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PETRA PÁŠOVÁ 

ŠTERNBERK 

První etapa výstavby 
atletického stadionu 
zahrnuje vybudová-

ní samotné atletické dráhy, 
což znamená ovál o šesti 
drahách se sprinterskou ro-
vinkou a sektory pro další 
atletické disciplíny, včetně 
střední travnaté plochy jako 
dopadové plochy pro vrhač-
ské disciplíny. „V následující 
etapě se budou řešit areálo-
vé komunikace a infrastruk-
tura atletického stadionu. 
V konečné fázi se postaví 
tribuna a zázemí pro uživa-
tele atletického stadionu,“ 
sdělila mluvčí šternberské 
radnice Irena Černocká.

Zájem o využití nového at-
letického stadionu projevili 
nejen závodníci a studenti 
základních a středních škol, 
ale také dům dětí a mládeže 
ve Šternberku, Sportovní 
klub SKI-OB Šternberk, Vin-
centinum a další sportovci. 
„Máme ve Šternberku atle-
tický klub, který čítá více 
než pět stovek členů, zřizu-
jeme tři základní školy, pů-
sobí zde dvě střední školy, 

spousta sportovních klubů 
a zároveň nemáme regulér-
ní dráhu, po které by se dalo 
běhat,“ zdůvodnila mluvčí 
výstavbu.

Atleti i plavci blízko 
nemocnice

Stadion vyroste na pozem-
cích blízko nemocnice, kde 
je svažitý terén. „To si vyžá-
dá nejen velký objem zem-
ních prací, podle odborníků 
bude nutností také stavba 
opěrné zdi. Město získalo 
na stavbu stadionu dotaci 
ve výši 50 procent z cel-
kového objemu finančních 
prostředků. Náklady se po-

hybují okolo pětatřiceti mi-
lionů korun,“ uvedla mluvčí. 

Výstavba atletického sta-
dionu poběží paralelně se 
stavbou krytého bazénu. 
První etapa by měla být 
hotová, v případě stadionu, 
do konce letošního roku. 
„Umístění krytého bazénu je 
navrženo v lokalitě, která je 
od severu tvořena areálem 
nemocnice, od východu bu-
doucím areálem atletického 
stadionu, od jihu stavebním 
objektem skladu a od zápa-
du volným prostranstvím 
a obytným souborem,“ po-
psala prostor mluvčí.

Krytý bazén bude obsa-
hovat víceúčelový bazén 

s plaveckou, rekreační, 
výukovou a dětskou částí 
včetně wellness. Součástí 
wellness jsou sauny, parní 
lázeň, odpočívárna a rovněž 
i venkovní ochlazovací tera-
sa s ochlazovacím bazénem. 
Návštěvníci zařízení budu 
moci rovněž využít prostor 
k občerstvení. Novostavba 
krytého bazénu za zhruba 
150 milionů korun bude 
tvořena třípodlažním ob-
jektem, včetně souvisejí-
cích technologií a vybavení, 
s dostatečnou kapacitou 
parkovacích stání. Nejzazší 
termín pro zhotovení stav-
by byl stanoven na 31. srp-
na 2022.

Na novém atletic-
kém stadionu se 
začalo pracovat 
ve Šternberku 
na Olomoucku, 
první etapa odstar-
tovala v polovině 
července, hotová by 
měla být ještě letos. 
Není to ale jediná 
velká akce, sou-
běžně se totiž bude 
stavět i krytý bazén.

Ve Šternberku odstartovaly 
práce na atletickém stadionu

Přerovští hasiči 
mají moderní 

stanici za miliony

PŘEROV

Do nového se začátkem 
srpna přestěhovali 
přerovští profesionál-

ní hasiči. Moderní komplex 
zahrnující veškeré zázemí 
přišel na 240 milionů korun. 
„Hasičská stanice nabízí pro-
storné garáže, plnohodnot-
ný mycí box, strojní dílnu 
s montážní jámou pro servis 
a opravy zásahových vozů. 
Nový areál v sobě skrývá 
také prostory pro výjezdové 
hasiče, pro výkon jejich služ-
by i jejich fyzickou přípravu. 
Součástí jsou také prostory 
pro výcvik jednotek, napří-
klad multifunkční hřiště 
nebo železobetonová cvič-
ná pětipodlažní věž,“ uvedla 
Lucie Balážová, mluvčí HZS 
Olomouckého kraje. Doplni-
la, že do objektu se přemís-
tily i kanceláře pro úředníky 
územního odboru Přerov, 
centrum krizového řízení, 

kde bude zasedat i bezpeč-
nostní rada či povodňový 
štáb města Přerov. Stavba 
areálu pak vyšla na 240 mi-
lionů korun, z toho přes 
200 milionů pokryla dotace 
z EU.

Lucie Balážová ještě upo-
zornila, že nevyhovující pro-
story mají také hasiči v Pro-
stějově. „Společně s městem 
hledáme pozemky, které by 
byly vhodné pro stavbu nové 
stanice. Nyní probíhá zpra-
cování územní analytické 
studie,“ řekla. Problematic-
ké je podle ní také zázemí 
na pobočné stanici ve Štern-
berku, kde bylo po jedná-
ní s městem rozhodnuto 
o zpracování projektové do-
kumentace na novou stanici. 
„Město Šternberk poskytne 
pozemky a příspěvek na vý-
stavbu, další část inancí 
půjde ze státního rozpočtu,“ 
doplnila mluvčí.  (paš)

Přerovští hasiči jsou od srpna v novém komplexu.  Foto: archiv HZSOL

DZBEL 

I přes deštivý kvě-
ten a červen je nádrž 
ve Dzbeli-Borové na Pro-

stějovsku stále na suchu. 
Důvod je prostý. Asi hektaro-
vou vodní plochu Lipna, jak 
místní nádrži přezdívají, má 
nyní v péči těžká technika. 
Podle starostky obce se po-
slední velký zásah na vodní 
nádrži uskutečnil zhruba 
před sedmnácti roky. „Teh-
dy se opravovala hráz, i tak 
ale bylo třeba ji postupem 
času přetěsnit jílem. Zároveň 
se bagruje bahno ze dna,“ 
popsala starostka. Opra-
va začala v březnu a podle 

smlouvy má stavební irma 
čas do konce roku, dokonče-
ní oprav se však předpokládá 
už koncem srpna. Ovšem ani 
pak nebude Lipno plně k dis-
pozici. „Využití k odpočinku 
u vody sice nebude zakázané, 
ale lze reálně předpokládat, 
že přítok hladinu do konce 
roku nezaplní,“ poznamenala 
starostka Konečná.

Celkové náklady oprav 
jsou rozpočtovány na 
5,7 milionu korun. Z toho 
2 miliony činí dotace z Mi-
nisterstva zemědělství, dal-
ších 700 tisíc přislíbil Olo-
moucký kraj. Zbytek uhradí 
obec.  (mih)

Dzbelské Lipno 
je na suchu. 

Opravuje se hráz

Atletický stadion vyroste na pozemcích blízko nemocnice.  Foto: MÚ Šternberk

V Bělkovicích-Lašťanech poradí 
turistům i čtenářům v „Parlamentu“

PETR KOMÁREK

BĚLKOVICE LAŠŤANY

Bělkovice-Lašťany zís-
kaly svůj „Parlament“ 
na začátku minulého 

století. Rohový dům kousek 
od potoka v Lašťanech, teh-
dy ještě samostatné obci, 
koupili místní sociální de-
mokraté. Sloužil jim k růz-
ným politickým účelům, 
proto si vysloužil lidové po-
jmenování odkazující na vr-
cholnou zákonodárnou in-
stituci. Místo členů sociální 
demokracie teď ve stejném 
domě nakládá s informace-
mi Růžena Vlková. Už dříve 
tu pracovala jako knihov-
nice a po dokončení oprav 
budovy se stará i o nově 
vzniklé infocentrum. Víc 
práce jí ale nevadí. „Nemám 
s tím žádný problém,“ směje 

se žena. Návštěvníky centra 
seznamuje hlavně s akcemi 
v obci a jejím okolí. „Člověk 
musí mít trochu přehled, 
snad mi nechybí,“ dodává 
Růžena Vlková.

