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Miloslav Hradil

Zranění cyklistky má na svě-
domí 75letý  řidič osobního au-
ta, který si počínal ve čtvrtek
dopoledne neopatrně, když po
zastavení auta při krajnici na
Čechově ulici v Přerově otevíral
dveře. 

„Nepřesvědčil se, zda může

dveře bezpečně otevřít a otevřel
je v okamžiku, kdy zde projíždě-
la 50letá žena na jízdním kole.
Narazila do hrany dveří, upadla
na silnici, utrpěla zranění a byla
převezena do přerovské nemoc-
nice,“ sdělila Právu v pátek poli-
cejní mluvčí Miluše Zajícová.
Alkohol byl u obou vyloučen de-
chovou zkouškou. 

Cyklistku srazil dveřmi

Novou službu určenou nájem-
níkům v důchodovém věku, Se-
nior asistent, zavedla společnost
RPG Byty, která na Ostravsku
a Karvinsku vlastní zhruba 40 ti-
síc bytů. Jejím úkolem je bez-
platná pomoc v oblasti sociálních
a zdravotních služeb, vykonávat
ji budou lidé s odbornou specia-
lizací. 

„Zaznamenáváme rostoucí zá-
jem o pomoc se zajištěním osob-
ní hygieny, dovážení obědů, lé-
kařské péče, nebo se na nás lidé
obracejí s prosbou o radu, kde
sehnat kompenzační pomůcky,
jak vyřídit různé druhy žádostí
o příspěvky,“ zdůvodnila novou
službu vedoucí Administrativní

správy RPG Byty Karina Vališo-
vá. Dodala, že v rámci poradny
Senior asistent, ve které budou
odborníci na sociální i zdravotní
oblast, chce firma seniorům zdar-
ma poradit a pomoc zajistit. „Pří-
padně jim pomůžeme sepsat pří-
slušné žádosti a samozřejmě
pohlídat, aby bylo vše vyřízeno,“
ujistila Vališová.

Senior asistent je mobilní služ-
ba, nájemník si jen domluví ter-
mín, kdy ho poradce navštíví do-
ma. Druhou možností, jak se
dobrat pomoci, je návštěva po-
radny v Komunitním centru Ar-
cha v Ostravě-Porubě. Poradna je
otevřena každý čtvrtek od 14 do
17 hodin. (plk)

Nájemníkům pomáhá
zdarma Senior asistent

Baletní studio při Moravském
divadle v Olomouci bude příští
rok hostit nadané čínské děti. Ty
přijedou při příležitosti třetího
ročníku baletních dnů Grand
Prix Award 2017. Jejich cesta na
Hanou naváže na červnovou vý-
pravu zástupců olomouckého ba-
letu do Pekingu. 

„Pozvali jsme nejlepší děti
k nám do Olomouce, kde pro ně
s našimi pedagogy připravíme
intenzivní program. Kromě tré-
ninku a zkoušek na představení
máme v plánu ukázat jim naše
město i divadlo a jeho úspěšná
představení,“ říká Robert Ba-
logh, šéf baletního souboru Mo-

ravského divadla a spoluzaklada-
tel Baletního studia. 

Ten v Pekingu jednal také se
šéfy tamních divadel o možnosti
uvést v Číně úspěšná představení
Moravského divadla. Zájem byl
především o Spící krasavici, Fri-
du, Spartaka a Queen. 

Cesta zástupců olomouckého
baletu do Pekingu se uskutečnila
díky podpoře Česko-slovensko-
čínské komory a Senátu České
republiky. Do Číny odcestovali
Balogh, demisólistka baletního
souboru a hlavní pedagožka Ba-
letního studia při Moravském di-
vadle Sylva Pospíšilová společně
se čtyřmi žačkami. (VH)

Nadané děti z Číny
zavítají do Olomouce

Miroslav Homola

Chrápání není zdaleka prob-
lém jen estetický. Může způso-
bovat vážné zdravotní problémy. 

I proto je pro lékaře v Brně dů-
ležité, že výzkum a léčba spán-
kové apnoe v Mezinárodním
centru klinického výzkumu Fa-
kultní nemocnice u sv. Anny
(FNUSA-ICRC) dostala nový
impuls. Tamní spánkové labora-
toře byly zařazeny do Evropské
databáze spánkové apnoe, a bu-
dou tedy viditelnější pro případ-
né partnery zabývající se zkou-
máním a léčbou této poruchy. 

