
Vážené čtenářky a čtenáři,
tisíce žáků základních škol v našem regi-

onu budou už brzy stát před rozhodnutím 
- výběrem střední školy, na které budou 
chtít pokračovat po ukončení posledního 
ročníku základní školy. Jde o důležitý krok 
v životě mladých lidí, zároveň jsou do něj 
do velké míry vtaženi i  rodiče. Nabídka 
středních škol a učilišť je naštěstí pestrá, lze 
vybírat z desítek oborů. A úměrně tomu se 
střední školy všech typů prezentují nejrůz-
nějšími způsoby a prostředky tak, aby ško-
láky a jejich rodiče zaujaly. A to je dobře.

Střední školy v Olomouckém kraji, tzn. 
gymnázia se všeobecným vzděláním, 
střední odborné školy, střední odborná 
učiliště a další nabízejí pro každého něco. 
Máme zde tradiční obory, řemesla „se zla-
tým dnem“ nebo také nové obory, které 
reagují na měnící se pracovní trh. 

Vedení kraje se spolu s odborem škol-
ství snaží podporovat zejména polytech-
nické střední školy a  učiliště. Absolventů 
těchto škol je na trhu práce významný ne-
dostatek a firmy na takové lidi čekají s vel-
kou netrpělivostí. A také ty nejlepší žáky / 
žákyně podporují i v průběhu studia. Nebo 
pomáhají školám s vybavením výukovými 
nástroji a pomůckami. Kraj zase do systé-
mu přináší motivační krajská stipendia. Li-
dově řečeno, jde o formu kapesného, které 
kraj prostřednictvím škol vyplácí šikovným 
mladým lidem. Společenská prestiž právě 
těchto absolventů v celé společnosti vidi-
telně roste, zájem o ně je opravdu velký.

Určitě zde nejsem od toho, abych vám 
do výběru školy a  budoucího povolání 
mluvil. Pokud bych ale přeci jen mohl, po-
radil bych toto: vybírejte podle toho, co vás 
bude bavit – ve škole i v životě.

Josef Suchánek, 
hejtman Olomouckého kraje
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Radní vyjeli do kraje, navštívili Konicko
Krajští radní se setkali se zástupci 
podnikatelů, obcí i neziskovek na 
svém prvním výjezdním jednání 
Rady Olomouckého kraje. To se 
uskutečnilo ve čtvrtek 14. října na 
Konicku a zástupci hejtmanství 
se tam setkali s představiteli 
soukromé i neziskové sféry, 
podnětná byla také diskuse se 
starosty jednotlivých obcí. 

Krajští radní navštívili na Konicku výrobce textilu a diskutovali se zástupci podnikatelů, obcí i neziskového sektoru.
  Foto | 2x Olomoucký kraj

8 350 000
Tolik peněz vyčlenil Olomoucký 
kraj na podporu polytechnického 
vzdělávání a řemesel ve formě 
stipendií. Ve školním roce 2022/23 
budou mít žáci nárok na stipendium ve 
30 učebních a 18 technických oborech 
zakončených maturitní zkouškou.

„Smyslem podobných jednání je, aby 
se členové rady seznamovali s problema-
tikou dané lokality a se zástupci význam-
ných firem i institucí přímo na místě. 
V terénu dostáváme řadu podnětů, které 
pak můžeme dále rozpracovávat,“ uvedl 
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého 
kraje.

Soukromníky zastupovali na jedná-
ní například dopravci, výrobci textilu, 
strojního vybavení nebo oken. Radní 

diskutovali také s představiteli charity, 
sportovních klubů a hasičů. Na jednání 
dorazili rovněž zástupci téměř dvaceti 
obcí z celého Konicka.

„To, co se v průběhu pravidelných vý-
jezdních zasedání dovídáme, se snažíme 
zapracovat například do dotační politiky 
kraje, aby cílila přesně tam, kde to lidé 
nejvíce potřebují,“ uvedl Radim Sršeň, 
neuvolněný radní Olomouckého kraje.

Výjezdní jednání rady se uskutečnilo 
po čtyřleté pauze a starostové obcí si ho 

Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol 
Olomouckého kraje pro školní rok 2022/2023

   Termíny konání:
   24. listopadu 2021 od 9:00 do 18:00 hodin
   25. listopadu 2021 od 8:00 do 16:00 hodin

Místo konání: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79
Vstup volný

Na návštěvu žáků i rodičů se těší pořadatelé

Účastníci akce musí dodržovat platná hygienická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Scholaris 2021

Olomoucký 
kraj

SŠP, Olomouc

Úřad práce ČR 
Krajská pobočka 

v Olomouci

po letech opět pochvalují. „Probrali jsme 
veškerou problematiku od dopravní ob-
služnosti přes zaměstnanost, spolkovou 
činnost až po možnosti dostupnosti lé-
kařské péče. Zásadní je, že se radní sezná-
mili s územím a jeho těžkostmi, a naopak 
starostové a podnikatelé z regionu získali 
povědomí o problémech kraje – jeho za-
dluženosti a možnostech rozpočtu na pří-
ští rok,“ uvedl Michal Obrusník, starosta 
Konice. 

 Juraj Aláč



Správa silnic Olomouckého 
kraje od 1. listopadu přešla do 
režimu zimní údržby, ve kterém 
bude fungovat až do 31. března, 
a bude postupovat podle schvá-
leného plánu. Sypače a pluhy bu-
dou opět obsluhovat tisíce kilo-
metrů krajských cest s výjimkou 
většiny vozovek první třídy, které 
spadají do kompetence Ředitel-
ství silnic a dálnic.

„Krajští silničáři se musí po-
starat zhruba o 2 900 kilometrů 
silnic, které spadají do majetku 
Olomouckého kraje. Přibližně 
dvě třetiny ošetřují chemicky, 
zbytek posypem,“ uvedl Michal 
Zácha, náměstek Olomouckého 
kraje pro oblast dopravy.

Zimní údržba se nebude pro-
vádět pouze na sto devadesáti 
kilometrech silnic nižších tříd. 
Z rozsahu údržby ale hejtmanství 
neslevilo – jde totiž o stejnou ki-
lometráž jako v minulých letech. 
Mezi neudržované cesty patří 
pouze vozovky málo využívané 
a ty, které vedou do míst, kam 
současně směřují jiné silnice.

„V případě opravdu kruté 
zimy může správa silnic nasadit 
i speciální sněhovou frézu. Věřím 
ale, že letošní zima bude průměr-
ná, protože ta loňská trvala déle, 
což se samozřejmě negativně 
promítlo do nákladů na zimní 
údržbu,“ dodal náměstek Zácha.

 Juraj Aláč
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Povedená obnova hradu Helfštýn 
získala titul Stavba roku

SMS  
Z KRAJE

HRANICE | Společnost EKOLTES 
Hranice spustila provoz re-use 
centra v areálu sběrného dvora. 
Lidé sem mohou přinést věci, kte-
ré nepotřebují, ale mohou za sym-
bolický poplatek posloužit jiným.

PŘEROV | Nové parkoviště slouží 
u přerovské nemocnice. U budovy 
interny je 77 nových míst, v areálu 
pak dalších 23 parkovacích ploch. 
Na úpravy za devět milionů korun 
přispěl i Olomoucký kraj.

ŠUMPERK | Rozsvícením vánoční-
ho stromu u šumperské radnice 
zahájí město vánoční trhy. Dům 
kultury, coby hlavní pořadatel, 
věří, že se loňský scénář v souvis-
losti se zákazem konání trhů ne-
bude opakovat a připravuje boha-
tý program. 

JESENÍK | Rekordních sedm set 
občanů rozhodovalo o rozdělení 
jednoho milionu korun v rámci 
participativního rozpočtu Jese-
níku. Vítězným nápadem je nový 
nájezd pro kočárky nad polikli-
nikou. Na druhém místě skončil 
projekt na veřejné WC zdarma 
a třetí příčka patří myšlence na 
umístění dřevěného altánu na 
Přední vršek u Krizového kříže.

Bílá linka SSOK 
841 119 119

Muzeum Komenského v Přerově získalo ocenění 
Stavba roku 2021 za projekt Záchrana a zpřístupnění 
paláce na hradě Helfštýn. Titul byl udělen za 
mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky 
doplněnou o současné prvky, provedenou s velkou 
pokorou a respektem a snahou o maximální zachování 
původního historického charakteru celého objektu. 

Pro silničáře začala 
zima už v listopadu

www.ssok.cz

Zchátralý palác na hradě 
Helfštýně byl pro veřejnost 
uzavřený od roku 2013 a v po-
sledních třech letech procházel 

celkovou opravou. Od poloviny 
loňského srpna se stal novým 
turistickým lákadlem regionu. 
O kompletní rekonstrukci a zá- 

chranu palácového objektu 
z počátku 14. století se posta-
rala společnost HOCHTIEF CZ, 
a. s. projekt připravil atelier-r, 
s.r.o. podle návrhu Miroslava 
Pospíšila a Martina Karlíka. In-
vestorem stavebních úprav byl 
Olomoucký kraj. 

„Těší nás, že investice do zá-
chrany paláce na Helfštýně se 
vydařila a sbírá řadu ocenění 
v oblasti architektury i stavitel-
ství. Vedle jednotlivých cen je tu 
také rekordní zájem veřejnos-
ti a dosavadní čísla nasvědčují 
tomu, že Helfštýn letos navštíví 
více než 100 tisíc osob. Vzhle-
dem k tomu, že projekt byl rea- 
lizován s přispěním více než 
50 milionů korun z EU, nejde 
pouze o dobrou vizitku kraje, ale 
o potvrzení, že se jedná o smy-
sluplnou investici do záchrany 
a zpřístupnění evropského kul-
turního dědictví,“ uvedl krajský 
radní pro kulturu a památkovou 
péči Jan Žůrek. Celkové náklady 
na přeměnu hradu dosáhly té-
měř 95 milionů korun.

Hlavním organizátorem sou- 
těže Stavba roku je Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství, 
která je zároveň i vypisovatelem 
soutěže, spolu s Ministerstvem 

Zachránila kamaráda, hejtman její čin ocenil 

Informace o pacientech budou sdílet 
se záchrankou další zdravotnická zařízení 

Hrdinský čin z letošního léta 
ocenil v pátek 22. října hejt-
man Olomouckého kraje Josef 
Suchánek. Žákyně sedmé třídy 
Viktorie Kudrnová z Olomouce 

Událost se stala letos v čer-
venci na táborovém soustředění 
v Hněvkově na Zábřežsku. Vik-
torie si při hře v přírodě všimla, 
že se jeden z chlapců i přes zákaz 
přiblížil k řece Moravské Sázavě 
a po kluzkém břehu do ní spadl. 
Proud ho stáhl do středu koryta 
a začal unášet. „Myslím si, že by 
se utopil, kdybych to neudělala. 
Byla to říčka, ale hodně prše-
lo, tak se z ní stala rozvodněná 
řeka. Nepřemýšlela jsem nad 
tím, co dělám, nebyl čas a mys-
lím, že by to v mé situaci udělalo 
hodně lidí,“ řekla oceněná ško-
lačka. Její maminka Veronika 
Kudrnová uvedla, že to od dcery 
byla velká statečnost a rodina je 
na ni hrdá. 

„Věříme, že si dokáže pora-
dit ve spoustě věcech. A kdyby 
to bylo v opačném gardu, tak 
bychom byli rádi, aby měla při 
sobě někoho, jako je ona sama,“ 
doplnila maminka. 

 Juraj Aláč

Třináctiletá Viktorie vytáhla z  rozvodněné říčky mladšího kamaráda na letním soustředění. Za tento čin ji 
poděkoval hejtman Josef Suchánek.   Foto | Olomoucký kraj 

Pro mě je to silný 
příběh. Když 

máme kolem sebe 
takové lidi, přece 

jenom se každému 
z nás žije lépe.

Josef Suchánek 
hejtman Olomouckého kraje

na letním táboře uviděla, jak její 
o dva roky mladší kamarád spa-
dl do řeky. Neváhala a pomohla 
mu a tím mu možná zachránila 
život. 