Propagace knihy

Bělkovice – Lašťany dnes 
čítají okolo dvou tisíc obyva-
tel a podle starosty Tomáše 
Němčice si obec takové ve-
likosti informační centrum 
zaslouží. „Například přes 
léto k nám jezdí plno lidí 
na koupaliště a ptají se, co 
všechno se tu děje. Infocent-
rem bychom chtěli zvýšit po-
vědomí o našich kulturních 
akcích,“ uvedl. Větší pozor-
nost pak má informační cen-
trum přinést i knihovně, se 
kterou sdílí společné prosto-
ry. „Místo knih se dnes čtou 

texty na různých interneto-
vých stránkách, a především 
děti čtou knihy méně než 
dřív. Infocentrum by mělo 
propagovat knihovnu a na-
opak, aby si sem našlo cestu 
více lidí,“ objasnil Němčic. 

Novinku chtěly Bělkovice-
-Lašťany zpřístupnit veřej-
nosti už v březnu, který je 
měsícem knihy. Koronavi-
rus ale otevření posunul až 
na druhou polovinu květ-
na. Rekonstrukce části ně-
kdejšího Parlamentu, kde 

knihovna s infocentrum 
sídlí, trvala ve dvou etapách 
od loňského ledna do le-
tošního února. Obec včetně 
pořízení nového vybavení 
vyšla přibližně na dva a půl 
milionu korun. Čtyřsetti-
sícovou dotaci jí poskytl 
Olomoucký kraj. Knihovna 
a infocentrum mají stejnou 
provozní dobu, v pondě-
lí a úterý od 14 do 18 ho-
din, ve středu od 9 do 
13 a ve čtvrtek od 15 do 
19 hodin.

Zbrusu nové informační centrum otevřeli 
v Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku. 
Motoristé, cyklisté i chodci ho najdou 
poblíž autobusových zastávek uprostřed 
obce. V domě, kterému se říká Parlament, 
sídlí společně s knihovnou.

Růžena Vlková obsluhuje v  Bělkovicích-Lašťanech na  Olomoucku knihovnu i  infor-
mační centrum. Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Vodní plocha prochází rekonstrukcí, za 5,7 milionu.  Foto: Helena Havelka Baronová
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Hlinsko, obec s bohatou historií i vodopádem

HLINSKO

Obec Hlinsko najdeme 
jen čtyři kilometry 
jižně od Lipníka nad 

Bečvou podél potoka Libuš-
ka, na okraji oblasti zvané 
Lipenské Záhoří. V současné 
době žije v obci 237 obyva-
tel. Starosta Hlinska David 
Linhart s úsměvem vysvět-
luje, že se jednou za čas 
stane, že se spediční irmy 
se zásilkami spletou. „Volají 
nám, do jaké ulice mají zá-
silku dovézt. U nás ale ulice 
zatím nemáme,“ říká. Co se 
týká investičních akcí, v loň-
ském roce dokončili rekon-
strukci hasičské zbrojnice. 
„V příštích letech je pláno-
vána rekonstrukce prodej-
ny potravin, modernizace 
a zkapacitnění vodovodního 
řádu, přesun elektrického 
vedení do země. Poté opra-
vy chodníků, modernizace 
hřišť a další věci. Nápadů 
je mnoho, peníze na jejich 
realizaci se hledají obtížně,“ 
vysvětluje starosta.

Hlinsko a jeho okolí je 
místem bohatých archeo-
logických nálezů z doby 
eneolitu, exponáty jsou vy-
staveny například v Muzeu 
Komenského v Přerově, 
což svědčí o tom, že oblast 
v okolí obce měla strategický 
význam od pradávna, podél 
řeky vedla Jantarová stezka. 
V dávné minulosti na tomto 
území existovaly nejméně 
čtyři osady. 

Archeologická památka 
Přerovska

Nejvýznamnější z nich byla 
neolitická výšinná osada „Nad 
Zbružovým“, pravěké sídliště 
bylo vybudováno před 5200 
až 4500 lety a od nejstarší 
doby staroeneolitické do po-
loviny středního neolitu zde 
žilo trvale 500 až 1 000 osob. 
Osada představuje jednu 
z nejdůležitějších archeolo-
gických památek Přerovska 
a její význam dalece přesa-
huje hranice regionu. „První 

písemná zmínka o Hlinsku 
je v podační listině z roku 
1304 biskupa olomouckého 
klášteru na Hradisku. V dal-
ší písemné zmínce z roku 
1447 již Hlinsko patřilo 
pod správu hradu Hel štýna 
a velký rozkvět obec zažila 
po roce 1474, kdy panství 
koupil Vilém z Pernštejna. 
Zavedl nové metody hospo-
daření, zejména rybníkář-
ství a právě v Hlinsku založil 
tři rybníky. V obci byly také 
lázně pro hrad,“ pokračuje 
David Linhart.

V Hlinsku mají vodopád

Za padající vodou starosta 
pak láká hlavně na jaře, kdy 
je ještě v potocích dost vody. 
Vodopád je na malém poto-
ce u osady Podhůra. Kolem 
obce vede modrá turistická 
značka, která za chatovou 
oblastí stoupá do kopce 
v lese. Po chvíli cesta pře-
kročí jeden drobný potůček 
a potom druhý větší. U něj 
stojí nápis Vodopád 40 me-
trů, který turisty nasměruje 
do roklinky proti toku. „Vo-
dopád je téměř čtyři metry 
vysoký a vypadá trochu jako 
miniatura některého z is-
landských kataraktů, jaké 
známe z cestopisných doku-
mentů. Ten podhorský se ale 
od nich liší především tím, 
že zdejší hornina je z droby 
a ne z čediče a že je po vět-

šinu roku téměř bez vody,“ 
popisuje.

Příběh o tajemné dámě

K hradisku „Nad Zbružovým“ 
se váže i příběh tajemné 
dámy z Hlinska, jejíž pozůs-
tatky z počátku středního 
eneolitu zde archeologové 
nalezli. Poznatky o jejím ži-
votě zachycuje výstava v pře-
rovském muzeu. Tato žena se 
i přes celou řadu vrozených 
defektů dožila na svou dobu 
úctyhodného věku čtyřiceti 
let. Trpěla vzácným Klippel-

-Feilovým syndromem, tak-
že chodila s hlavou nakloně-
nou na stranu. „Ve své době 
byla výjimečnou osobností. 
Byla nesmírně aktivní, pra-
covitá a z toho důvodu byla 
také pohřbena v areálu sa-
motného hradiska. Musela 
tedy představovat jeho elitu. 
Vzbuzovala obdiv i tím, že 
se vypořádávala se zdra-
votními problémy, s nimiž 
přišla na svět. Díky nálezu 
kamenného sekeromlatu, 
jenž je atributem mužské-
ho pohřbu, se archeologové 
domnívají, že byla zapojena 

i do tehdejší těžby. Možná 
prý měla dokonce funkci 
kněžky,“ popisuje starosta. 

Dnes jsou v Hlinsku aktivní 
především hasiči, stolní te-
nisté a myslivci. „Velký důraz 
klademe i na všeobecný roz-
voj budoucích sportovních 
talentů, takže máme i fotba-
lovou přípravku. Společenský 
život se odehrává ve více-
účelové budově, která vznikla 
v bývalé škole. V současnosti 
slouží jako hospoda, kulturní 
dům, na školní zahradě se na-
chází dětské hřiště,“ doplňuje 
David Linhart. (paš)

PETRA PÁŠOVÁ

TÝN NA BEČVOU 

Antonín Ryšánek je 
týnským starostou 
teprve rok a půl. 

Za tu dobu ho ale ve funkci 
stihla potrápit loňská velká 
voda i letošní koronavirová 
epidemie. „Loni se rozvod-
nila Bečva a místní potok 
Svinec vyplavil zhruba 
čtvrtinu obce. To byla velká 
zkouška, vyčistili jsme pro-
to potok a břehy, aby se to 
už neopakovalo. Letos při-
šla další zkouška, v podobě 
koronaviru. Učili jsme se 
všichni,“ vysvětluje staros-
ta, původní profesí stavař, 
který přišel na obec ze sou-
kromé sféry. „Je to hodně 
pestré, to mě na tom baví. 
Rád posouvám věci, vidím 
v naší obci velký potenciál,“ 
přiznává.