„Zařazení do této prestižní da-
tabáze nám umožní spolupraco-
vat s předními evropskými spán-
kovými laboratořemi, vyměňo-
vat si s nimi informace, přis-
pět k rozvoji vědy a výzkumu na
poli spánkové medicíny, publi-
kovat společné vědecké články

a především přinese nové infor-
mace potřebné pro diagnostiku
a léčbu pacientů s poruchami dý-
chání ve spánku,“ přiblížil ve-
doucí výzkumníků Ondřej Lud-
ka. 

Podle průzkumů spánková ap-
noe postihuje podstatnou část
společnosti – trpí jí až 20 procent
mužů a 10 procent žen – ale vět-
šina postižených vůbec netuší, že
toto onemocní má. Kromě nad-
měrné únavy a spavosti během
dne se spánková apnoe projevuje
také hlasitým chrápáním při
spánku. Nikoliv každý, kdo chrá-
pe, ale trpí spánkovou apnoe –
nezbytné je proto vyšetření ve
specializované spánkové labora-
toři 

Výzkumná skupina Spánková
medicína FNUSA-ICRC se sna-
ží najít nové diagnostické postu-
py a léčbu poruch dýchání ve
spánku zejména u pacientů

s onemocněním kardiovaskulár-
ního systému. Za necelých pět let
svojí existence se pracoviště vy-
pracovalo na jedno z předních
špičkových pracovišť, které se
zabývá poruchami dýchání ve
spánku v ČR a dokázalo si svými
výsledky získat uznání i v zahra-
ničí. V roce 2015 byly spánkové
laboratoře FNUSA-ICRC po
splnění náročných podmínek ja-
ko první v ČR uznány Evropskou
společností pro výzkum spánku
(European Sleep Research So-
ciety) jako výzkumné centrum
a mohou se v něm školit odbor-
níci z celé Evropské unie. 

„V současnosti jde pravděpo-
dobně o vůbec první pracoviště
na území Evropské unie, které se
specializuje zejména na diagnos-
tiku a léčbu poruch dýchání ve
spánku u pacientů s onemocně-
ním kardiovaskulárního systé-
mu,“ vysvětlil Ludka. 

Spánková laboratoř dostala 
punc evropského pracoviště

Miloslav Hradil

Olomoucký kraj nabídne i le-
tos seniorům možnost zúčastnit
se nejrůznějších výletů po regio-
nu. Registrace zájemců o účast
v projektu nazvaném Seniorské
cestování v Olomouckém kraji
bude zahájena 1. srpna. 

Projekt, který nabízí výlety
osobám starším šedesáti let,
spustilo hejtmanství poprvé před
osmi lety. Zájem o poznávací,
aktivní, sakrální, relaxační či kul-
turní zájezdy v regionu se přitom
každým rokem zvyšuje. Celkem
již tuto možnost využilo zhruba
11 800 lidí, přičemž hejtmanství
uvolnilo na projekt zhruba 7,5
miliónu korun.

„Vedení Olomouckého kraje
se rozhodlo vyhovět velkému zá-
jmu lidí o tento způsob cestování
a pro letošek opět navýšilo kapa-
citu zájezdů. Na putování po na-
šem regionu se tak vydají na tři
tisíce seniorů,“ uvedl v pátek
olomoucký hejtman Jiří Rozbo-
řil (ČSSD).

Seniorské cestování je zaměře-
né na aktivity dříve narozených
obyvatel regionu, kterým umožní
navštívit zajímavá místa Olo-
mouckého kraje. První zájezd se
uskuteční 18. srpna a možnost
cestovat budou mít senioři až do
října.

Senioři se letos podívají napří-
klad do nově otevřeného zámku
v Čechách pod Kosířem, který

mimo tradiční zámecké expozice
nabízí také filmovou – zaměře-
nou na dílo Jana a Zdeňka Svě-
rákových. Zavítají i do Muzea

kočárů v Čechách pod Kosířem,
které představuje ojedinělou
a největší sbírku historických ko-
čárů, saní a luceren v ČR. 

Velmi oblíbená je prohlídka
přečerpávací vodní elektrárny

Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Dal-
ším technicky zaměřeným výle-
tem bude návštěva Hornického
skanzenu ve Zlatých Horách,
který se letos rozšíří o strážní
věž, funkční tavicí pec a dům ře-
mesel. V nabídce samozřejmě
nechybí mj. oblíbené hrady Bou-
zov, Šternberk a Helfštýn nebo
město Olomouc. Spíše v relaxač-
ním duchu se pak ponesou výle-
ty mířící do Priessnitzových lé-
čebných lázní v Jeseníku nebo do
Termálních lázní Velké Losiny.