„Pro mě je to silný příběh. 
Když máme kolem sebe takové 

lidi, přece jenom se každému 
z nás žije lépe. Pokud se něco sta-
ne, je skvělé, že nám někdo po-
může. V jakémkoli věku, a když 

je ten věk třináct let, tak jako je 
Viktorce, je to o to úžasnější,“ 
uvedl při setkání se zachránkyní 
hejtman Josef Suchánek.

Olomoucký kraj pokračuje 
v realizaci projektu SMART, kte-
rý zlepší komunikaci mezi zdra-
votnickou záchrannou službou 
a poskytovateli akutní lůžkové 
péče. Konkrétně půjde o elektro-
nické sdílení zdravotnické doku-
mentace pacientů mezi Zdra-
votnickou záchrannou službou 
Olomouckého kraje a nemoc-
nicemi v Jeseníku, Hranicích 

a Šumperku. Do projektu bude 
kromě zmíněných nemocnic 
aktivně zapojen také Odborný 
léčebný ústav Paseka, který se 
v posledních měsících významně 
podílí na léčbě pacientů trpících 
následky onemocnění covid-19. 

„Jedná se o dílčí projekt 
v rámci konceptu Smart Region 
Olomoucký kraj. Do současnosti 
probíhala elektronická výměna 

zdravotnické dokumentace mezi 
záchrannou službou a jen někte-
rými vybranými poskytovateli 
lůžkové péče v našem kraji. Tím-
to projektem rozšíříme systém 
sdílení dat o pacientech všem 
relevantním poskytovatelům 
akutní lůžkové péče v regionu. 
Sjednotíme tak systém přeno-
su těchto důležitých informací 
v celém kraji,“ uvedla Zdeňka 

Dvořáková Kocourková, radní 
Olomouckého kraje pro investi-
ce, evropské projekty, IT a Smart 
region.

K dnešnímu dni jsou do sys-
tému zapojeny například fa-
kultní a vojenská nemocnice 
v Olomouci, dále nemocniční 
zařízení v Prostějově, Přerově 
a Šternberku.

 Eva Knajblová

průmyslu a obchodu ČR, Čes-
kou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě a Svazem podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR.

 Juraj Aláč
Hrad Helfštýn má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, kterou prošlo celkem 11 torz místností. Ty slouží jako 
průchozí a výstavní prostory.  Foto | 2x BoysPlayNice



Čas  
rozhodnutí

Podzim je každoročně ob-
dobím, kdy deváťáci a jejich 
rodiče musí učinit klíčové ži-
votní rozhodnutí, na kterou 
střední školu podat přihláš-
ku ke vzdělávání. Doporuču-
ji proto pečlivě se seznámit 
s nabídkou středoškolských 
oborů, ať už v rámci dnů ote-
vřených dveří či přehlídek 
nebo využít Atlas školství 
2022/2023, který každý de-
váťák obdrží ve škole. Sou-
časně s tím je třeba zvážit 
zájmy, schopnosti a nadá-
ní žáků a rovněž přemýšlet 
nad uplatnitelností na trhu 
práce. Dále bych rád zdů-
raznil zejména rodičům, aby 
věnovali velkou pozornost 
kritériím přijímacího řízení, 
která ředitelé středních škol 
zveřejňují do 31. ledna. Ne-
zbytné je pak ve spolupráci 
se školou řádně odevzdat vy-
plněnou přihlášku, a to nej-
později do 1. března 2022. 
Samotné přijímací zkouš-
ky pak proběhnou v dubnu 
2022. Na závěr mi nezbývá 
než popřát všem tu správnou 
volbu střední školy.

3téma| listopad 2021

Miroslav Gajdůšek 
vedoucí Odboru školství a mládeže, 
KÚ Olomouckého kraje

Stipendia jsou správnou motivací
Olomoucký kraj byl jedním z prvních, který 
před více než deseti lety program žákovských 
stipendií v Česku zavedl. Postupem času se 
ukázalo, že to byl správný krok a dříve neobsazené 
obory se po zavedení stipendií zaplnily.

Střední škola řemesel drží krok s moderními technologiemi

SLOVO ODBORNÍKA

V současné době kraj podpo-
ruje polytechnické vzdělávání 
a řemesla nejen na svých ško-
lách, ale i na těch soukromých. 
S ředitelem největšího odbor-
ného učiliště – Střední školy 
polytechnické Olomouc, Alešem 
Jurečkou jsme si povídali o sou-
časném školství.

Vaše střední škola je nej-
větším odborným učilištěm 
v Olomouckém kraji. Kolik 
máte žáků a kolik nabízíte 
oborů? Jsou to obory větši-
nou pro chlapce nebo u vás 
studují i dívky? 

Na škole máme zhruba 
600 žáků ve 23 učebních obo-
rech. Pět z nich uzavírá matu-
ritní zkouška, čtyři jsou jed-
noletým studiem ukončené 

a také se u vás koná pře-
hlídka středních škol 
Scholaris. Vybírají si podle 
vás dnešní děti budoucí 
zaměření jinak než jejich 
rodiče?

Využíváme řadu prezentač-
ních aktivit. Kromě klasických 
akcí, jako jsou návštěvy základ-
ních škol a organizace worksho-
pů pro jejich žáky, využíváme 
pro naši prezentaci i Facebook 
nebo Instagram. Webová pre-
zentace školy také odpovídá 
dnešním standardům. Na rozdíl 
od rodičů našich žáků se dnešní 
děti více pohybují ve virtuálním 
prostoru, a proto i my na tyto 
trendy musíme reagovat.

Co bývá pro děti hlav-
ním kritériem při výběru 
povolání? 

Při volbě střední školy bývá 
důležitým kritériem vliv rodi-
čů a kamarádů. Čím dál častěji 
se také projevuje touha dětí být 
v budoucnosti nezávislí a dobře 
finančně zabezpečení. V tomhle 
jsou řemesla na vzestupu. Ře-
meslníků je málo, a tak si mů-
žou diktovat ceny. 

U řemesel je také možné do-
sáhnout finanční nezávislosti 
mnohem rychleji než u dlou-
hodobého studia. Řemeslo také 
zaručuje jistotu práce a výdělku.

Olomoucký kraj podporu-
je vzdělávání žáků i for-
mou stipendií – přihlížejí 
k tomu žáci a snaží se díky 
tomu mít lepší prospěch? 

Stipendijní program Olo-
mouckého kraje je důležitým 
faktorem při volbě oboru, který 
bude žák studovat a s jakými vý-
sledky jej bude studovat. Tím, 
že je řemeslníků nedostatek, 
snaží se firmy motivovat zájem-
ce o studium řemeslných oborů 

také svými vlastními finančními 
pobídkami.

Loňské uzavření škol kvůli 
pandemii covid-19 zkom-
plikovalo především prak-
tickou výuku učňovských 
oborů – jak tomu bylo 
u vás ve škole? Podařilo se 
vše dohnat? 

Uzavření škol nám způsobi-
lo velké problémy v praktické 
výuce. I když jsme organizova-
li individuální konzultace pro 
odborný výcvik, a naši žáci je 
velmi využívali, vše se dohnat 
nepodařilo. Praktická výuka je 
především o získávání manuál-
ních dovedností. Dá se říct, že 
základ těchto dovedností žáci 
dostali. Chybělo však prohlou-
bení a zafixování dovedností, 
a to už budou muset dohnat 
naši absolventi v praxi. Tím, 

Bohužel je patrný pokles ma-
nuálních dovedností žáků při-
cházejících ze základních škol. 
Je to dáno tím, že na základních 
školách není kladen takový dů-
raz na tyto dovednosti a v rodi-
nách je také čím dál méně do-
mácích kutilů. Realizuje proto 
pro žáky mateřských a základ-
ních škol workshopy, při kte-
rých mohou poznávat a zkoušet 
si jednotlivá řemesla.

Zatímco gymnázia mají 
plné stavy, střední školy 
a učiliště musely v minu-
losti některé obory rušit 
– jakou perspektivu uplat-
nění mají vaši žáci po skon-
čení školy? 

Absolventi naší školy nemají 
problém na trhu práce. Firmy, 
se kterými spolupracujeme se 
předhánějí v nabídkách práce 

Čím dál častěji se  
projevuje touha dětí, 

být v budoucnosti 
nezávislí a dobře 

finančně zabezpečeni. 
V tomhle jsou řemesla 

na vzestupu.

Aleš Jurečka 
ředitel Střední škola polytechnická, Olomouc 

závěrečnou zkouškou a 14 učeb-
ních oborů končí závěrečnou 
zkouškou. Provádíme také vzdě-
lávání dospělých ve všech učeb-
ních oborech. Převážná část 
vyučovaných oborů jsou řemes-
la, která jsou spíše určena pro 
chlapce, ale v posledních letech 
se do nich hlásí i dívky. Obchod-
ní směr studují chlapci i dívky. 

Každoročně připravuje-
te Dny otevřených dveří 

Kolaborativní robot, multido-
tykový interaktivní displej s in-
tegrovaným systémem Android 
pro výuku jazyků, 3D tiskárny či 
CNC tříosé frézky pro budoucí 
truhláře, kteří se nově učí mo-
delovat v programu Rhinoceros. 
To jsou jen některé z posledních 
investic Střední školy řemesel 
v Šumperku, která takto reagu-
je na modernizaci výuky podle 
nejnovějších standardů. 

Inovativní prvky ve výuce 
jsou nutností

Neustálý rozvoj digitalizace, 
automatizace a robotizace nutí 
i střední školy nezaspat a po-
stupovat podle nejnovějších 
trendů. „Digitalizace a robotiza-
ce ovlivňuje a bude ovlivňovat 
průmysl stále více. A bez nejmo-
dernějších výukových pomůcek 
bude čím dál obtížnější připra-
vit mladé lidi tak, aby ihned po 

nástupu do práce mohli odvádět 
to, co si od nich zaměstnavatel 
slibuje,“ zdůvodnila důležitost 
rozvoje kvality odborného vzdě-
lávání a budování moderní školy 
21. století ředitelka školy Irena 
Jonová. Ta je velkou průkopni-
cí a iniciátorkou optimalizace 
školních vzdělávacích programů 

a zavádění moderních výuko-
vých metod a technologií do 
edukace. 

Kamion přivezl ke škole 
učebnu s virtuální realitou

Začátkem října zaparkoval 
u šumperské školy speciální 
kamion firmy VISC s.r.o., jejíž 

lektoři přijeli žákům technických 
oborů zpestřit výuku s projek-
tem Tour for the Future. Se 
svou mobilní učebnou putují 
Českou republikou a seznamují 
mladou generaci s novými tech-
nologiemi. Speciálně upravený 
nákladní automobil disponuje 
například 3D tiskárnami, note-
booky, tablety s funkcí rozšířené 
reality, praktickými ukázkami 
pneumatiky, elektropneumatiky 
a robotiky. „Žáci nejen bedlivě 
naslouchali poutavému výkladu, 
ale nadšeně se také posléze sami 
pustili do programování a 3D tis-
ku. Majitel firmy Virtual lab An-
drej Braguca pak učitelům teo- 
retických i praktických odbor-
ných předmětů představil mož-
nosti využití virtuální a rozšířené 
reality ve výuce. Při praktických 
ukázkách si tak mohli pedagogo-
vé sami vyzkoušet, do jaké míry 
dokáží tyto moderní výukové 

metody zefektivnit pochopení 
dané problematiky, zrychlit pře-
dávání a zpracování znalostí či 
vzbudit zájem a zapojení se do 
výuky,“ popsala Irena Jonová. 

Výhody využití virtuální rea-
lity ve výuce si šumperská škola 
uvědomuje. Ve virtuálním světě 
lze totiž namodelovat prakticky 
cokoliv. „S nasazením brýlí se 
žák okamžitě přenese třeba do 
subatomárního světa, projde se 
po povrchu Měsíce, prozkoumá 
ruiny dávných civilizací, proces-
tuje i ta nejvzdálenější místa, ale 
také rozebere či sestrojí jakékoli 
zařízení, může svařovat, sou-
stružit apod.,“ dodala ředitelka 
Jonová. Zprovoznění podobné 
virtuální učebny zatím brání 
vysoká cena, která se pohybuje 
v řádu stovek tisíc korun. Do 
budoucna by ale mohla pomoci 
i studentům řemesel. 