Kanalizace 
jako hlavní projekt 

Jako hlavní projekt vidí bu-
dování kanalizace v obci. 
Akce to bude zásadní i po fi-
nanční stránce, náklady se 
pohybují okolo 70 miliónů 

korun. „Mluví se o tom tři-
cet let, ale téměř nic se ne-
udělalo. Chystáme tak odka-
nalizování splaškové vody 
v naší obci s přečištěním 
na čistírně odpadních vod, 
jsme ve fázi projekčních pří-
prav, letos se udělá projekt 
a budeme shánět peníze. 
Tohle je velký úkol. Pokud 
by to bylo všechno podle 
plánů, tak počítám s termí-
nem někde okolo přelomu 
roku 2021-2022, to je ale 
hodně optimistický scénář,“ 
vysvětluje Antonín Ryšá-
nek. Přidává, že od tohoto 
projektu se odvíjí i další 
plány. „Všechno padá a star-
tuje s ním. Nemůžete udělat 
chodník, když pod ním po-
vede kanál. Je dobré začít 
od toho, co je v zemi a jít 
směrem na povrch,“ říká. 

Peníze z daní 
do obecní kasy

Kromě toho má obec na-
chystaný například i projekt 
na multifunkční hřiště. „Jde 
o celkovou plochu a zázemí. 
Dlouhodobě se o tom mluví, 
ale doposud se pro to moc 
neudělalo, čekáme na vhod-

nou dotaci. Díky dotacím se 
ale už daří opravit hřbitov, 
včetně zeleně. Vyšla nám 
dotace na pořízení nové-
ho dopravního automobilu 
pro hasiče, dotace nám po-
mohly s pořízením majetku 
na úřad. Teď ještě čekáme, 
jak dopadne rozpočtové ur-
čení daní, kolik nakonec bu-
deme mít peněz, jsou okolo 
toho neustálé dohady,“ upo-
zorňuje.

Hrad Helfštýn 
historický i moderní

Dominantou Týna nad Beč-
vou je jednoznačně hrad 
Helfštýn. Starosta připomí-
ná rozsáhlou rekonstrukci 

památky a věří, že kombina-
ce moderních prvků a his-
torické architektury při-
táhne do obce další turisty. 
„Rekonstrukci záchrany 
hradního paláce, která spo-
čívá ve statickém zajištění 
a obnově, fandím. Snoubení 
moderní architektury s his-
torickou je úžasný kontrast, 
má to hlavu patu a vypadá 
to perfektně. Myslím si, že 
to přiláká velkou spoustu 
návštěvníků, ať už z té laic-
ké, ale i odborné veřejnos-
ti. V Česku jde o unikátní 
propojení,“ míní Antonín 
Ryšánek. Není to však jedi-
ná zajímavost, která na ná-
vštěvníky obce čeká. Napro-
ti obecnímu úřadu mohou 

objevit muzeum věnované 
Bedřichu Smetanovi.

Stezka Gabrielka 

Starosta vysvětluje, že slavný 
skladatel Smetana pochází 
z rodiny sládka, jehož rodina 
v Týně vařila pivo a vlastnila 
v obci pivovar. „Za rodinou 
se Smetana přijel podívat 
a shodou okolností tady pak 
zemřela jeho dcera Gabriela, 
byly jí dva roky. Právě na její 
počest jsme pojmenovali lesní 
místní stezku, říká se jí Gab-
rielka. U místního kostela má 
pomníček. Jsme hrdí na to, že 
jsme jedinou moravskou obcí, 
která tohoto významného 
skladatele hostila,“ říká hrdě 

starosta. Muzeum najdeme 
v centru obce, v místě, kde 
dřív stávala část rodinného 
pivovaru. Otevřené je letos už 
pátým rokem. „Návštěvníci 
se dočtou informace o his-
torii rodiny, najdou ukázku 
hudebních děl. Není to pro-
hlídka na celý den, ale ti, co 
jdou na hrad, se u nás zastaví 
a něco zajímavého se dozví. 
Jsou překvapení, že tady tako-
vé muzeum máme,“ usmívá se 
starosta. Pivo se ale v Týně za-
tím vařit nechystají. „Už jsme 
nad tím přemýšleli, nápady 
bychom měli, ale jsou aktuál-
ně důležitější věci, které mají 
přednost,“ doplňuje.

Otevřený hrad 
do listopadu

Obec turistům nabízí kromě 
hradu taky hospody s dobrým 
pivem na občerstvení, cyklo-
stezku lemující řeku Bečvu 
až do Vsetína. „Dá se jezdit 
i lesem, okolo hradu jsou stez-
ky, disgolf tady máme. Turisté 
mohou přijet i s karavanem, 
vyspat se tady a pak pokračo-
vat dál, zázemí je připravené,“ 
upozorňuje starosta. Přidává, 
že letošní sezona na hradě je 
jiná. Poznamenala ji rekon-
strukce i koronavirová epide-
mie. I proto vedení památky 
slibuje, že otevírací dobu pro-
dlouží až do podzimu. „Velké 
akce na hradě letos nebudou, 
spíš menší, ale zase jich bude 
víc. Provoz se letos vyzkouší 
a příští rok spustí naplno. Ote-
vřeno by letos mělo být ale až 
do listopadu,“ doplňuje Anto-
nín Ryšánek.

Hrad Helfštýn je dominantou, kvůli kte-
ré se do Týna nad Bečvou na Přerovsku 
sjíždí tisíce turistů. Ne všichni už ale ví, 
že v obci s necelou tisícovkou obyvatel 
je muzeum věnované Bedřichu Smeta-
novi a jeho rodině. Týn nad Bečvou je 
jedinou moravskou obcí, kterou slavný 
spisovatel navštívil.

Hel štýnské podhradí ukrývá poklad, 
muzeum Bedřicha Smetany

Starosta Antonín Ryšánek sedí v křesle v muzeu věnovanému Bedřichu Smetanovi.  Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Obec Hlinsko najdeme jen čtyři kilometry jižně od Lipníka nad Bečvou.  Foto: archiv obce Hlinsko

ZÁHOŘÍ - HELFŠTÝN

Dělí je od sebe přes 150 kilometrů, 
a přesto je někteří zaměňují. A tak zásil-
ky směřující do Hlinska na Chrudimsku 
putují do Hlinska ležícího u Lipníka nad 
Bečvou na Přerovsku. Název mají stejný, 
přesto se liší. Na rozdíl od východočes-
kého městečka nabízí záhorské Hlinsko 
vodopád a příběh tajemné dámy.
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PAVLOVICE U PŘEROVA 

Setkání hudebníků je 
největší společenskou 
akcí, která se v obci 

koná. Letos mělo setkání ter-
mín 6. června, ale kvůli koro-
naviru se muselo posunout. 
„Věková kategorie návštěv-
níků, která na přehlídku 
chodí, patří do těch ohrože-
ných, tak jsme akci zrušili. 
Krajský úřad Olomouckého 
kraje nám ale dal možnost 
termín změnit a tak bychom 

přehlídku chtěli udělat po-
stupně v několika menších 
akcích v měsíci srpnu s vyvr-
cholením v prvním víkendu 
v září, současně s hodovými 
oslavami,“ říká starosta obce 
Vlastimil Bia.

Po hodech všichni 
uklízí obec

Hody v Pavlovicích jsou čtyř-
denní. V pátek bývá obvykle 
divadlo a setkání u hasičské 
zbrojnice. Letos by ale měl 
být cimbál, v sobotu fotbal 

a hasičské soutěže, večer 
hodová zábava, v neděli bu-
díček a slavnostní mše svatá 
a odpolední zábava. „Čtvrtý 
den věnujeme úklidu obce. 
Viděli jsme to na Slovensku, 
v obci Červeník, když jsme 
tam byli s Moravskou Vesel-
kou. U nás společnými sila-
mi po hodech uklízíme už 
čtvrtým rokem. Mnoho ob-
čanů zůstává doma i v pon-
dělí, takže přijdou pomoct 
a je to příjemné, atmosfé-
ra je uvolněná. Proto jsme 
pondělí začali dávat do ofi-
ciálního programu,“ pokra-
čuje starosta. Slavnost se 
však letos bude kvůli rekon-
strukci Kulturního domu 
konat za jeho budovou, 
na venkovní ploše a jevišti. 

