Studenti Virtuální Univerzity třetího věku na výletě v Olomouci
Rádi bychom vám povyprávěli o skončeném kurzu s názvem Kouzelná geometrie, v rámci
Virtuální Univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.
STŘECHA působí jako jedno z mnoha konzultačních středisek.
Studenti si vybrali daný kurz na konci minulého roku. Semestr byl rozdělen
do 6 přednášek. První kurz začal 17. února a poslední kurz letního semestru byl 28. dubna
2015. Frekventanti měli možnost nahlédnout pod pokličku geometrie, která nás obklopuje
na každém kroku. Přednášející poskytli fundovaný výklad o kružnici a kouli, mnohoúhelnících
a mnohostěnech, ornamentech. Jedna z přednášek byla zaměřena na moderní architekturu,
kde jsme měli možnost zhlédnout významné tuzemské
i zahraniční stavby. Poslední videopřednáška s názvem
Geometrie v živé přírodě nastínila, že i příroda je plná
geometrických tvarů.
Jako každý rok jsme vyrazili na výlet. První zastavení
bylo v kapli Navštívení Panny Marie v Lipkách
v Rýmařově. Skvostný interiér upoutá směle klenutým
stropem na čtyřech masivních sloupech s umělým
mramorem. Na první pohled nás zaujaly fresky, jejichž
autorem byl Ferdinand Naboth se svým nadaným
tovaryšem Janem K. Handkem z blízkých Janovic.
Jelikož jsme absolvovali jeden z nabízených kurzů
Baroko v Čechách, byla našim cílem Morava, a to
krásné historické město Olomouc a jeho barokní
památky. Pan průvodce Bc. Smutný nás provedl po
skvostných památkách a jeho odborný výklad zaujal
nás všechny. Navštívili a zastavili jsme se u těchto
památek: Orloj, Radnice Olomouc, kaple sv. Jana
Sarkandera, kaple Nejsvětější Trojice, kostel sv.
Mořice, katedrála sv. Václava, kde jsme mimochodem
museli vyšlapat 448 schodů, abychom se mohli
pokochat výhledem na podstatnou část Olomouce 
Chtěl bych osobně poděkovat všem studentům, kteří
se zúčastnili semestru. Jmenovitě: paní Kopečkové a
Servusové, pánům Dvořákovi, Foltovi, Janků, Kárníkovi,
Pattermanovi, Švandovi a v neposlední řadě panu
Zaoralovi.
Pro další semestr jsme si vybrali téma Čínská medicína
v naší zahrádce, který začne v říjnu tohoto roku (více
informací najdete ve Zpravodaji číslo 9) a byli bychom
moc rádi, kdyby se naše řady rozrostly 
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné a slunečné dny.
Mgr. Jakub Rybár,
Vedoucí konzultačního střediska