 Juraj Aláč

že spolupracujeme s velkým 
množstvím firem v regionu, 
a tedy s velkým množstvím za-
městnavatelů, máme i dobrou 
zpětnou vazbu, že to, co se naši 
absolventi ve škole za doby co-
vidu naučili, je dobrý základ, na 
kterém se dá stavět.

Jak jsou na tom dnešní 
děti, co se týče manu-
ální zručnosti? Nepře-
vládají spíše počítačové 
dovednosti? 

pro žáky a na nich je, jestli této 
nabídky využijí. Po dokonče-
ní učebních oborů mohou žáci 
pokračovat v nástavbovém 
studiu a udělat si maturitu. Po 
jejím získání mohou pracovat 
na nějaké nižší vedoucí pozici 
ve firmě, nebo pokračovat na 
vysokou školu. Máme plno ab-
solventů vysokých technických 
škol, se kterými potom dále 
spolupracujeme při vzdělávání 
našich žáků.

 Juraj Aláč

Kamion s virtuální realitou ukázal studentům i učitelům nové možnosti výuky.  Foto | Irena Jonová
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PŘEDSTAVUJEME: SENÁTOŘI Z NAŠEHO KRAJE

Jitka Chalánková
Volební obvod 62 Prostějov

Jaké problematice se jako senátorka 
věnujete?

Vzhledem k mému profesnímu zaměření jsou 
to především otázky zdravotnictví a sociální péče. 

V době tzv. pandemie onemocnění způsobeném virem SARS-CoV-2 
jde o otázky nanejvýš aktuální. Kromě ryze medicínské problematiky 
se velmi silně věnuji i souvislostem v oblasti lidských práv a jejich po-
rušování. Podala jsem již několik stížností k ústavnímu soudu, mnohé 
úspěšně. Spolupracuji s advokáty a politiky dalších států. Speciálně 
sleduji podmínky pro školní docházku dětí. A na pochybení – jak smě-
rem k vládě, tak směrem k vedení města Prostějova – upozorňuji zcela 
jasně (opakovaná usnesení senátu, pořádání seminářů, sledování ne-
šťastné kauzy s nanonástřiky v prostějovských školách a školkách).

Co považujete za největší problém Olomouckého kraje a jak 
se dá řešit?

Vždy slýcháme téma dopravy jako prioritu. Tak jako první se musí 
samozřejmě dostavět D1 kolem Přerova. Přijali jsme zákon usnadňu-
jící stavební řízení. Se starosty, zejména Tovačovska, Kojetínska a části 
Olomoucka, se snažíme i v debatě s ministrem dopravy omezit tranzit 
kamionů nad 12 tun po silnicích druhé a třetí třídy. Mnohé další pro-
blémy, které trápí náš region, jsou v podstatě stejné v celé republice 
a jsou především v rukou vlády. Jde zejména o nutnost nastavit kon-
cepční řízení zdravotnictví. Dále školství – kvalita výuky podle mne 
klesá jak kvůli pandemii, tak především kvůli špatně nastavené tzv. in-
kluzi, která většinou neprospívá ani žákům se specifickými vzdělávací-
mi potřebami. Pokud jde o životní prostředí, tak úkolem je především 
budovat takovou krajinu, která je schopna zadržovat vodu.

Co ještě chcete stihnout či zařídit ve svém funkčním období?
V parlamentu se nám podařilo prosadit dodatek ústavy – přesněji 

Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo bránit život 
svůj či ostatních se zbraní v ruce. Mám již připravené i další návrhy, 
které se váží k ústavě. V tuto chvíli si vyjednávám jejich podporu. Dále 
mezi mé priority stále patří zdravotnictví a sociální oblast.

Jaké místo v Olomouckém kraji máte nejraději?
Olomoucký kraj je krásný a je to domov. Nejraději odpočívám v Te-

rezském údolí u Náměště na Hané.

Kraj poděkoval za ochranu 
životního prostředí 

Region má další nadějné talenty. 
Jejich počet překvapí

Záchranáři cvičili na sedle, 
pomáhal jim i dron

Námětem cvičení byla havárie autobusu se školáky. Po vyproštění cestujících museli hasiči prohledávat 
i okolní les, pomáhal jim dálkově řízený dron.  Foto | 2x Olomoucký kraj 

Udílení cen se konalo 20. října v lesnické škole v Hranicích. Podrobný seznam všech nominovaných i jejich medailonky nabízí webové stránky cenykraje.cz. 
  Foto | Olomoucký kraj 

Obce, firmy i jednotlivci 
uspěli ve třetím ročníku udílení 
Cen Olomouckého kraje za pří-
nos v oblasti životního prostře-
dí. Lidé mohli prostřednictvím 
webových stránek cenykraje.cz 
vybírat z dvaadvaceti nominací. 

Odborná porota rozhodova-
la ve třech kategoriích, volila 
se také cena veřejnosti. Tu ob-
držel in memoriam Petr Skoč-
dopole, který se zaměřoval na 
ochranu lesů a osvětu veřejnos-
ti. V kategorii recyklace odpa-
dů se na první příčce umístila 
firma Remarkplast provozující 
moderní zařízení na recyklaci 

termoplastů. Za dlouhodobý pří-
nos životnímu prostředí získala 
cenu kraje Zuzana Ochmanová, 
jež se zaměřuje na společný po-
stup měst a obcí při nakládání 
s komunálním odpadem. 

„Poděkování si zaslouží 
všichni ti, kteří se na letošní 
ceny nominovali, ale také dal-
ší lidé, již svým zodpovědným 
přístupem pomáhají chránit 
životní prostředí, a tedy celou 
společnost a generace těch, co 
přijdou po nás,“ uvedl hejtman 
Josef Suchánek.

„Mezi dalšími oceněnými 
je například městys Brodek 

u Prostějova za realizaci příro-
dě blízkých protipovodňových 
opatření nebo vojenské lesy za 
vybudování nové naučné stezky 
k pramenu Odry. Ve vybraných 
kategoriích měla odborná poro-
ta skutečně složité rozhodování. 
Důkazem je to, že se sešlo něko-
lik výborných projektů. Přestože 
vyhrát může jen jeden, podě-
kování si určitě zaslouží všich-
ni,“ dodal Martin Šmída, radní 
Olomouckého kraje pro oblast 
životního prostředí.

 Eva Knajblová

www.cenykraje.cz

V polovině října procvi-
čovaly složky Integrovaného 
záchranného systému Olo-
mouckého kraje spolupráci při 
vážné dopravní nehodě. Námě-
tem cvičení, které se odehrálo 
na Červenohorském sedle, byla 
záchrana osob z havarovaného 
autobusu. 

„Šlo hlavně o to, aby si jed-
notlivé složky IZS vyzkoušely 

spolupráci a zjistily, jak v po-
dobných případech, jako je váž-
ná havárie autobusu, postupo-
vat. Tato námětová cvičení mají 
velký přínos také v tom, že do-
kážou odhalit nedostatky v ko-
ordinaci záchranných složek, 
na které bychom jinak nepřišli,“ 
uvedl Michal Zácha, radní Olo-
mouckého kraje. 

 Juraj Aláč

Téměř sedmdesát studentů 
získalo v šestnáctém ročníku 
ocenění Talent Olomouckého 
kraje. Účelem akce je podpořit 
nadané žáky základních a střed-
ních škol i gymnázií. „Je skvě-
lý pocit vidět, kolik mladých 
a nadějných lidí v Olomouckém 
kraji žije. A to je jenom špička 
ledovce. Přeji všem, aby se jim 
v tom, co je baví a co dělají rádi, 
nadále vedlo. A také přeji peda-
gogům a školám, aby se jim da-
řilo objevovat další talenty z řad 
žáků a studentů a podporovat je 

v jejich úsilí,“ uvedl při předává-
ní cen hejtman Josef Suchánek.

Talenti v několika kategoriích 
Talent roku se vyhlašuje v pěti 

kategoriích – humanitní, pří-
rodovědná, technická a doved-
nostní, sportovní a umělecká. 
Oceňují se také nejúspěšnější 
školy a pedagogové, kteří jsou 
odbornými garanty jednotlivých 
soutěží. Letos jich bylo dvanáct. 
Hejtmanství mezi nejlepší talen-
ty a vynikající vzdělávací zařízení 
rozdělilo dary za 350 tisíc korun.

Mezi nejvýraznější účastní-
ky letošního ročníku patřil Jan 
Flajšar z Gymnázia Olomouc – 
Hejčín. Ten uspěl jak v huma-
nitním, tak i v přírodovědném 
oboru. V astronomii dokonce 
obdržel zlatou mezinárodní me-
daili. „Gratuluji všem oceněným 
k jejich úspěchu. A blahopřeji 
také školám a pedagogům, kteří 
svojí prací k vyniknutí mladých 
talentů rovněž přispěli,“ dodal 
Aleš Jakubec, radní Olomouc-
kého kraje pro oblast školství.

 Eva Knajblová

Talentovaní žáci z celého kraje převzali ocenění hejtmanství v olomouckém RCO 11. října.  Foto | Olomoucký kraj 
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Pavel Taťoun: S režimem jsem hrál ruskou ruletu
Komunistický režim se svými odpůrci nakládal tvrdě, 
a to nejen v době politických procesů a justičních 
vražd během 50. let. Když se v normalizaci let 
sedmdesátých formovala tzv. Druhá kultura, hnutí 
zakládající si na svobodě uměleckého projevu, 
komunisté cítili, že se to vymyká jejich normě. 

Příslušníci undergroundu 
byli zatýkáni, perzekvováni či 
jinak režimem šikanováni. Pa-
vel Alexander Taťoun (*1954) 
se dokonce kvůli vzrůstajícímu 

tlaku státního aparátu rozhodl 
na konci 70. let odejít z Prahy na 
Moravu, do městečka Loštice. 

Poslouchal Plastiky 
a četl Ginsberga

V dětství ho silně ovlivnil 
starší bratr Petr, který již na 
počátku 70. let do undergroun-
du patřil a později dokonce po-
depsal Chartu 77. Pavel hltal 
básně Allena Ginsberga a zami-
loval si hudbu The Plastic Peo-
ple Of The Universe či Dg307. 
Zároveň zcela propadl své vášni 
– malování. 

Budějovický masakr
V roce 1974 se měl v Rudol-

fově u Českých Budějovic ko-
nat koncert, kde měli zahrát již 
zmínění „Plastici“ a „Dégéčka“. 
Akce byla brutálně rozehnána 
pořádkovými silami. Pavel Ta-
ťoun byl za štěkotu policejních 
psů spolu s dalšími tisíci účast-
níky surově zbit a poté v Praze 
vyslýchán. Státní bezpečnost si 

ho později vedla ve svazcích pod 
krycím jménem Obraz jako ne-
přátelskou osobu. 

Spojka v disentu
V Lošticích působil Pavel až 

do Sametové revoluce jako spoj-
ka mezi moravským a pražským 
undergroundem. Do hlavního 

Paměť národa existuje díky Vám | Hrdinové 20. století odcházejí. Nesmíme zapomenout. Dokumentujeme a vyprávíme jejich příběhy. Znáte ve svém okolí někoho, jehož příběh bychom měli 
zaznamenat? Kontaktujte nás telefonicky na 777 763 388. Záleží vám na odkazu minulých generací, na občanských postojích, demokracii a vzdělávání? Pomozte nám!
Při pravidelné podpoře se stáváte členy Klubu přátel Paměti národa. Vaše příspěvky nám pomáhají udržovat kontinuitu naší práce a umožňují nezávislost. https://podporte.pametnaroda.cz

města pašoval stohy papírů, 
na které se tiskly samizdaty, 
a z Prahy do Loštic pak tuto li-
teraturu dovážel, aby ji zde šířil. 
Přitom stále maloval. STB mu 
počátkem 80. let zavřela výstavu 
a zabavila závadový obraz. Od 
té chvíle měl zákaz vystavovat. 
Když se v listopadu 1989 situace 

obrátila, vybavil Pavel svými 
obrazy prezidentskou kancelář 
Václava Havla, kde již tehdy 
pracoval jeho bratr, chartista 
Petr. Pavel se stal výtvarníkem 
na volné noze, tentokrát bez 
obav z výslechů či uvěznění.