Oprava Kulturního domu 
jako zásadní investice

Rekonstrukce Kulturního 
domu je aktuálně ve své 
druhé etapě. Ta první loni 

budově přinesla nová okna 
i dveře. Teď se pracuje 
na novém topném systé-
mu. Dosud se topilo uh-
lím, nově jej nahradí plyn. 
„Troufám si říct, že jsme 
byli největším znečišťova-
telem v obci. V roce 1994 
se u nás dělala plynofika-
ce, v kulturáku ale ne dva 
roky předtím se totiž udě-
lala nová kotelna. Potýkali 
jsme se s tím až do loň-
ského roku, a když jsme 
potřebovali zatopit, tak 
o tom věděla celá vesnice,“ 
popisuje starosta. Kulturní 
dům je ve středu obce a je 
hojně využívaný. Do bu-
doucna by měl sloužit ne-
jen pro kulturní a spole-
čenské akce, ale taky jako 
tělocvična pro základní 
školu a spolky. „Tato bu-
dova byla postavená pů-
vodně jako stodola k pav-
lovickému panství rodiny 
Skenů, někdy na přelomu 

19 a 20. století. Pak z ní 
byla strojní traktorová sta-
nice a v roce 1972 byla do-
končená přestavba na kul-
turní dům. Od té doby se 
do ní neinvestovalo. Proto 
jsme se rozhodli, že z ní 
musíme udělat moderní 
budovu. Jsme ve druhé eta-
pě, další práce nás čekají,“ 
říká Vlastimil Bia. Celko-
vé náklady na kompletní 
rekonstrukci se pohybují 
okolo pětadvaceti milionů 
korun. Jak rychle budou 
práce postupovat, však zá-
leží na tom, jak bude obec 
úspěšná v získání dotací. 

Obec, kde se dobře žije

Aktuálně se v obci buduje 
nové topení i v mateřské 
školce, chystá se tam ješ-
tě obnova dětského hřiště. 
Zásadní je ale budování 
chodníku mezi Pavlovice-
mi a místní částí Prusinky 

v ceně 13,2 milionu korun. 
„Chodník je dlouhý necelý 
půl kilometr a je ve složi-
tém prostředí. Pod větší 
částí se bude muset udělat 
opěrná zeď, protože výško-
vý rozdíl mezi komunikací 
a okolním terénem je až 
tři metry. Z toho vyplývají 
technická opatření, která 
tam musí být. Bude širší 
a to proto, že vede okolo 
Domova pro seniory, tak, 
aby jeho obyvatelé měli 
bezpečnou cestu,“ vysvětlu-
je pavlovický starosta. 

Doplňuje, že v Pavlo-
vicích u Přerova se žije 
dobře. V obci je mateřská 
i základní škola, zdravot-
ní středisko s praktickým, 
zubním i dětským léka-
řem. „Máme tady obcho-
dy, restaurace. V tomto 
ohledu má obec Pavlovi-
ce vše. Ale o všechno se 
musíme starat,“ doplňuje 
Vlastimil Bia.

V Pavlovicích se do úklidu po hodech zapojí celá obec 
Přímo na rozhraní Hané a Valašska na-
jdeme Pavlovice u Přerova. Známé jsou 
především setkáním mladých hudebníků. 
Jde o tradici, která sahá až do roku 1975, 
kdy se konal první ročník akce a pro-
běhlo souvisle 15 ročníků do roku 1989 
a následně byla obnovena tradice tohoto 
setkání v roce 2004 dodnes už podná-
zvem Hudební Pavlovice Václava Drábka.

Hody v Pavlovicích jsou čtyřdenní. Nechybí foklor, cimbálovka či hodová zábava.  Foto: archiv Pavlovice u Přerova

PETRA PÁŠOVÁ

SOBĚCHLEBY  

Soběchleby se rozprostí-
rají v Záhorské kotlině, 
jihovýchodně od Lip-

níka nad Bečvou. Přestože 
v obci žije okolo šesti set 
obyvatel, práce je v ní stále 
dost. „Je to hektické, staráme 
se teď hodně o provoz kou-

paliště. Ale práce ve vesnici 
je hodně, zeleň, chodníky. 
Teď sice počasí přeje za-
hrádkářům, ale nám přidává 
práci. Jeden konec vesnice 
posečete a na druhém už 
můžete znova začít,“ směje 
se starosta Miloslav Jančík.

Co se koupaliště týče, 
slouží soběchlebským 
a přespolním už řadu let. 

Areál nabízí klid a dva ba-
zény, jeden větší s hloubkou 
asi metr a půl a druhý menší, 
určený pro děti. „Snažíme se 
jej postupně obnovovat, je 
tam stará technologie z roku 
1982. Není to ovšem snad-
né, protože pozemek areálu 
není náš, ale Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech 
majetkových. Snažíme se 
s úřadem domluvit na pře-
vodu, za milion sto padesát 
tisíc korun. Jsem rád, že řeší-
me problémy s pozemky, že 
je přebíráme do vlastnictví 
obce. Podobně se převedly 
pozemky pod naší základní 
školou. Až bude koupaliště 

celé naše, mohli bychom dě-
lat údržbu nebo žádat o do-
tace,“ vysvětluje starosta 
s tím, že snaží držet kvalitu 
služeb, aby byla odpovídající 
potřebám návštěvníkům. 

Pohodlné permanentky

„Hodně lidí k nám jezdí 
z okolí, místní se vydávají 
spíš jinam. Udělali jsme per-
manentky a návštěvníci tak 
mají možnost po celou dobu 
sezóny využívat koupaliště 
dle libosti. Dospělí zaplatí 
450 korun, děti 250. Přijít 
a odejít mohou kdy chtějí, 
třeba v závislosti na počasí,“ 
míní. Přiznává však, že kou-
paliště je ztrátové. „Přesto si 
ale myslím, že rozumnější je 
otevřít koupaliště než udělat 
ohňostroj. Pro lidi je to vyži-
tí po dobu alespoň dvou mě-
síců, a i když to nepřiznají, 
neotevřít ho by bylo špatně. 
Je to něco, čím je naše obec 
zajímavá a když sem někdo 
přijde, tak se diví, že koupa-
liště máme,“ přidává.

Folklor i výhledy

Soběchleby jsou bývalou 
střediskovou obcí, a tak 
v ní i dnes najdeme všech-
na důležitá zařízení. „Do-
minantou obce je kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. 
Je tu zdravotní středisko se 
zubařem a praktickým léka-
řem, máme mateřskou i zá-
kladní školu. Obec vlastní 
a provozuje masnu i restau-
raci, která vaří zeměděl-
skému družstvu, seniorům 
ale i ostatním strávníkům. 
Nechybí ani pošta. Hlavně 
tady jsou ale krásné výhle-
dy na Hostýnské vrchy,“ 

upozornil starosta. V obci 
se snaží i dodržovat tradi-
ce, a tak nechybí ani folklor. 
Zřejmě největší akcí bu-
dou v polovině srpna hody. 
„Máme je třídenní, v pátek 
předhodová zábava, sobota 
nabídne žehnání nového ha-
sičského vozidla a v neděli 
bude program s cimbálov-
kou a dechovkou,“ doplnil 
Miloslav Jančík.  (paš)

Soběchleby nabízí výhledy, kterými se člověk pokochá
V parném letním počasí jsou Soběchle-
by na Přerovsku častým cílem návštěv. 
Tamní koupaliště s čistou vodou totiž 
může být ideálním plánem, kde se osvě-
žit. A zájem je velký.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou obce. Foto: archiv obce Soběchleby

Setkání hudebníků je v obci největší společenskou akcí.  Foto: archiv Pavlovice u Přerova

Koupaliště nabízí dva bazény, jeden větší s hloubkou asi metr a půl a druhý je určený pro děti.  Foto: Petra Pášová/HN
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Jiří Fojtík do Armády Čes-
ké republiky vstoupil 
před šesti lety. Lákala ho 

jistota stabilního zaměstná-
ní, díky kterému bude mít 
šanci vybudovat si záze-
mí, ale taky dobrodružství. 
„Přestože byly některé věci 
rutinní, přicházely nové vý-
zvy, které mne bavily a člo-
věk se posouval i v kariéře. 
Jednoduše to bylo pestré 
a vzpomínám na to období 
v dobrém. Na armádu jsem 
určitě nezanevřel,“ popisuje 
mladý muž.