„Organizační část celého pro-
jektu zajišťuje cestovní kancelář
vybraná v rámci výběrového ří-
zení. Olomoucký kraj pak kon-
troluje řádné plnění smlouvy.
V zájmu kvalitní služby a zodpo-

vědného přístupu každého účast-
níka je nastavena finanční spo-
luúčast ve výši 200 korun. Se-
nior pak může absolvovat pouze
jeden výlet,“ konstatovala ná-
městkyně hejtmana Yvona Kub-
játová (ČSSD).

Stejně jako v loňském roce se
do přípravy projektu zapojila ta-
ké Krajská rada seniorů Olo-
mouckého kraje. Její zástupci
měli možnost připomínkovat
podmínky zadávací dokumenta-
ce i smlouvu.

Senioři budou osloveni zejmé-
na prostřednictvím tištěných
i elektronických letáků, médií
a také přes krajskou radu senio-
rů. Od 1. srpna bude navíc zpro-
vozněna na adrese: www.senior-

skecestovani.eu webová stránka
určená přímo zájemcům o cesto-
vání. Ti mohou pro tento účel vy-
užít i klientské centrum v olo-
mouckém hotelu Flora a také
turistická informační centra
v Olomouckém kraji. Cestovní
kancelář bude přijímat objednáv-
ky na telefonních číslech 585 204
627, 585 204 629 a 606 780 178.

„Jeden zájezd bude určen pro
zdravotně znevýhodněné osoby,“
uvedla mluvčí olomouckého
hejtmanství Kamila Navrátilová.
Krajský úřad chce po ně koupit
za zhruba pět miliónů korun spe-
ciální autobus, který by měl být
pro zdravotně postižené v regio-
nu využíván i při jiných příleži-
tostech.

Důchodcům nabízí výlet za dvě stovky 
Senioři budou 
osloveni 
prostřednictvím 
tištěných 
i elektronických
letáků a také médií

POHÁDKA Z BUCHLOVA. Vánoční pohádku Zázračný nos točila v minulých dnech na hradě Buchlově slovenská společnost Film-
park. Na televizních obrazovkách by se na Slovensku měla objevit 25. prosince a v Česku 26. prosince. Kromě Buchlova filmaři po Mo-
ravě natáčeli v Buchlovicích a v Lednici. (alf)
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NOVÁ LOĎ. První loď, která bude brázdit koryto Baťova kanálu
v celé 55kilometrové délce vodní cesty nejen v plavební sezónu,
ale i přes zimu, byla včera pokřtěna ve Vnorovech na Slovácku.
„Je to nejkrásnější loď na Baťáku, má kapacitu padesáti osob a je
vhodná i pro vozíčkáře. Už teď se těšíme na mikulášské plavby,“
uvedla Jana Šulcová z Moravské lodní dopravy. (alf)

Fo
to

 P
R

ÁV
O

 –
 A

le
š 

F
uk

sa

Poruchy, které obvykle provází chrápání, mohou mít daleko závažnější následky.
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Šel do hospody
pro nářadí

Pro nářadí se vloupal zloděj do
objektu restaurace na Legionář-
ské ulici v Olomouci. 

„Odcizil zde dva aku šroubo-
váky, motorovou pilu, dvě úhlové
brusky, ruční kotoučovou pilu,
další drobné nářadí a ze stěny
velkoplošnou televizi,“ informo-
vala Právo v pátek policejní
mluvčí Marie Štrbáková s tím, že
vloupání bylo policistům nahlá-
šeno ve středu odpoledne. Výše
škody byla vyčíslena na 56 300
korun. (mhr)

Eurohraní
v Lipníku

Do soutěžní hry Eurohraní se
budou moci v neděli zapojit
v rámci Svatojakubských hodů
lidé v Lipníku nad Bečvou. Ak-
ci připravila zdejší městská
knihovna společně s městským
evropským informačním stře-
diskem.

„Pro malé i velké jsou připra-
veny otázky, které si soutěžící
vytočí na Kole štěstí. Soutěžit se
bude ve vědomostech o Evrop-
ské unii. A pro koho budou sou-
těžní otázky málo kreativní, ten
si může zkusit složit velké puzz-
le,“ představila akci knihovnice
z pořádající knihovny Vlasta Ku-
líšková.

Každý účastník, který přijde
na náměstí T. G. Masaryka v do-
bě od 14. do 16. hodin a správně
odpoví na otázky nebo složí
správně puzzle, získá podle ní
odměnu. Eurohraní je součástí
projektu Představujeme členské
země Evropské unie, který je
realizován za finanční podpory
Olomouckého kraje a Europe Di-
rect Olomouc. (VH)