  Petr Zavadil,  
 Post Bellum

BOUZOV
Naše obec se nachází 13 km zá-

padně od města Litovle a 28 km 
severozápadně od Olomouce. 
Významnou dominantou okolí je 
zdejší hrad, vystavěný na skalní 
plošině, která se vypíná nad údo-
lím potoka Špránku. Hrad ovlá-
dající západní lesnatou část Lito-
velska zřejmě kolem roku 1300 
vystavěl Búz z Búzova, což také 
dokládají listiny z let 1317–1339. 
V průběhu 14. století vznikla 
v podhradí dnešní obec. Jiho-
východně od obce je situována 
skupina budov (Starý pivovar), 
stojících zřejmě na místě dřívěj-
šího osídlení, z něhož zůstal jen 
kostel sv. Máří Magdalény. Poblíž 
historického jádra obce, tvořící 
obdélné náměstí s nově uprave-
nými obytnými a hospodářskými 
budovami bývalého panského 
dvora, je situován chrám sv. Go-
tharda – původně hradní kaple 
a hrobka hradních pánů. Chrám 
byl rozšířen počátkem 16. století.

V obci se nacházejí ještě další 
památky: hrad s parkem, kaple 
Panny Marie, socha sv. Jana Ne-
pomuckého a kříž na náměstí, 
který byl restaurován a vrácen 
na původní místo v rámci rekon-
strukce náměstí v roce 2014.

Dnešní obec se rozkládá na 
4 232 hektarech, a kromě Bou-
zova má další dvanáct místních 
částí: Bezděkov, Blažov, Doly, 
Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, 
Kovářov, Kozov, Obectov, Oleš-
nice, Podolí a Svojanov. Žije zde 
celkem 1 510 obyvatel. Dnešní 
obec má moderní základní školu 
s novou tělocvičnou, mateřskou 
školu, domov seniorů, zdravotní 
středisko, sportovní areál, mu- 
zeum a 30 bytových jednotek. Pů-
sobí u nás řada místních spolků 
a občanských sdružení, které za-
jišťují kulturní, sportovní a spo-
lečenský život. Za zmínku určitě 
stojí vytvoření společnosti Bou-
zovské lesy, která hospodaří na 
cca 1 600 hektarech lesů.

Zajímavostí je, že obec má ve 
znaku rybu. Důvodem je, že na 
katastru obce existovaly Panské 
rybníky, které však před 200 lety 
zanikly. V roce 2000 došlo k jejich 
částečné obnově a jsou využívány 
k rekreaci a rybolovu.

Dnes je Bouzovsko atraktiv-
ní turistickou oblastí nejen díky 
hradu, který láká k návštěvě pře-
devším milovníky historie, ale 
zdejší krajina nabízí i sportovní, 
turistické a rekreační vyžití. Zna-
čené chodníky a stezky vedou 
k zajímavým místům zdejší histo-
rie. Procházejí mezi poli a lukami, 
hustými lesy a údolími s bubla-
jícími potoky, překračují hřebe-
ny kopců a nabízejí překrásné 
výhledy do krajiny. Je toho u nás 
hodně k vidění a všechny čtená-
ře Olomouckého kraje u nás rádi 
přivítáme.

OKÉNKO STAROSTY POVĚSTI Z KRAJE

Zdeněk Foltýn 
starosta
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Pavel Taťoun v roce 1975

O loupežnících u Choliny
Asi dva kilometry od Choliny, 

směrem k Unčovicím je u silni-
ce vedoucí k Prostějovu kamen-
ný most. Tu stávala v dávných 
dobách krčma, v níž se usadili 
loupežníci.

Bylo to v době, kdy po silnicích 
rachotily těžké povozy, na nichž 
se od města k městu, ze země do 
země vozilo všelijaké zboží. Bylo 
to v době, kdy kvetlo formanství, 
v době zlatého věku zájezdních 
hospod. Při hlavních zemských 
cestách bylo jich jako naseto, aby 
měli vozkové kde krmit i nocovat. 
A mnohé z nich se staly časem 
sídlem lidí podezřelých, štítících 
se poctivé práce, brlohem lupičů. 

Jednou z nich byla i krčma 
u kamenného mostu, kolem níž 
vedla hlavní cesta do královského 
města Litovle. Bohatí kupci jez-
dili tudy na jarmarky a večer se 
vraceli zpět s bohatým výdělkem, 
ukrytým v koženém váčku. Mnozí 
z nich nedojeli a ani památka po 
nich nezůstala.

Jednou jel jeden bohatý pro-
stějovský kupec z Litovle z trhu. 
Měl u sebe pěkný váček peněz za 
prodané zboží. Byl proto velmi 
opatrný a stále se rozhlížel.

Stmívalo se. Za Litovlí před-
jel pocestného, který jej zdvořile 
požádal o svezení. Kupec odmítl. 
Kočí práskl do koní a ujeli. Takoví 
pocestní bývali pěkní ptáčci. Zku-
sil to s nimi nejednou a na mnohé 
nerad vzpomínal. Kolik pěkných 
kousků zboží jej to svezení stálo. 

nepřišlo.
Královský rychtář města Lito-

vle však také nelenil. Ještě do půl-
noci sebral četu zbrojnošů a vydal 
se s nimi za vedení neznámého 
k hospodě.

Tam bylo opravdu veselo. Lou-
pežníci hlučně oslavovali svůj 
dobrý lup. Velmi však byli pře-
kvapeni, když se dveře krčmy roz-
letěly a do šenkovny vrazil ozbro-
jený zástup zbrojnošů.

Nastal zmatek a křik. Loupež-
níci se hnali k oknům, aby jimi 
vyskákali, avšak marně. Zbroj-
noši se na ně vrhli, přemohli je 
a spoutali.

Královští zbrojnoši důklad-
ně prohledali celou hospodu. 
A byli nakonec mile překvapeni 
a spokojeni. Našli mnoho peněz, 
šperků, drahého šatstva, potra-
vin a jiných věcí. Všechno bylo 
uloupeno.

Pak nastalo vyšetřování. Všich-
ni loupežníci byli vyslýcháni 
a všichni se k loupeži přiznávali. 
A když konečně došlo na jejich 
poslední kousek, přiznali se, jak 
kupce přepadli, obrali a nakonec 
s pacholkem oběsili, aby jim snad 
neunikli a neprozradili je.

Když královský rychtář zjistil, 
co se s ubohým kupcem a jeho 
pacholkem stalo, rozkázal všech-
ny lupiče odvést do lesa a oběsit 
na témže místě, kde lupiči všech-
ny své oběti věšeli. Krčmu poručil 
rozbořit, aby se nestala opět síd-
lem nějaké nové lupičské chátry.

A zbytek lesa, kdysi velikého, 
ve kterém byli lupiči pověšeni, 
nazývá se dodnes Šibenice.

Ukradli je, aniž co zpozoroval. 
A večer brát cizího člověka na 
vůz? Setmělo se a vůz rachotil 
temným večerem cizím krajem. 
A milý kupec v husté tmě ani ne-
zpozoroval, že pocestný je znovu 
dohonil a potichu, nyní již bez 
ptaní, sedl si na zadek vozu, aby 
se svezl a odpočinul si. Měl se do-
čkat pěkného překvapení.

Když vůz přijel ke kamenné-
mu mostu a míjel hospodu, v níž 
nemínil kupec s povozem přeno-
covat, vyřítilo se ze tmy několik 
chlapů. Sklo zařinčelo nocí a než 
se překvapený pacholek a kupec 
postavili k obraně, byli strženi 
silnými pažemi z vozu, ztlučeni 
klacky a zavlečeni do hospody. 
Tam je o všechno obrali a zavřeli 
do sklepa.

Naštěstí si nepovšimli černého 
pasažéra vzadu na voze. Ten se 
ve tmě ztratil a pospíchal, co mu 
nohy stačily, nazpět do Litovle. 
Tam oznámil tu strašnou novinu 
královskému rychtáři a ten zase 
hned pánu litovelského kraje, 
knížeti Lichtenštejnovi.

Loupežníci zatím řádili dále. 
Kupce i pacholka svázali a zavedli 
do nedalekého lesa. Tam je oba 
na stromě oběsili a vrátili se zpět 
do krčmy. Koně s vozem zavezl 
jeden z nich do nedaleké vesnice, 
nechal je tam svému osudu a vrá-
til se nazpět mezi ostatní kumpá-
ny, kteří zatím již na účet svého 
lupu hodovali a veselili se.

Loupežníci pili, zpívali a hluč-
ně oslavovali svůj lup. Že by je 
mohl někdo v jejich radovánkách 
rušit, to jim ani ve snu na mysl 

Malba Pavla Taťouna – Rozjímání ve vinárně ze 70. let minulého století. 
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Jiří Ženožička
ředitel, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

Alexandra Stránělová
ředitelka, Střední škola řezbářská Tovačov

Romana Novotníková
ředitelka, Obchodní akademie Olomouc

Romana Studýnková
ředitelka, Gymnázium J. Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově

Hana Čamborová
ředitelka, Střední zdravotnická škola Hranice 

Hana Vyhlídalová
ředitelka, Střední průmyslová škola Přerov

Miloš Palla
ředitel, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice 

Já jsem začal studovat na střední škole v době totality. Naštěs-
tí se politická situace té doby nepromítla v odborné přípravě na 
zvolený obor a já jsem šel cestou Baťa systému, tedy vyučit, od-
maturovat a pak dále růst tak, jak to přinese doba. Jsem vyučen 

v oboru elektrikář, maturoval jsem v oboru elektrotechnika. Pak jsem se po dlouhé 
odmlce vrátil zpět na střední školu, kde jsem se vyučil a odmaturoval a začal zde půso-
bit jako učitel odborného výcviku. Závidím dnešním mladým lidem volbu cizího jazyka 
a možnost cestovat. Za nás byla v době studií jen ruština, a to, co jsme si mohli přečíst 
či naposlouchat. Při vší situaci kolem tehdejšího vzdělávání bych ale neměnil. Byla to 
dobrá, i když někdy drsná cesta, která nás tvarovala a zocelovala. Zvolený obor s elekt-
ro zaměřením mám rád a vážím si toho, že jsem díky němu našel cestu nejen k technice 
a technologiím, ale i k vzdělávání. 

Navštěvovala jsem Gymnázium v Olomouci-Hejčíně a na tuto 
školu mám jen ty nejlepší vzpomínky. Na některé učitele dodnes 
vzpomínám. Škola mě perfektně připravila na další studium. Byla 
jsem zde natolik spokojená, že jsem studium na Hejčíně doporučila 

i mému synovi, který absolvoval anglickou sekci.

Na studium na střední škole vzpomínám moc ráda. Jsem absol-
ventkou brněnského gymnázia na tř. kpt. Jaroše. Měla jsem spous-
tu skvělých spolužáků, dodnes se pravidelně scházíme a s nostalgií 
vzpomínáme na „staré časy“.  Byla nás plná třída, byli jsme úžasný 

kolektiv… Určitě bych neměnila. Vždycky jsem chtěla být učitelkou, proto jsem si zvo-
lila gymnázium se všeobecným zaměřením.