Mozek se při velké bolesti 
umí vypnout

Jsou to čtyři roky zpátky. 
Přesto si den, kdy se mu ži-
vot obrátil vzhůru nohama, 
vybavuje přesně. Z tříčlenné 
posádky bojového vozidla 
si odnesl nejhorší zranění. 
„Byl hezký den, celkem tep-
lo, měl jsem rýmu a na oběd 
byla čočka. Z toho dne si pa-

matuju všechno, včetně de-
tailů úrazu. Potom, co se to 
stalo, jsem věděl, že nemů-
žu vstát, bylo mi jasné, že je 
něco špatně. Už v tu chvíli 
byl rozsah poškození velký. 
Ruka, noha, průstřel žalud-
ku, totálně poškozená slezi-
na, potrhaná střeva, chyběla 
mi dvě žebra, hromada stře-
pin. Bylo toho moc,“ vyprá-
ví. Bolest hned necítil. „Je to 
autonomní reakce organis-
mu, aby vás ochránil od vel-
kých bolestí. Údajně z nich 
může člověk i zešílet, proto 
se mozek umí vypnout. A to 
se mi stalo. Necítil jsem žád-
nou bolest ani když mě nesli 
do sanitky,“ pokračuje. 

Je to o hlavě, musíte 
zapřít a posouvat se

Procitnutí v nemocnici bylo 
těžké. Přechod ze snů do rea-
lity mu trval asi tři dny. „Hla-
vě chvíli trvá, než se probe-
re,“ vysvětluje Jiří Fojtík. Ze 
začátku bylo nejdůležitější 
stabilizovat tělo jako tako-
vé, až později začal řešit to, 

že chybí ruka nebo noha. 
„V momentě, kdy jsem byl 
už v dobrém stavu, tak mi 
lékaři začali říkat, kde mám 
nohu a ruku po amputaci 
ukončenou. Vysvětlovali mi, 
že existují protézy a že když 
budu chtít a budu na tom 
pracovat, že můžu žít kva-
litní život, blízký tomu pl-
nohodnotnému. Přemýšlím 
spíš pozitivně, a tak jsem si 
řekl, že tu cestu najdu a pů-
jde to,“ popisuje mladík. To, 
že bude žít jako zdravý člo-
věk si Jiří Fojtík nastavil jako 
laťku. „Ruka i noha mi zů-
stala ukončená osm až deset 
centimetrů za kloubem, oba 
klouby mám tedy své a to 
je velké plus. Protéza nohy 
ale bolela jako čert, noha je 
citlivá, máte jemnou kůži 
a cítíte všechno. Pot, horko 
a bolí vás to. Je to jen o hlavě, 
musíte se zapřít a posouvat 
se,“ vzpomíná. „Bolelo to, ale 
zvyknutí pak bylo mnohem 
rychlejší. Platí přesně to, jak 
se říká: těžko na cvičišti, leh-
ko na bojišti. S rukou to tak 
složité nebylo,“ doplňuje. 

Koukali se na mě jako 
na celebritu

Ve Vojenském rehabilitač-
ním ústavu se zotavoval bez 
dvou dní jeden rok. Protože 
hlavní město bylo blízko, 
čas od času se tam vypravil 
na výlet. Na zvídavé pohle-
dy si ale musel zvyknout. 
„Běžně nepotkáte lidi, kteří 
by chodili s trubkou místo 
nohy. Pohledy jsem vnímal, 
většina lidí se podívá, ale 

rychle jsem si na to zvyk-
nul. Chápu to a přistupuji 
k tomu tak, že jsem pro ně 
něco jako celebrita, jen ať si 
mě prohlédnou,“ směje se. 
Po chvíli opět zvážní a říká, 
že nejdůležitější byla pro 
něj podpory rodiny, dobrá 
fyzická kondice a taky silná 
psychika, která hlavě nedo-

volila nic vzdát. Hodně mu 
v tom pomohlo i to, že se ješ-
tě v nemocnici dozvěděl, že 
jej přijali na vysokou školu 
do Olomouce. „Talentovky 
jsem dělal těsně před úra-
zem, mířil jsem na rekreo-
logii. Když jsem dozvěděl, 
že mě přijali, bylo to straš-
ně dojemné a stále to cítím 

jako silný moment. Pro mě 
to v tu chvíli znamenalo za-
řazení druhé rychlosti, měl 
jsem další metu. Studovat 
se zdravými, tak to je výzva, 
která nejde zahodit,“ míní.

Vím, co je v mém životě 
důležité

O tom, co se mu přihodilo 
mluví otevřeně. Na armádu 
nezanevřel, dokonce mu 
nabídla i práci. Zda nabídku 
využije ještě neví. Rozhod-
nout se chce až potom co 
dostuduje. „Víte, jsem rád, 
že jsem to přežil a velmi si 
toho vážím. Vážím si i toho, 
že mám protézy a díky nim 
můžu dělat řadu věcí sko-
ro na sto procent. Vážím 
si toho, že jsem se mohl 
vrátit k tomu, co jsem měl 
rád, a ještě se přidaly nové 
věci. A to všechno dohro-
mady mne dělá šťastným. 
Ne všichni to tak mají. Měli 
bychom si vážit maličkostí, 
protože až přijde něco ta-
kového, co vám změní život, 
to důležité se teprve ukáže,“ 
říká. Jeho život neskončil 
sebelítostí, ale díky tvrdé 
práci a pozitivnímu myšle-
ní se raduje z každého dne, 
co prožije. A že zážitků má 
plno. Studuje, aktivně spor-
tuje a se snoubenkou plá-
nují společnou budoucnost. 
„Už v únoru jsem měl jet 
jako reprezentant do Thaj-
ska na závody, ale kvůli ko-
ronaviru se to zrušilo a tak 
to vypadá na prosinec. Tak 
trénuji a moc se těším,“ do-
plňuje s úsměvem. 

V Praze se na mě dívali jako na celebritu
Příběh o bolesti, strachu, ale taky naději, 
pozitivním myšlení a velké touze žít. I tak 
by se dala velmi stručně popsat životní 
cesta třiatřicetiletého Jiřího Fojtíka, dnes 
především studenta Univerzity Palackého 
v Olomouci. Osudným se mu stalo cvičení 
nočních střeleb na Libavé, kdy jeho bojové 
vozidlo pěchoty zasáhl střelou z kanónu 
další vůz a mladý muž utrpěl vážná zraně-
ní. Přežil, ale přišel o část ruky a nohy. 

Jiří Fojtík se díky pozitivnímu myšlení raduje z každého dne. V Olomouci studuje 
vysokou školu a aktivně sportuje.  Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

INZERCE
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Hospodský kvíz se 
odehrává, jak už 
sám název napovídá, 

v hospodě. Účastní se ho 
týmy hráčů, které v několi-
ka kolech odpovídají vždy 
na jedenáct otázek a jednu 
bonusovou na závěr. Témata 
z kultury, sportu, zeměpisu 
nebo třeba historie se stří-
dají, pravidla ale neumožňují 
používat internet, kalkulač-
ky, encyklopedie ani slovní-
ky. Hráči mají k ruce pouze 
tužku, papír a své vědomos-
ti. „Je to zábavný program, 

soutěžící odpovídají na otáz-
ky v pěti kolech, témata 
jsou různorodá, na konci je 
pořadí a vítěz i poražený,“ 
vysvětluje Daniel Langer, 
spolumajitel irmy Hospod-
ský kvíz, ale také moderátor 
kvízových večerů. 