Mí rodiče to měli se mnou docela jednoduché. Já už jsem totiž 
v předškolním věku věděla, že chci být paní učitelkou v mateřské 
škole. V budově dnešní Střední pedagogické školy v Přerově byla 
v suterénu mateřská škola, kterou jsem od svých tří let navštěvo-

vala. Po absolvování základní školy jsem byla na tuto vysněnou školu, kterou tehdy 
řídila velká osobnost, pan Ljubomír Burian, přijata. Skvělí profesoři, výjimečná atmo-
sféra, nezapomenutelné mimoškolní zážitky, navázání přátelství na celý život. Takto ve 
zkratce lze zhodnotit čtyři roky studia oboru Učitelství pro mateřské školy. A protože 
mě bavilo učit se, pokračovala jsem ve studiu češtiny a pedagogiky na FF UK v Praze. 
Střední pedagogická škola se pro mě následně stala první pracovní příležitostí s mož-
ností učit budoucí paní učitelky mateřských škol. Asi řízením osudu dnes můžu tuto 
školu s obrovským geniem loci řídit. Naplánovala jsem si to v předškolním věku docela 
dobře. A neměnila bych.

 Na svou střední školu vzpomínám moc ráda. Už je to sice ně-
kolik desítek let, co jsem odmaturovala, ale i přesto ji mám stále 
v srdci a v paměti. Po mnoha letech jsem se do své střední školy 
vrátila. Již ne jako žák, ale jako zaměstnanec. Ve svém životě jsem 

mnohokrát zúročila vše, co jsem se ve škole naučila. Být nyní na konci základní školy, 
volím stejný obor na stejné škole.  A to moc ráda.

Odmalička jsem šla za svým cílem – stát se pedagogem. Na toto 
povolání mě výborně připravila střední škola. Ráda vzpomínám 
na řadu učitelů, kterých jsem si velmi vážila a byli mi příkladem 
při výběru vysokoškolského studia. S některými spolužačkami 

a spolužáky jsme v kontaktu dodnes, protože jsme zůstali věrni práci ve školství. Vedle 
zdraví a rodinného zázemí považuji práci, která člověka uspokojuje, za nejdůležitější 
hodnotu spokojeného života. Kdybych se mohla vrátit na začátek, určitě bych šla stej-
nou cestou.

Na střední školu vzpomínám velmi rád, protože se jednalo 
o dobu dospívání, ke které se pojí spoustu krásných a nezapome-
nutelných zážitků a prožitků. Začátky nebyly úplně tak jednodu-
ché, ale dobrý kolektiv ve třídě vše změnil. Vznikla parta lidí, kteří 

si pomáhali a toto kamarádství trvá dodnes, kdy se pravidelně scházíme i po čtyřiceti 
letech a stále si máme co říct. Jednoznačně bych neměnil. Myslím, že obor, který jsem 
vystudoval na střední škole a pak následně prohloubil vědomosti na vysoké škole, byl 
a je stále velmi zajímavý, protože se neustále vyvíjí a musejí se hledat nové koncepce 
rozvoje. Prestiž školy a snaha předávat vědomosti mě po letech přivedly zpět na naši 
střední školu, kde působím dodnes.

OLOMOUCKÝ KRAJ PODPORUJE NĚKTERÉ OBORY STŘEDNÍCH ŠKOL 
FORMOU STIPENDIÍ A ŽÁCI NA TUTO PODPORU SLYŠÍ. JAKÉ JSOU VAŠE 
VZPOMÍNKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU? ZVOLILI BYSTE DNES JINOU ŠKOLU 
NEBO JINÝ OBOR?  
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Stipendia 
Olomouckého kraje
Olomoucký kraj byl jedním 
z prvních, který zavedl žákovská 
stipendia. Ve školním roce 
2022/2023 bude podporovat 
žáky celkem 48 oborů vzdělání 
– 30 učebních a 18 technických 
oborů zakončených maturitní 
zkouškou, přičemž počet 
a skladba podporovaných oborů 
hejtmanství průběžně upravuje 
podle požadavků trhu práce.

Žáci učebních i maturitních oborů se 
řídí pravidly, které schvaluje Rada Olo-
mouckého kraje. Součástí pravidel je na-
příklad, že žák nesmí mít v daném škol-
ním roce neomluvenou absenci, výchovné 
opatření typu důtka ředitele školy či pod-
mínečné vyloučení ze studia. Dále nesmí 
mít na vysvědčení z žádného předmětu 

hodnocení nedostatečný nebo být nehod-
nocen a z odborného výcviku nesmí být 
hodnocen hůře než známkou dobrý. 

Pravidla jsou schvalována zvlášť pro 
žáky učebních oborů a zvlášť pro žáky 
technických oborů zakončených maturit-
ní zkouškou.

 Juraj Aláč

FINANČNÍ PODPORA ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Stipendia pro učňovské obory vzdělání:
1. ročník:  300 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku 
  jednorázově 1 500 Kč
2. ročník:  400 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku 
  jednorázově 2 500 Kč
3. ročník:  500 Kč za každý měsíc/žáka (pouze za první pololetí)

Stipendia pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
1. ročník:  1 500 Kč za každé pololetí/žáka
2. ročník:  2 000 Kč za každé pololetí/žáka
3. ročník:  2 500 Kč za každé pololetí/žáka
4. ročník:  3 000 Kč pouze za první pololetí/žáka

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není 
stipendium poskytováno. Výše stipendia může být změněna v závislosti na rozhodnutí 
orgánů Olomouckého kraje.

Stipendii podporované obory 
pro školní rok 2022/2023
• 23-51-H/01 Strojní mechanik
• 23-51-E/01 Strojírenské práce
• 23-52-H/01 Nástrojař
• 23-55-H/01 Klempíř
• 23-56-H/01 Obráběč kovů
• 23-61-H/01 Autolakýrník
• 23-62-H/01 Jemný mechanik  

  se školním vzdělávacím  
  programem Jemný  
  mechanik-Optik

• 26-51-H/01 Elektrikář
• 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
• 26-51-E/01 Elektrotechnické  

  a strojně montážní  
  práce

• 29-51-E/02 Potravinářské práce
• 29-53-H/01 Pekař
• 29-56-H/01 Řezník – uzenář
• 31-58-H/01  Krejčí
• 32-52-H/01 Výrobce kožedělného  

  zboží
• 33-56-H/01 Truhlář
• 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická  

  výroba
• 36-55-E/01 Klempířské práce  

  ve stavebnictví
• 36-56-H/01 Kominík
• 36-57-E/01 Malířské a natěračské  

  práce
• 36-64-H/01 Tesař
• 36-67-H/01 Zedník
• 36-67-E/01 Zednické práce
• 39-41-H/01 Malíř a lakýrník
• 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

• 41-52-H/01  Zahradník
• 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský  

  kovář
• 75-41-E/01 Pečovatelské služby
• 82-51-H/01 Umělecký kovář  

  a zámečník, pasíř
• 36-52-H/01  Instalatér

Obory s maturitou:
• 23-41-M/01  Strojírenství
• 23-44-L/01  Mechanik strojů  

  a zařízení
• 23-45-L/01  Mechanik seřizovač
• 23-62-L/01  Optik
• 26-41-M/01  Elektrotechnika
• 28-44-M/01  Aplikovaná chemie
• 29-41-M/01  Technologie potravin
• 29-42-M/01  Analýza potravin
• 32-41-M/01  Zpracování usní, plastů  

  a pryže
• 33-42-M/01  Nábytkářská  

  a dřevařská výroba
• 36-47-M/01  Stavebnictví
• 36-43-M/01  Stavební materiály
• 39-41-L/02  Mechanik instalatérských  

  a elektrotechnických  
  zařízení

• 41-44-M/01  Zahradnictví
• 41-45-M/01  Mechanizace a služby
• 82-41-M/07  Modelářství a návrhářství  

  oděvů
• 34-52-L/01  Tiskař na polygrafických  

  strojích
• 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik



Skaut tělem i duší, Jiří Kovalčík, je v jesenic-
kém skautu od roku 1993, vedoucím byl v letech 
1997 až 2018. Aktivně vychovává mladé skauty, 
organizuje pro ně akce, spravuje skautské stře-

disko Slunce, které zrekonstruoval. Nyní rozšiřuje klubovnu v Jese-
níku, každoročně pořádá ve městě pro dvě stě účastníků hru Stí-
nadla na motivy příběhů od Jaroslava Foglara. Se skauty provozuje 
i únikovou hru. Díky jeho dobrovolnické činnosti se skauting na 
Jesenicku ustálil, narostl počet členů a za posledních 30 let prošlo 
místními oddíly přes dva tisíce členů.

Ocenění jste získal za dobrovolnickou činnost pro děti 
a mládež a volnočasové aktivity. Víte, kdo vás nominoval 
na ocenění Křesadlo, a jak vnímáte toto ocenění s odstu-
pem času? 

Tím, že nominovaný musí s nominací souhlasit, tak vím, že navr-
hovatelem bylo město Jeseník. Ocenění si velmi vážím, ale vnímám 
jej také jako ocenění dalších lidí, se kterými jesenický skauting ve-
deme. Navíc nejdůležitější je přímá práce s dětmi a za to si všichni 
vedoucí, kteří se skautu bez nároku na jakoukoliv odměnu kromě 
vlastního dobrého pocitu ze smysluplnosti této práce, zaslouží velký 
dík.

Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci – jak tuto definici vnímáte vy? 

Myslím, že ocenění svou práci nevnímají jako neobyčejnou, pro-
tože u každého oceněného je tak nějak běžnou součástí jejich životů. 
Pozitivní je, že i toto ocenění může vést k zlepšení pohledu veřej-
nosti na neziskový sektor, který dává společnosti velkou přidanou 
hodnotu právě tím, že je spousta lidí ochotna vystoupit ze svého 
komfortního prostoru a věnovat se něčemu navíc. To vnímám jako 
poslání této ceny, která ukazuje na konkrétních případech to, že 
v různých oborech je mnoho lidí, kteří se věnují veřejně prospěšným 
aktivitám. 

Pokračujete nějakou formou v „dobrovolnictví“, které 
vám přineslo ocenění Křesadlo? 

Křesadlo pro mne bylo příjemným oceněním činnosti, které se 
věnuji. Ta ale neměla a nemá nějakou časově omezenou platnost, 
proto se činnosti v jesenickém skautu věnuji i nadále a snažím se 
průběžně vytvářet co nejlepší zázemí tak, aby vedoucí měli co nej-
větší prostor hlavně pro přímou práci s dětmi a nemuseli se zatě-
žovat dalšími věcmi kolem. Ne nadarmo se říká: „Jednou skautem, 
navždy skautem.“ Navíc pořád tuto činnost vnímám jako poslání, 
které má hluboký smysl. 

Přemýšlel jste, že byste nominoval na tuto cenu někoho 
ze svého okolí?

Přiznám se, že neuvažoval, protože člověk je často zahlcen všemi 
věcmi kolem tak, že mu pak někdy utečou i ty důležité. Navíc mi při-
jde, že pochvalu a ocenění tak nějak nemáme úplně vžité jako běžnou 
součást, ať už práce nebo i jiné činnosti. Určitě se nad tím zamyslím, 
protože lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili, je na Jesenicku dost. 

 Juraj Aláč
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Hejtmanství pomůže 
Bečvě nákupem ozdob

| listopad 2021

Šumperský soubor oslavil 25 let

Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk – Andante oslavil 25. výročí své činnosti. Ve velkém sále knihovny v Šumperku vystoupil ve čtvrtek 21. října na 
slavnostním koncertu se svými hosty – Dětským pěveckým sborem Loučňáček pod vedením Petra Lukáše a ženským pěveckým sborem Slavice Zábřeh vede-
ným Jaroslavou Štěpánkovou. Koncertu se zúčastnila i zakladatelka sboru Libuše Deutschová. Velký dík patří ředitelce šumperské knihovny Kamile Šeligové 
za podporu a možnost uspořádat tento koncert v prostorách městské knihovny a také městu Šumperk za finanční podporu.  Helena Záchová

DRŽITEL KŘESADLA 2020

Jiří Kovalčík
Oceněný v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity

KŘESADLO 2021

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zvidi-
telnit dobrovolnictví a vzbudit v  lidech zájem o dobrovolnou 
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Organizátorem akce 
je Maltézská pomoc, o.p.s.

www.kresadlo-ok.cz 

Olomoucký kraj chce i nadá-
le pomáhat při obnově života 
v řece Bečvě, kterou loni zasáhla 
ekologická katastrofa. Hejtman-
ství se proto zapojilo do bene-
fičního projektu s názvem Ryba 
pro Bečvu, v jehož rámci nakou-
pilo celkem 350 kusů vánočních 
ozdob ve tvaru rybek z dílny 
výrobního družstva IRISA ze 
Vsetína na Valašsku. Z každé 
prodané ozdoby putuje část pe-
něz přímo na transparentní účet 
Českého rybářského svazu.