Pivo proudem neteče

Kolik se u her vypije piv? Da-
niel Langer s úsměvem při-
pouští, že zrovna v tomhle je 
kvíz trochu zavádějící. „Jsou 
samozřejmě skupinky lidí, 
kteří konzumují nadprůměr-
ně, ale myslím si, že když se 
večera někdo účastní dlou-

hodobě, kdy se v drtivé vět-
šině kvízy pořádají týdně, 
tak je i v jeho vlastním zájmu 
konzumovat pivo standard-
ně. Dlouho jsem nezažil, že 
by se na kvízu někdo vylo-
ženě opil,“ směje se. Historie 
Hospodských kvízů v České 
republice dlouhou tradici 
nemá, letos slaví sedmý rok. 
V zahraničí je ale podstatně 
delší, na britských ostrovech 
dokonce šedesátiletá. „Náš 
první kvíz se odehrál v Blan-
sku, kolega a zakladatel viděl 
tuhle zábavu v Brně, kde ji 
pod názvem Pub quiz zavedl 
jeden Nizozemec, znal to ze 
zahraničí. Chytlo se to, lidí 
přibývalo a přibývá a teď 
fungujeme po celé republi-
ce,“ vysvětluje Daniel Lan-
ger s tím, že hru lidé znají 
ve všech větších městech, 
postupně se ale rozšiřuje 
i do menších míst. 

Harry Potter jako speciál

Připravit se ale na soutěžní 
večer víceméně nelze. Jedi-

né téma, které se objevuje 
v každém klasickém kví-
zu, jsou aktuální události, 
v nichž soutěžící odpovídají 

Pobavit se s přáteli a zapojit mozkové závi-
ty. Právě takový je Hospodský kvíz. Na Hané 
jej nabízí na řadě míst hned několik podni-
ků. Přestože jejich historie v České republi-
ce není dlouhá, například na britských ost-
rovech jde o tradiční zábavu. V Pardubicích 
se na podzim dokonce chystá Mistrovství 
České republiky v Hospodském kvízu. 

Hospodské kvízy pobaví, ale taky prověří znalosti 

Na snímku je Daniel Langer, spolumajitel fi rmy Hospodský kvíz, ale také moderátor kvízových večerů.  Foto: archiv Daniela Langera

na otázky týkající se dění 
ve světě i u nás za poslední 
týden. „Nejlepší přípravou 
je mít různorodý tým, aby 
každý z hráčů měl znalosti 
z nějaké oblasti. Určitě je 
výhodné mít v týmu muže 
i ženy, starší i mladší, jeli-
kož každý může vědět něco 
jiného. Zhruba ve dvoutý-
denním intervalu pak ne-
cháváme naše soutěžící 
hlasovat o téma na přání 
na naší FB stránce a výher-
ní téma pak zpracujeme 
do dalšího kvízu,“vysvětlu-
je. V Olomouci bývá často 
plno, jejich účastníci totiž 
chodí většinou pravidelně. 
„Ne všude to tak ale je, tře-
ba ve Šternberku se týmy 
hlásí před každým kvízem 
a na všechny se tak dosta-
ne,“ přidává Daniel Langer 
s tím, že v oblibě jsou i kví-
zové speciály. Ty se zaměřu-
jí jen na jednu oblast. „Měli 
jsme večer věnovaný třeba 
Harrymu Potterovi. Tam 
pak otázky vyloženě cílí 
na knížky, filmy, herce, něco 
i k autorce příběhů. O to byl 
velký zájem,“ říká mladý 
muž původem z Kroměříže, 

který už ale sedmým rokem 
žije v Olomouci. 

Podle Daniela Langera 
jsou obyvatelé Hané stejně 
hraví, jako ve zbytku re-
publiky, liší se jen věkem. 
„Rozdíl je vidět mezi stu-
dentskou hospodou a pra-
cujícími čtyřicet a výš, tam 
bude atmosféra trochu jiná. 
Cílem soutěže je se pobavit, 
něco se dozvědět, je to pri-
márně společenské setkání. 
Jedním kvízovým večerem 
nic nekončí. Pointa je v tom, 
že se lidi sejdou a pobaví se. 
To si myslím, že se děje, ale-
spoň soudíme podle zpětné 
vazby, kterou máme. Lidé 
odchází domů spokojení,“ 
míní. Kdyby si chtěl někdo 
zahrát, měl by navštívit 
stránky Hospodského kví-
zu, tam najde všechna mís-
ta, kde se zábavné večery 
odehrávají. „Klik na vybra-
nou hospodu jej přesměruje 
na facebookovou skupinu, 
které jsou základem každé-
ho kvízu. V rámci skupiny 
pak probíhá přihlašování. 
Žádné věkové omezení není, 
jde jen o to se pobavit,“ do-
plňuje Daniel Langer. 

INZERCE

neděle 16. 8. 2020 | od 17.00 

v zámecké zahradě Horní Moštěnice
Vstupné: dospělí 400,- Kč, děti 200,- Kč 

(v předprodeji: dospělí 300,- Kč, děti 100,- Kč)

Předprodej vstupenek: OÚ Horní Moštěnice - tel.: 581 224 122

V případě nepříznivého počasí bude koncert v kulturním domě.



HANÁCKÉ NOVINY18 SRPEN 2020 ZEMĚDĚLSTVÍ

V dnešním povídání se dozvíme, jak se 
rozvíjelo zemědělské družstevnictví ne-
jen na střední Moravě. První družstvo 
na našem území vzniklo v roce 1847 jako 
Pražský potravní a spořitelní spolek. 
Jednalo se o družstvo se smíšenou úvě-
rovou a obchodní činností. Významnou 
osobností pro rozvoj nejen družstevnic-
tví na střední Moravě byl Jan Rudolf De-
mel (1833-1905). Pocházel z Prostějova. 
Působil jako pedagog, politik a propagá-
tor rolnictva a rolnického školství. Po vy-
sokoškolských studiích nastoupil jako 
profesor chemie a přírodopisu na ně-
meckou reálku v Olomouci. Byl zaklada-
telem Hospodářské jednoty olomoucké. 
Významně se podílel na rozvoji morav-
ských rolnických záložen. Peníze z těch-
to záložen posloužily k budování prvních 
sladoven a cukrovarů. S jeho jménem 
se pojí vznik Ústřední rolnické záložny 
v Olomouci nebo stavba Rolnického cuk-
rovaru ve Vrbátkách. Měl velmi bohatou 
publikační a přednáškovou činnost. 

Ovocnářské družstvo
Rozvoj družstevnictví měl ohlas také 
na Moravě. Na jaře v roce 1909 inicio-
val ředitel hospodářské školy Lhotský 
ustanovení Severomoravského ovocnář-
ského družstva. „Tato nová myšlenka 
svépomoci nenalezla dostatek půdy prá-
vě pro svou novotu.“ Byla zde také velká 
nedůvěra vzhledem k „odstrašujícím pří-
kladům.“ Bylo pořádáno velké množství 
informačních schůzí, velká propagace 
v tisku. Ačkoliv se ředitel Lhotský této 
myšlence velmi věnoval, zdálo se, že se 
nepodaří žádné družstvo ustanovit.

Toto ovocnářské družstvo bylo ustano-
veno 4. září 1910 na Střelnici v Lošticích 
díky „hloučku“, který byl odhodlán druž-
stvo založit a byl přesvědčený o jeho 
„výnosnosti“. Severní Morava má tolik 
ovocných stromů, že svým ovocem, pro-
dávaným cizincům většinou pod cenou, 

zaplavuje Prusko. Takto 
prodávané ovoce pod ce-
nou přináší ztráty, které 
jdou do statisíců ročně. Účast 
vzhledem k nepříznivému počasí nebyla 
velká, ale k ustanovení družstva stačila. 
Činnost byla zahájena menším prodejem 
ovoce svých členů. Bylo upsáno celkem 
65 podílů po 50 Korunách. To znamena-
lo počáteční kapitál 3 000 Korun. Díky 
tomu se tento kapitál mohl prodejem 
ovoce „aspoň čtyřikráte obrátiti“ za rok. 
Družstvo si pronajalo místnost pro tří-
dění ovoce a uložení „jemnějších druhů“. 
Veškeré funkce v tomto družstvu byly 
čestné, takže ze začátku nebyly skoro 
žádné náklady.

Pro zahájení činnosti tohoto ovocnář-
ského družstva byl velmi příznivý rok 
vzhledem k tomu, že severní Morava 
byla jedním z mála regionů, kde se ovo-
ce urodilo. Zatímco překupníci s ovocem 

nabízeli za metrický cent ovoce 7-10 Ko-
run, družstvo vykupovalo za 12-15 Ko-
run. Tato příznivá situace byla předpo-
kladem, že se členská základna rozšíří. 
Očekávalo se, že díky těmto příznivým 
cenám stoupne zájem o pěstování ovoce.

Organizování odbytu
Rozvoj zemědělského družstevnictví 
na Moravě v období první republiky do-
kládají „Práce a pracovní směrnice mo-
ravského zemědělského družstevnictví“ 
z roku 1934. Následně uvádíme několik 
statí z této publikace, které jsou inspi-
rativní i pro současnost. „Zemědělské 
družstevnictví svou mravní i hospodář-
skou organizací služby může zemědělci 
začíti takovou životní úroveň, aby tento 
mohl plniti pro národ stát všechny soci-
ální funkce. Tato družstva jsou význam-
ným stabilizačním prvkem nejen venko-
va, ale celé společnosti“. 

Rozvoj družstevnictví podpořila ze-
jména krize v roce 1933, kdy byla nad-
produkce pšenice i masa. Vlivem velmi 
špatné situace v celém národním hos-
podářství došlo k výraznému snížení 
spotřeby například masa o 5 kg a sádla 
a slaniny o 1 kg na jednoho obyvatele. 
Reakcí na tuto situaci bylo, že se odbytu 
ujaly družstevní organizace. Tento trend 
byl nejen v bývalém Československu, ale 
také v dalších zemích Evropy. Ve Švýcar-
sku profesor Dr. Arnošt Lauer uváděl: 
„Nelze dosti důrazně vyzvednouti, že 
myšlenka družstevnictví patří k základ-
ním sloupům selského stavu dvacátého 
století.“ Nevýhodou zemědělství byla 
roztříštěnost „statisíců drobných země-
dělských podniků, které neměly „orga-
nisovanou a regulovanou výrobu a také 
ne odbyt“, toto bylo hlavní příčinou „ne-

úspěchu při zpeněžování zemědělských 
artiklů“. Na tento výrazný nedostatek 
upozorňovala Československá akademie 
zemědělská, která navrhovala pro rostli-
nou výrobu novou organizaci prácel, a to 
v rámci zemědělského plánu následující 
řešení:
a) úpravu odbytu zemědělských 

výrobků, podloženou úpravou výroby 
rostlinné, při čemž vliv kolísání 
sklizní má býti zmírněn skladováním 
zásob;

b) stabilizace cen;
c) založiti živočišnou výrobu především 

na domácích krmivech, snížit dovoz 
cizích krmiv, regulovati zahraniční 
obchod krmivy;

d) zvýšit osev náhradních plodin 
za omezenou plochu obilovin;

e) regulací tukového a mléčného 
hospodářství;

f ) úpravou ovocnické a vinařské výroby.
Výše uvedená opatření, dle komise 

Československé akademie zemědělské, 
byla cestou k obnovení rentability země-
dělské výroby. Bylo navrhováno omezení 
osevní plochy hlavních obilnin žita, ječ-
mene a ovsa o 200 000 ha a na této ploše 
pěstovat jeteloviny a jiná objemná krmi-
va. Toto omezení osevní plochy má být 
provedeno zákonem, reglementací, přís-
ným předpisem osevu pro každého jed-
notlivce. Výše uvedené nelze samozřej-
mě plně přenést do současnosti. Může 
být však velmi poučné, inspirativní pro 
současnost. Dovolujeme si připomenout 
známou pravdu „Kdo se nepoučí z histo-
rie, je odsouzen ji opakovat.“

František Muška 
Antonín Muška 
Anna Mušková

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Historie zemědělství 
nejen na Hané 6.

PETR KOMÁREK 

OLOMOUC, ŠTĚPÁNOV 

Nejen v Jeseníkách 
či v Beskydech, ale 
i na Hané si lze přijít 

na slušné úlovky pokladů 
s klobouky. Stačí si zvolit 
správné roční období. Ideální 
jsou měsíce srpen a září, tra-
dičně považované za vrchol 
houbařské sezony. V hojném 
množství se dají najít hřiby 
borové, smrkové a dubové – 
označované souhrnně jako 
„praváci“, bedly nebo také 
václavky. 

Na bedly i do Pomoraví

Houbám se daří ve všech 
lesních porostech. V jehlič-
natých lesech se to hemží 
zejména hřiby smrkovými 
a borovými, případně různý-
mi druhy suchohřibů. Ve smí-
šených a listnatých lesích lze 
najít širokou paletu holubi-
nek, stejně jako na loukách se 
tu vyskytuje i bedla vysoká. 

„Mezi její pravidelné lo-
kality se řadí například 
lesy kolem Střeně, společně 
s klouzky sličnými roste také 
v lese u Králové nedaleko 
Litovle,“ podotkl amatérský 
mykolog Stanislav Petřík ze 
Štěpánova na Olomoucku.

K houbaření se však ne-
hodí lesy zarostlé keři a vy-
sokou trávou. Houby se v ta-

kovém prostředí hledají jen 
velmi obtížně. Houbařské 
výpravy by neměly směřovat 
ani do uměle vysazených lesů 
či do porostů zasažených těž-
bou dřeva. Důvodem je nedo-
statečně vyvinuté či naruše-
né podhoubí.

Komu se nechce do lesa, 
může zůstat blíž domovu 
a projít se do parku. Pod zdej-
šími stromy mohou vyrůstat 
hřiby koloděje. Jsou jedlé, 
ale pozor, před konzumací 
se musí dostatečně tepelně 
upravit. 

Je to jedlé, nebo ne?

Některé houby se mohou 
méně zkušeným houbařům 

plést. Jako typický příklad 
záměny se nabízí jeden 
z pravých hřibů, chutný hřib 
smrkový či dubový, a ne-
jedlý hřib žlučník. Pro něj 
se kvůli značně hořké chuti 
vžilo lidové pojmenování 
„hořčák“. 

Pokud nejsou plodnice 
obou druhů příliš mladé, 
rozeznávají se podle rourek 
pod kloboukem. „Dospělé 
hřiby žlučníky je mají výraz-
ně narůžovělé, kdežto u ‚pra-
váků‘ postupně žloutnou až 
do olivového odstínu,“ ob-
jasnil Petřík, který se hou-
bami zabývá již mnoho let. 
K dalším rozdílům patří oka 
na nožkách hřibů. U hřibu 
žlučníku jsou větší a získávají 
hnědou barvu.

Červi nemusí 
znamenat pohromu

Někdy se však nedoporučuje 
jíst ani jedlé houby. Týká se 
to případů, kdy jsou prolez-
lé červy. Ti ale nemusí vždy 
stačit napadnout celou plod-
nici. Někdy prožerou pouze 
nohu a klobouk může v době 
nálezu zůstat nedotčený. 
V takovém případě není dů-
vod, aby místo hrnce skončil 
v koši. „Musíme však houby 
vytáhnout z košíku a ihned je 
zpracovat. V opačném přípa-
dě hrozí, že se červi rozlezou 

i do dosud nedotčených částí 
houby či dokonce napadnou 
zcela zdravé plodnice, ležící 
opodál,“ upozornil Stanislav 
Petřík. Pozor si člověk musí 
dávat nejen na jedlost a čer-
vivost hub, ale i na samotný 
způsob, jakým je sbírá. Platí 
zásada, že plodnice se z půdy 
neodřezávají. Houba se musí 
opatrně vytáhnout za pomo-
ci kroutivých pohybů do levé 
i pravé strany. Nůž přichází 

ke slovu až po vytáhnutí hou-
by, slouží k ořezání nečistot. 
Novější nožíky mají i malý 
štětec, kterým se dá oprášit 
smetí z klobouku. Nečisto-
ty by houbař neměl jen tak 
někam pohodit. Musí je za-
hrabat do díry po houbě, kte-
rou následně zahrne okolní 
zeminou a listím. Podhoubí 
tak nevyschne a v budoucnu 
může nabízet další lákavé 
úlovky.