„Loňská událost na řece 
Bečvě se řadí mezi největší eko-
logické havárie v novodobých 
dějinách Olomouckého kraje. 
Nápad vsetínského družstva 
IRISA se nám líbil natolik, že 
jsme se rozhodli nakoupit oz-
doby za přibližně třicet pět ti-
síc korun. Jako vánoční dárek 
je věnujeme našim partnerům. 
Jde o smysluplný projekt, jehož 
přidanou hodnotou je radost 

Skleněné vánoční ozdoby jsou vyhotoveny ve dvou barevných provedeních a vyráběny ručně. 
 Foto | Olomoucký kraj

z dobrého skutku i ozdoby jako 
takové,“ uvedl hejtman Josef 
Suchánek. Letos kraj podpořil 
Český rybářský svaz sumou dvě 

stě tisíc korun, peníze byly ur-
čeny na odstraňování škod na 
Bečvě. 

 Juraj Aláč

Ladislav Okleštěk
zastupitel Olomouckého kraje

Milostivé léto pro dlužníky trvá i v zimě

Je to dobrá zpráva pro všechny, kteří mají dluhy či exekuce. Lidem se nabízí 
jedinečná šance, aby se ze svých dluhů vymanili. Vláda ČR totiž spustila „Milostivé 

léto“, které navzdory počasí za okny trvá i v těchto sychravých dnech.
Do dluhů nebo exekucí se mnoho lidí dostalo třeba i kvůli nezaplacení poplatku za odpad nebo jízdě 

tramvají načerno. Právě jim a mnohým dalším chce vláda nyní pomoci. A proč tato akce s letním ná-
zvem startuje na podzim? Biblický pojem „Milostivé léto“ totiž v hebrejské tradici označoval výjimečné 
období, kdy byly odpouštěny dluhy a propouštěni otroci.

Pokud nyní lidé v exekucích včas zaplatí původní pokutu (takzvanou jistinu) a také poplatek pro 
exekutora (který je ale pevně stanoven pouze na necelou tisícikorunu), stát jim odpustí další úroky, 
poplatky z prodlení a náklady na vymáhání. Právě kvůli nim se dluhy za pár stovek často po letech 
vyšplhají do řádu někdy až statisíců korun.

Vládní opatření se ale týká pouze lidí v exekucích způsobených dluhem u státních a městských in-
stitucí a firem, které radnicím nebo státu patří. Může jít například o nedoplatky za elektřinu a plyn, 
televizní a rozhlasové poplatky nebo za nájemné v městských bytech.

„Milostivé léto“ se netýká naopak třeba dluhů u mobilních operátorů anebo za nesplacené spotře-
bitelské úvěry u bank a jiných společností. I když i v tomto ohledu existují výjimky. Do akce Milostivé 
léto se třeba na poslední chvíli připojila i soukromá splátková společnost Home Credit, která by jinak 
dlužné částky odpouštět nemusela.

Na závěr tedy stručné shrnutí: Akce pro dlužníky Milostivé léto trvá do 28. ledna 2022. Pokud zapla-
títe původní dluh a náklady exekuce 908 korun, zbavíte se jednou pro vždy svého dluhu. Více informací 
včetně vzoru dopisu pro exekutora najdete na webových stránkách www.nedluzimstatu.cz. Přeji vám 
krásné podzimní dny.
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KŘÍŽOVKA O CENY

SUDOKU

OMALOVÁNKA

Likér z horských borůvek nebo šneci s bylinkovým máslem. To je jen zlomek produktů, které uspěly v krajské soutěži (znění v tajence) Olomouckého kraje. Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo v rámci festivalu gastronomie a nápojů Olima během 
podzimní etapy výstavy Flora Olomouc. Kromě toho se udělovala i značka Výrobek OK. Označením novou značkou se může pyšnit celkem osm producentů, kteří získali ocenění Výrobek Olomouckého kraje a právo využívat označení Výrobek OK pro 12 svých 
výrobků. Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 6. prosince na e-mailovou adresu: tajenky.olkraj@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle novin a od Olomouckého kraje získají věcné 
ceny. Vítězové tajenky: Renáta Doležalová, Šumperk, Jarmila Vacková, Lipník n. Bečvou, Martina Vlková, Bouzov. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

VÍTE, ŽE…

Máme v Olomouckém kraji:
• 394 mateřských škol (včetně 

5 samostatných MŠ zřízených 
při zdravotnickém zařízení),

• 302 základních škol (včetně 
3 samostatných ZŠ zřízených 
při zdravotnickém zařízení, 
2 ZŠ zřízených při výchov-
ných ústavech a 1 ZŠ zřízené 
při diagnostickém ústavu),

• 92 středních škol (včetně 
2 středních škol zřízených 
při výchovných ústavech),

• 1 konzervatoř,
• 8 vyšších odborných škol.
V Olomouckém kraji pracuje:
• 2 246 učitelů v MŠ,
• 5 196 učitelů v ZŠ,
• 3 062 učitelů na SŠ,
• 66 učitelů na konzervatoři,
• 216 učitelů ve vyšších 

odborných školách.
Střední školy v kraji navště-
vuje 27 230 žáků v denním 
studiu a 706 žáků ve večerní 
a dálkové formě. Letos se 
k maturitě chystá 4 335 žáků.
Vloni bylo k maturitní zkouš-
ce přihlášeno 4 545 žáků, 
konalo ji ale 4 423 žáků 
s úspěšností celkem 89,8 pro-
centa. Na gymnáziích byla 
úspěšnost 97,8 procenta.

MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ
■ Periodický tisk
■ Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Regionální vydavatelství s.r.o.
■ Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc,  
IČO: 60609460 
■ Registrováno pod číslem MK ČR E 13609
■ Redakční rada: Andrea Hanáčková, Ivo Slavotínek, Dalibor Horák, Luděk Niče,  
Eva Knajblová, Kamila Navrátilová, Jaroslav Kropáč, Petra Pášová, Juraj Aláč
■ Redakce: Juraj Aláč, olkraj@regvyd.cz
■ Distribuci do všech schránek v kraji zajišťuje Česká Pošta s.p., reklamace  
na dodávku novin na čísle 773 617 353 nebo e-mail: jurakova@regvyd.cz 
■ Inzerce: Jana Juráková – jurakova@regvyd.cz, Michal Novák – novak@regvyd.cz, 
Tomáš Karal – karal@regvyd.cz, Margita Šutovská – sutovska@regvyd.cz
■ Číslo 10, ročník 20. Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. 
Toto číslo vychází 22. listopadu 2021
■ Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 30. listopadu 2021

|listopad 2021
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Aleš Jakubec: Gymnázia musejí být výběrová
Uvolněný člen Rady Olomouckého kraje pro 
oblast školství Aleš Jakubec stále aktivně působí 
na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde přednáší fyziologii, testuje 
zdatnost sportovců a zabývá se výzkumem 
v oblasti pohybové aktivity. V politice začínal 
jako zastupitel rodné obce Výšovice, v Olomouci 
pracoval jako radní i náměstek primátora pro rozvoj 
města a životní prostředí, kde prosadil například 
zpracování plánu udržitelné městské mobility 
a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

| listopad 2021

Umíme být společensky odpovědní
Krajský úřad Olomouckého 

kraje pracuje na zavedení kon-
ceptu společenské odpo-
vědnosti organizací do 
podmínek úřadu. Jedná 
se o dobrovolný závazek 
organizace zohledňovat 
ve svém rozhodování 
a každodenních činnos-
tech potřeby partnerů, 
zákazníků, dodavatelů, 
odběratelů, zaměstnan-
ců a občanů. Organizace, 
která je odpovědná vůči společ-
nosti a svému okolí včetně za-
městnanců, dělá něco navíc. Ne-
čeká, až co jí přikáže zákon, ale 
sama iniciativně podniká kroky 
k tomu, aby její okolí žilo kva-
litnějším životem. Snaží se být 
ohleduplná k životnímu prostře-
dí, pečuje o své zaměstnance, 

udržuje s nimi dobré vztahy, 
stejně jako s ostatními subjekty, 

se kterými přichází do kontaktu, 
a přispívá k podpoře regionu, 
v němž působí.

Společenská odpovědnost tak 
může být tou správnou volbou, 
jak zaměřit aktivity veřejné 
správy směrem k občanům kraje 
a být otevřenou a komunikativ-
ní organizací, která usiluje jak 

o zvýšení spokojenosti občanů 
s úřady, tak o zlepšování kvali-

ty života občanů působí-
cích v regionu. Důležitou 
součástí je snaha úřadu 
minimalizovat negativní 
dopady své činnosti na 
životní prostředí. Spole-
čenskou odpovědnost je 
proto nutné vnímat jako 
průřezovou problematiku, 
která se dotýká široké-
ho spektra aspektů a vli-

vů – ekonomického, sociálního 
i environmentálního.

V řadě aspektů už kraj odvádí 
dobrou práci a pro další rozvoj 
má tedy ideální podmínky

„Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje už teď organizuje řadu 
aktivit nad rámec zákona, které 

SPOLECENSKY ODPOVEDNÝˇ ˇ

svědčí o jeho přístupu ke spole-
čenské odpovědnost. Jde třeba 
o různé druhy činností a pro-
jektů v rámci sociálních služeb, 
řízení lidských zdrojů a filant-
ropické aktivity našich zaměst-
nanců. Obrovský důraz klade-
me také na efektivitu fungování 
úřadu,“ vysvětluje Lubomír Ba-
láš, ředitel krajského úřadu.

Koncept společenské od-
povědnosti nastiňuje, jakým 
směrem se může úřad vydat 
dál. Podrobně rozebírá jeho 
silné stránky a aktivity, ve kte-
rých kraj svoji roli společensky 
odpovědné firmy může dále 
posunout. „Společenská odpo-
vědnost v sobě zahrnuje velké 
množství různorodých akti-
vit. Dá se do něj počítat napří-
klad odpovědné třídění odpadu 

v krajských organizacích, elek-
tronizace veřejné správy nebo 
péče o zaměstnance zařazené do 
úřadu,“ vysvětluje Renáta Vrbo-
vá, manažerka kvality krajského 
úřadu.

Cílem koncepce a s ní spo-
jených aktivit je posílení spo-
lečenské odpovědnosti úřadu 
a zlepšení vnímání jeho fun-
gování veřejností. O tom, zda 
máme zavedený systém správně 
nastavený, se chceme přesvědčit 
prostřednictvím certifikace dle 
ČSN 01 0391:2021. Koncem říj-
na absolvoval krajský úřad prv-
ní kolo certifikačního auditu a je 
na dobré cestě tuto certifikaci 
získat.

 Renáta Vrbová, 
 manažerka kvality 
 KÚ Olomouckého kraje

V rámci hejtmanství se za-
měřuje na co nejlepší servis pro 
všech 107 vzdělávacích organi-
zací, které kraj zřizuje. Tvrdí, 
že budoucností našeho kraje 
jsou pracovití, šikovní a špičko-
vě vzdělaní lidé. Zeptali jsme se 
proto, jak to se vzděláním v Olo-
mouckém kraji vypadá. 

Olomoucký kraj zřizuje 
a podporuje střední školy 
– jaká je jejich skladba a co 
všechno mohou žáci v kraji 
studovat? 

V našem kraji působí celkem 
90 střední škol, přičemž Olo-
moucký kraj je zřizovatelem 
67 z nich. Převážně se jedná 
o střední odborné školy a střed-
ní odborná učiliště, ovšem důle-
žité místo zde má i 19 gymnázií, 
z nichž 14 zřizuje kraj. 

může opravdu každý, bohužel 
všechny školy zde vyjmenovat 
nemohu. 

Došlo v poslední době ke 
změně ve skladbě studij-
ních a učebních oborů?

Skladba oborů se samozřej-
mě řídí zájmem žáků, ale také 
potřebou trhu práce. Každý rok 
ji proto upravujeme a měníme 
počty otevíraných tříd. V této 
věci komunikujeme se svazem 
obchodu a průmyslu, s hospo-
dářskou komorou, s Úřadem 
práce ČR a s firmami. V sou-
časné době je například velká 
poptávka hlavně po IT specialis-
tech, po stavařích, po technicky 
vzdělaných absolventech a ře-
meslnících všeho druhu. 

A protože se doba mění, při-
způsobujeme se poptávce po 
nových profesích. V posled-
ních třech letech se proto nově 
otevřely obory, jako například 
Mechanik plynových zařízení, 
Ortoticko-protetický technik, 
Informační technologie, Umě-
leckořemeslné zpracování kovů, 
Ekologie a životní prostředí, 
Provoz a ekonomika dopravy, 
Fotograf, Rybář a další.

Jak si vedou v kraji gym-
názia? Stoupá počet jejich 
žáků? Platí stále, že vět-
šina dětí chce na vysokou 
školu? 

Na gymnáziích v našem kra-
ji studuje asi 31 procent stře-
doškoláků. To je docela hodně, 
a proto s dalším navyšováním 
nepočítáme. Je nepopiratelné, 
že studium na gymnáziu před-
stavuje nejlepší přípravu pro 
pokračování na vysoké škole. 
Neplatí to ale například pro 

technické obory. Dnešní doba 
tlačí k co nejvyššímu vzdělání, 
bohužel to však vede k odlivu 
žáků z učebních oborů. Potřebu-
jeme vzdělanou společnost, ale 
také řemeslníky. Asi nemusím 
zmiňovat, že šikovný řemeslník 
si vydělá často víc než řada vy-
sokoškoláků. Navíc výkonově 
zaměřené studium na gymnáziu 
může u studentů, kteří na něj 
nemají předpoklady, vést k řadě 
problémů. Gymnázia by měla 
být skutečně výběrová.

Zajímavostí je, že náš kraj 
zřizuje tři gymnázia, která re-
alizují bilingvní vzdělávání – 
zájemci o studium jazyků zde 
mohou pilovat anglický, špa-
nělský a francouzský jazyk. Jde 
o Gymnázium Hejčín, Gymná-
zium Čajkovského a Slovanské 
gymnázium v Olomouci.

Kraj motivuje školáky za-
vedením stipendií – oprav-
du si žáci vybírají obor 
podle možností finanční 
podpory, nebo je to jen bo-
nus ke studiu navíc? 

Olomoucký kraj byl jed-
ním z prvních, který stipendia 

zavedl, a nyní na nich vyplá-
címe téměř 8,5 milionu korun 
ročně. Skutečnost, že obdobná 
stipendia už poskytují všechny 
kraje v ČR, jasně dokládá, že 
tato cesta je správná. Žáci by 
si primárně měli vybírat obor 
vzdělání po zvážení svých zá-
jmů, schopností a nadání a také 
následné uplatnitelnosti na trhu 
práce. A krajská stipendia mají 
právě za cíl zvýšit zájem žáků 
o studium vybraných, dlouho-
době perspektivních oborů s vy-
sokou uplatnitelností na trhu 
práce a přinejmenším zabránit 
vymizení některých profesí, což 
se daří. Navíc stipendia žáky 
motivují, aby řádně plnili škol-
ní docházku, při výuce se snažili 
a neměli kázeňské prohřešky.

Daří se počty učňů 
navyšovat?

U jednotlivých oborů je to 
velmi různé. Například u obo-
ru Instalatér došlo po zařazení 
mezi podporované obory k ná-
růstu žáků o 40 procent a po-
vedlo se díky stipendiím navýšit 
i počty žáků u oborů Elektrikář, 
Řezník – uzenář či Pekař.

Jak funguje inkluze v Olo-
mouckém kraji? Daří se 
zapojovat hendikepované 
studenty do běžných oborů 
a škol?

Od zavedení inkluzivního 
vzdělávání v České republice, 
které předpokládalo radikální 
změnu filozofie celého školství 
a realizaci systémových opatře-
ní, inkluze v Olomouckém kraji 
dlouhodobě funguje. Momen-
tálně řešíme s Fakultou tělesné 
kultury Univerzity Palackého 
projekt Rovné příležitosti ve 
vzdělávání s cílem aktivněji za-
pojit žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami do společného 
vzdělávání. Nicméně se domní-
vám, že inkluze není vhodná pro 
všechny děti. Pro tyto pak máme 
v kraji hustou síť velmi kvalitních 
„speciálních“ škol. Zde pracuje 
řada odborníků, kteří se těmto 
dětem skvěle věnují. Jsou to pro-
fesionálové v oblasti speciální 
pedagogiky a psychologie, kteří 
na běžných základních školách 
nepůsobí.

Nové technologie, jako 
je například robotizace, 
mohou zásadně změnit 
pracovní trh. Jak se tomuto 
trendu přizpůsobí krajské 
školství?

V našem kraji máme zřízené 
tzv. krajské metodické kabinety, 
které poskytují všem pedago-
gů na školách pomoc a podpo-
ru. Zmíněnou problematikou 
se zabývají tři kabinety. Kabinet 
digitální gramotnosti na prů-
myslovce v Šumperku, kabi-
net automatizace a robotiky na 
elektroprůmyslovce v Olomouci 
a kabinet na elektroprůmyslovce 
v Mohelnici. Robotizaci a digita-
lizaci se věnují snad všechny naše 
průmyslovky. V rámci podpory 
digitálního a technického vzdě-
lání pracujeme na projektu vybu-
dování tzv. FabLabů, nejlépe ve 
všech okresech. Jsou to výrobní 
laboratoře či dílny, kde si každý 
může zrealizovat počítačem na-
vržený projekt nebo umělecké 
dílo. Bývají vybaveny 3D tiskár-
nami, CNC frézami, laserovými 
řezačkami a dalšími zařízeními, 
se kterými se běžně nepotkáme.

 Juraj Aláč

Stipendia žáky  
motivují, aby řádně plnili 

školní docházku, při 
výuce se snažili a neměli 

kázeňské prohřešky.

Nabídka oborů vzdělání je 
velmi pestrá. Máme střední ško-
ly průmyslové, polytechnické, 
lesnické nebo třeba zemědělské. 
Popularitě se těší obchodní aka-
demie a zdravotnické školy. Zá-
jemci o rukodělné činnosti oce-
ní nabídku oborů Střední školy 
řezbářské v Tovačově, nadšence 
pro výtvarné umění, design či 
módu jistě zaujme umělecká 
nabídka Střední školy designu 
a módy v Prostějově. Vybrat si 
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KOUPÍME VAŠI  
NEMOVITOST

BYT, DŮM, 
POLE, ZAHRADU

NEPLATÍTE ŽÁDNÉ  
PROVIZE  

ANI SKRYTÉ POPLATKY

PLATBA IHNED  
A HOTOVĚ

Tel: 774 414 525
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan Allspace: 5,3−8,9 l / 100 km, 139−201 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nový Tiguan Allspace má nejen dostatek prostoru pro nevšední nápady, ale převeze až 7 cestujících s volitelnou třetí řadou 
sedadel. Flexibilní sklopná sedadla vám poskytnou spoustu možností, jak mít přátele, rodinu nebo na co si pomyslíte stále 
sebou. A jestli Vám místo nestačí, Váš Tiguan Allspace utáhne i opravdu velký přívěs.

Připraven. Stejně jako vy

Nový 
Tiguan 
Allspace

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

listopad 2021

RV2101450/09
AUTOCENTRUM OLOMOUC



11kultura

Makovice kostela ukryje 
vzkazy budoucím generacím

| listopad 2021

Muzeum umění převzalo 
cenu za rekonstrukci

VÝSTAVY

Mně se líbí Bob! V Šumperském muzeu

Betlémy ve Špalíčku 

Vánoce na zámku

11. listopadu 2021 – 30. ledna 2022  
Rytířský sál

Výstava Mně se líbí Bob! je projektem Pop-
musea v Praze a vznikla v souvislosti s oslavou 
osmdesátých narozenin Boba Dylana (naro-
dil se 24. 5. 1941). Výstava sleduje fenomén 
‚Dylan na český způsob‘, dokumentuje, co se 
o Dylanovi psalo ve zdejším – nejen hudeb-
ním – tisku před rokem 1989 a jak tyto texty 
ovlivnily vnímání jeho života a tvorby. Sledu-
je historii překladů jeho textů, včetně dosud 
neznámých objevů v některých soukromých 
sbírkách, a také otisk v české próze. Připome-
ne také Dylanovy památné koncerty v Praze 
v polovině devadesátých let 20. století. 

25. listopadu 2021 – 30. ledna 2022  
Muzeum a galerie Prostějov, Galerie Špalíček

Tradiční výstava betlémů nabíd-
ne letos k vidění dřevěné vyřezávané 
betlémy z dílen několika regionálních 
autorů, například velký betlém sestá-
vající z věrné kopie zámku Úsov a ži-
vota v podzámčí od Břetislava Vávry 
nebo dílo známého loštického řezbáře 
a recesisty Jaroslava Beneše. K nim se 
připojí jeden z našich nejvýznamněj-
ších současných betlémářů – Bedřich Šilar z Lanškrouna, autor dře-
věného pohyblivého betlému. Část výstavy bude zaměřena na krajku 
s tematikou Vánoc a narození Ježíše. Díla pocházejí od přerovské 
paličkářky a výtvarnice Mileny Malinové a jejich žaček. Současně 
s nimi dostane v galerii místo i jedna z našich předních paličkářek 
Jana Štefková z Vamberka, nositelka řady celostátních ocenění.

28. listopadu 2021 – 2. ledna 2022  
Muzeum Komenského v Přerově 

Po nucené roční pauze navazuje přerovské muzeum na tradi-
ci vánočních výstav. Slavnostní vernisáž je naplánovaná na první 
adventní neděli 28. 11. od 17:00 hodin v kapli přerovského zám-
ku. Výstava bude prezentovat lidové zvyky, tradice a duchovní 
hodnoty křesťanských svátků. Představí vánočně vyzdobené lido-
vé interiéry s bohatě malovaným nábytkem, keramikou a všemi 
náležitostmi, které k adventnímu období patří. Nebude chybět 
ani veřejností oblíbený Zbořilův betlém, opět v novém aranžmá. 
Atmosféru dokreslí kolekce baněk Slezské tvorby Opava Opava, 
které ozdobí živé jedle. 

Rekonstruovaný Červený 
kostel v Olomouci ponese ve své 
makovici na špici věže tři nové 
měděné schránky. V polovině 
října do nich vložili zástupci kra-
je a vědecké knihovny původ-
ní obsah doplněný o předměty 
z roku 2021. „Jde o mimořádný 
okamžik, který v nás přirozeně 
probouzí úvahy o tom, co by-
chom příštím generacím měli 
odkázat my,“ uvedl radní pro 
kulturu a památkovou péči Jan 
Žůrek.

Mezi uloženými předměty 
byl mimo jiné zapečetěný vzkaz 
budoucím generacím, aktuál-
ní tisk, fotografie, upomínkové 
předměty Olomouckého kraje 
i knihovny, mince nebo plány 
rekonstrukce Červeného kostela. 
Nechyběla ani placatka slivovice 
či respirátor. Podle památkářů 
a historiků by se pouzdra mohla 
opět otevřít zhruba za sto let.

Červený kostel v současné 
době prochází rekonstrukcí, 
jejímž cílem je vznik moderní-
ho prostoru, který nabídne ná-
vštěvníkům vědecké knihovny 
zázemí pro společenské a kul-
turní akce. 

Tři schránky obsahují původní historické materiály i nové předměty z letošního roku.  Foto | Olomoucký kraj 

Opravy Červeného kostela 
skončí příští rok, náklady na re-
konstrukci památky přesáhnou 
140 milionů korun. Další peníze 
pak budou potřeba na vybavení 
a adaptaci interiérů.

 Juraj Aláč

Ve Španělském sálu Pražské-
ho hradu převzali na začátku 
října společně arcibiskup olo-
moucký Jan Graubner s ředi-
telem Muzea umění Olomouc 
Ondřejem Zatloukalem Cenu 
arcibiskupa pražského a prima-
se českého Dominika Duky za 
rekonstrukci Arcidiecézního mu-
zea Olomouc a zdejší expozice 
evropského významu. Cena, kte-
rou osobně předával arcibiskup 
Duka, je součástí projektu Naše 
město 1991–2021, jenž hodnotí 
architektonicky či urbanisticky 
nejkvalitnější soubory staveb 

uskutečněných v posledních 
třiceti letech ve prospěch živo-
ta obyvatel a návštěvníků měst 
v České republice. „Samozřejmě 
nás velmi těší, že jsme cenu získa-
li. Navíc jsme se dostali do skvělé 
společnosti dalších nominova-
ných a neobyčejně povedených 
rekonstrukcí, jako jsou Galerie 
Benedikta Rejta v Lounech, Ga-
lerie Mubaso v Chrudimi či praž-
ského Dominikánského kláštera 
u kostela sv. Jiří,“ okomentoval 
ocenění ředitel Muzea umění 
Olomouc Ondřej Zatloukal. 

 Juraj Aláč

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
■ Část pozemku parc. č. 31/3 zast. pl. o výměře 402 m2, dle geometrického plánu č. 4722-22/2019 ze dne 18. 4. 2019 
pozemek parc. č. 6446 zahrada o výměře 402 m2, v k. ú. a obci Šternberk ve vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 
Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, za minimální kupní cenu ve výši 522 600 Kč.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte 
do 31. 12. 2021 do 12:00 hodin na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého 
kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. 
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 31. 12. 2021 do 12:00 hodin na ad-
rese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 1. 11. do 31. 12. 2021 

■ Pozemky parc. č. 378/14 trvalý travní porost o výměře 8 m2 a parc. č. 437/4 zahrada o výměře 106 m2, oba 
v k. ú. a obci Klopotovice, oba ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěv-
kové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 8 890 Kč. 
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte 
v termínu od 27. 10. do 27. 12. 2021 do 12:00 hodin na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti 
Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. 
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 27. 12. 2021 do 12:00 hodin na ad-
rese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 27. 10. 2021 do 27. 12. 2021 

Kontakty: Ing. Regina Vrbová, e-mail: regina.vrbova@olkraj.cz, telefon: 585 508 423

Festival PAF Olomouc hledá odpovědi
Před jednadvaceti lety vstou-

pilo lidstvo do třetího milénia.  
Spolu s pompézními oslavami 
a euforií tohoto milníku vzni-
kl i festival PAF Olomouc coby 
Přehlídka animovaného filmu. 
Ten si nyní retrospektivně klade 

otázky, které jsou spjaté s vní-
máním času a jeho vlivem na 
společnost a umění.  Na otázky, 
které prostoupí letošní festival, 
bude společně s návštěvníky 
hledat odpovědi i řada zahranič-
ních a tuzemských hostů.

Keiko Sei – japonská teoretič-
ka médií, která se od osmdesá-
tých let minulého století věnovala 
vztahu uměleckých médií post-
komunistické východní Evropy 

a později i konfliktu v bývalé 
Jugoslávii, sestaví kurátorský 
výběr deseti videí pro soutěž po-
hyblivých obrazů Jiné vize CZ 
2021.  

Richard Skelton – britský 
skladatel, spisovatel a naklada-
tel nesdílí současný stále sílící 
odpor k sociálním sítím. Ba na-
opak nápor sociálních sítí vítá, 
jelikož si díky němu můžeme 

PAF Olomouc 2021: 
VÁŠEŇ A POCITY. 
TŘETÍ TISÍCILETÍ

2.–5. 12. 2021

  www.pifpaf.cz

lépe uvědomit její stav. Skelton 
pro Olomouc připravuje spe- 
ciální projekt, který je věnován 
baroknímu rodákovi z Hané, 
Gottfriedu Fingerovi.  Koncert 
se uskuteční v Kapli Božího 
Těla v útrobách olomouckého 
konviktu.

  Juraj Aláč
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Sportovní lezci sbírali  
medaile

|listopad 2021

Skvělý výsledek 
jesenické sportovkyně

Nejlépe se vedlo dívkám v ka-
tegorii U12, přestože je jednou 
z nejobsazenějších, vybojova-
ly Mia Migalová 7. místo a Lily 
Kauerová 4. místo. Tento závod 
byl zároveň finálovým pro celý 
seriál Českého poháru v boul-
deringu, kde si obě dívky pořadí 
vyměnily a Lily skončila na sed-
mém místě a Mia na čtvrtém. 

Mistrovství České republiky 
v lezení na obtížnost se kona-
lo v Brně, na tréninkové stěně 
Českého horolezeckého svazu, 
v polovině října. Tamní závodní 
profil je unikátní a napodobuje 
lezecké profily stěn na světových 
pohárech nebo olympiádě. „Pro 
závodníky byly připraveny cesty 

V sobotu 23. října se uskuteč-
nilo v Turecku ve městě Sakarya 
5. kolo světového poháru v bi- 
krose. Závodu se kromě české re-
prezentace zúčastnila téměř celá 
světová ženská bikrosová špička. 
Eliška Bartuňková z Jeseníku, 
která zatím spíše sbírá zkušenosti 
v této elitní kategorii, si krásným 

Českému bikrosu roste velký sportovní talent. Jesenická závodnice Eliška Bartuňková skončila v závodě Svě-
tového poháru na stupních vítězů. Foto | Archiv Elišky Bartuňkové

V Olomouckém kraji se kromě Prostějova závod konal také v Přerově a Náměšti na Hané na Olomoucku. 
 Foto | Svatopluk Tesárek

Mia Migalová na MČR v Brně obsadila 2. místo.  Foto | archiv HOROLEZCI Jeseník

manévrem v první zatáčce doje-
la pro první velký úspěch v této 
kategorii – pro druhé místo. Za 
jejími zády zůstala dvojnásobná 
olympijská vítězka, dvojnásob-
ná mistryně světa a také několik 
dalších účastnic letošních olym-
pijských her.

 Juraj Aláč

opravdu kvalitní úrovně, a pro-
to nás těší, že se našim lezcům 
zadařilo. 

Vyzdvihnout určitě musíme 
výkon a 2. místo Mii Migalo-
vé a opět i Lily Kauerové, která 
skončila šestá. Pozadu nezůsta-
la ani Adéla Vaňková lezoucí 
v kategorii U14. Ve finále se jí 
podařilo vybojovat šesté místo. 
Přesto, že se ostatní závodníci 

nedostali do finále, je potřeba 
je pochválit za houževnatost, se 
kterou se rvali se svými kvalifi-
kačními cestami,“ uvedl předse-
da spolku HOROLEZCI Jeseník 
David Migal. Celý seriál Čes-
kého poháru mládeže v lezení 
na obtížnost U14 vyvrcholí 27. 
listopadu finálovým závodem 
v Jeseníku.

„Olympiádu dětí a mládeže 
vnímáme hlavně jako akci, která 
motivuje mládež zůstat u sportu 
a zlepšovat se v něm, což je v této 
době zásadní,“ uvedl předseda 
Českého olympijského výboru 
Jiří Kejval. Díky vhodným pod-
mínkám v Olomouckém kraji se 
na hry vrací kanoistika a nově se 
představí šerm. „Kromě životní-
ho zážitku a skvělých sportov-
ních výkonů pochopí účastníci 
i olympijské hodnoty, jako je 
respekt k soupeři, přátelství či 
zásady fair play,“ dodal místo-
předseda Českého olympijského 
výboru Filip Šuman.

 Juraj Aláč

Český pohár  
mládeže 
Jeseník  

27. listopadu

Sokolové připomněli 
výročí republiky během

Deset tisíc kroků zdolali mnohokrát

Ryze sportovně si Sokolové 
v Prostějově připomněli výročí 
vzniku samostatného Českoslo-
venska. Ve čtvrtek 28. října se jich 
na běžeckou trať centrem města 
vydalo okolo tří stovek. Vítězem 
hlavního závodu na deset kilo-
metrů se v kategorii mužů stal 
Bronislav Khýr, v kategorii žen 
se z první příčky radovala Tereza 

Korhoňová. „Jde o třetí ročník 
celorepublikové akce, která má 
stejný start, všude se vybíhá ve 
14:00 hodin. Chceme lidi přimět 
k pohybu a probudit v nich zdravé 
vlastenectví. Kdo jiný než Sokolo-
vé, by toto výročí měl připomí-
nat,“ uvedl Svatopluk Tesárek ze 
Sokolské župy Prostějovské. 

 Juraj Aláč

Účastníci říjnové Výzvy 
10 000 kroků obešli každý den 
zeměkouli. S takovým výsled-
kem se pochlubili organizá-
toři akce, do které se zapojilo 
více než deset tisíc účastníků. 
Společně překonali bezmála 
1,5 milionu kilometrů a denně 
tím v průměru překonali délku 
rovníku. 

Pohyb je jedním z léků na 
tzv. „nemoci životního stylu“, 
na které dnes podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) 
umírá 71 procent lidí na svě-
tě. Chůze je nejpřirozenějším 
způsobem pohybu, a proto se 
do projektu Deset tisíc kroků 
zapojil i Olomoucký kraj, který 
spolupracuje s pořadatelem na 
oficiální bázi a účast svých obča-
nů ve výzvě aktivně podporoval. 
„Rozhodli jsme se poděkovat 

lidem za jejich přístup ke zdra-
vému životnímu stylu a zapoje-
ní se do výzvy. Oceňovat proto 
budeme chodce v několika kate-
goriích, jako např. nejaktivnější 
jednotlivci, nestarší a nejmladší 
účastník, nejaktivnější tým nebo 
nejaktivnější město,“ uvedl ná-
městek hejtmana Jan Šafařík, 
který je ambasadorem akce. 

Vítězem se stává 
každý, kdo vydržel

Cílem výzvy bylo během říj-
na ujít každý den alespoň deset 
tisíc kroků, což odpovídá vzdá-
lenosti zhruba 7,5 kilometru. 
Údaje účastníci výzvy zazna-
menávali do aplikace na webu. 
„Ujít 10 000 kroků denně ne-
bylo ve výzvě žádnou podmín-
kou, pro mnohé účastníky to byl 
spíše vzdálený cíl. To ale vůbec 

nevadí, je lepší chodit pravidel-
ně i menší vzdálenosti, než se 
jednorázově vzchopit k velké-
mu výkonu,“ uvedla manažer-
ka Výzvy 10 000 kroků Sylva 
Machová.

Celkem v Olomouckém kra-
ji výzvu přijalo 1 111 lidí, ak-
tivních účastníků bylo 911. Ze 
115 přihlášených týmů jich 
bylo aktivních 88. Výzvu v Olo-
mouckém kraji oficiálně pod-
pořilo dvanáct měst. Krajská 
metropole Olomouc se stala 
absolutním celostátním vítězem 
(50 487 bodů / 61 122,13 km). 
Další v pořadí byly Prostějov, 
Uničov a Šternberk. 

Kompletní pořadí a výsledky 
najdete na webu. 

 Juraj Aláč

desettisickroku.cz

V závěru léta se konala hned dvě mistrovství 
České republiky ve sportovním lezení. Na konci 
září se v závodech boulderingu ve Slaném 
představili HOROLEZCI Jeseník snad ve všech 
kategoriích, od těch nejmladších až po muže 
a ženy. Tři dny trvající závod byl zajímavý i účastí 
jediného českého olympionika Adama Ondry. 