S druhou polovinou léta a začátkem pod-
zimu úzce souvisí oblíbená činnost mnoha 
Čechů, Hanáky nevyjímaje. Houbaření. 
Ani při sběru vysokých, nízkých, štíhlých 
či boubelatých hříbků by však lidé neměli 
zapomínat na obezřetnost. Stejně jako 
na pár užitečných pouček. 

Na Hané rostou. Pozor na „hořkou“ záměnu

Jednadvacetiletý amatérský mykolog Stanislav Petřík s  plodnicí hřibu žlučníku, li-
dově nazývaného „hořčák“. Lidé si ho často pletou s „praváky“, jedlý však není. Jeho 
konzumace naopak může způsobit žaludeční potíže. Foto: Petr Komárek/HN

Na  okraji listnatých a  smíšených lesů lze nalézt i  jedlé suchohřiby plstnaté, a  to 
často ve velkém množství.  Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny
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Malá galérija sloviček
LELÉK
Dneská toť mám pro 
vás skotečně zajimavy 
slovičko: Lelék. Né, nende 
zdaleka o koktavosť auto-
ra tehoto texto. Nende o to 
řict vám, žeže mám ryrymo 
a do si kokópit leléke. 
Lelék, jak si mužete přečist 
v hlavnim článko, nosijó 
hlavně robe a to na hlavě. 
Dež sem to slovo slešel 
poprvni a dozvěděl sem se, 
že to nosijó babe na hla-
vách, hneď sem si předsta-
vil statnó černoško nekde 
za Ghane, če z Alžiro, jak 
nese na hlavě velekánské 
hrnec s vodó nebo neco 
podobnyho. Ale z teho so 
veléčené. Lelék je obečéné 
copánek. Netošim, proč je 
to zrovna lelék - eště tak 
colék, to bech vzal. Protože 
robka, kerá má colék, se 
celé deň coli. No a ta, kerá 
nosi leléke - co pak dělá? 
Lelék je rodo možskyho 
a jeho lámáni je asi takovy:
Lelék, bez leléko, k leléko, 
pro lelék, leléko!, o leléko, 
s lelékem.
Leléke, bez leléku, k lelé-
kum, pro leléke, leléke!, 
o lelékách, s lelékama.
A to je asi tak všecko, co se 
s lelékem dá dělat.

LUDRA
Včel toť má jedno slovič-
ko, kery muže zbodit jisty 
rozpake jak o vás čtenářu, 
tak e o mě. Chvilo sem se 
rozméšlel, ešle takovy slovo 
vubec mám rozebirat. Ale 
nakonec co? Hanácky je, 
tož tade ho máte. Ludra. 
To slovo má vic véznamu. 
Nekeho napadne levká 
baba - a má pravdo! Ludra 
je po našem kurtizána. No 
a drohyho zas napadne svi-
ňa. Teda né to zviře orčeny 
k zabijačce, ale sviňa jako 
darebák. "Te ludro, počké 
až tě chetno!" křeči se 
na zloděja, keré nám cose 
zebral v autobuso z kapce. 
Pdobné véznam má ludra 
aji v té době koronaviru-
sové. Nekeři ledovi básnici 
poskládale pár veršu 
o ludře z Čine. A dokonce 
kdose založel hnoti proti 
Ludře. Jak slešite, dež si to 
slovo řeknete nahlas, je to 
lascivnosť sama. A tak to 
patři. Proti ludrám se má 
bojovat. No a me sme začle 
tém, že si o ni cose povime.
Ludra je ženskyho rodo 
(Pámbuvi proč podle vzoro 
žena). Skloňoje se takle:
Ludra, bez ludre, k ludře, 
pro ludro, ludro!, o ludře, 
s ludró.
Ludre, bez luder, k ludrám, 
pro ludre, ludre!, o ludrách, 
s ludrama.
Jož vás vidim, váženi čte-
náři, jak krótite očeskama 
nad témto článkem a řiká-
te: "Ten Petr, to je pěkná 
ludra! Takle psat do tak 
váženéch novin...!" (pl)

PETR LINDUŠKA 

Přešil za mnó jeden muj 
dobré známé a povi-
dá: „Te, poslóché, te se 

zabéváš tó hanáčtěnó, ešle-
pak viš, kde majó robe le-
léke? Dám tě tře možnostě: 
Za prvni - na hlavě, za drohy 
pod sokňó, za třeti v podpr-
sence.“ Tož já sice Hanák so, 
ale toť to slovičko se o nás 
jakse nepoožévalo. Asi pro-
to, že žádná z bab v našé 
rodině leléke nemá a nemě-
la. Ale náhodó vim, co to le-
lék je. A tak mo řikám: „No 

kde be je měle - 
na hlavě!“ 

„Ja, máš 

pravdo, skotečně cose omiš 
hanácke. Leléke só skoteč-
ně copánke.“ „Tes meslel, 
že vim prd?“ zeptal sem se 
ho. „To mě zkóšiš?“ „Né, já 
jenom sem narazel v jed-
nym slovničko na internetě 
na takovy slovo, tož sem si 
řekl, ešlepak ho znáš e te.“ 
A jako střešničko na dor-
tě na mě vebalel dalši. Pré 
„baroša“. Tož - najednó sem 
si přepadal jak o maturite. 
Jasny, že vim, co je baroša. 
„Šeška,“ řikám. „Ja, skoteč-
ně!“ Měl hroznó radosť, že 
to take vim a viděl sem, jak 
stópo o něho 
v ceně, že 
znám svó 

rodnó řeč. A toť to zkoše-
nosť zažévám často. Jak 
jezdim po besedách se své-
ma knižkama, pokaždy, dež 
je čas na dotaze, setkávám 
se s tém samém: Jak se ha-
nácke povi řiť? Jak se řekne 
po hanácke sedm? Jak beste 
přeložel do hanáčtěne věto: 
Bledý svit luny skryl tem-
ný mrak? A podobny. Só to 
většenó slova a věte, kery 
tem nehanákum, keři mně 
je pokládajó, přepadojó 
hrozně vtipny a srandovni. 
A já na to decky odpovim 
správně a ostatni ledi, keři 
to eště neslešele, se řehcó 
jak kobele. Občas mě nekdo 
skotečně dostane nejakém 
zaročeném vérazem, keré 
je stoprocentně hanácké 
a včel se pozná, ešle to do-

opravde znám nebo se je-
nom jak Hanák tvářim. 
Já to samozřémě neo-
hádno, protože to bévá 
buď slovo z inyho náře-

či nebo sice hanácky, 
ale tak prachstary, že 
ani muj praděda be ho 

jož neznal. Ten člověk, 
keré mě ho předložel, 

dlóho pátral v univerzit-
ni knihovně, než ho nekde 

vehrabal a včel ho na mě vi-
tězoslavně vebafl. No a tém, 
že já sem ho slešel poprv-

ni v ževotě, sem se teda 
škaredě zesměšnil a ne-

mám s hanáčtěnó nic, ale 
zhola nic společnyho a měl 
bech přestat psat a veklá-
dat o nečem, co neznám. 
Já to bero. Ledi majó sko-
tečně mlovit jenom o tem, 
o čem cose vijó. Třeba te 
naše slavny ministryně. 
Ta Schillerova a Maláčova. 
To só prototype ledi, keři 
só skotečni znalci svyho 
oboro. A tém pádem mužó 

klidně a s respektem kafrat 
do věci, kerém doopravde 
rozomijó. Třeba do dani, če 
do duchodové reforme. Je 
mně neskonalym potěše-
nim poslóchat, če čist jejich 
nápade s paušálnima daně-
ma a „ochranó a podporó“ 
drobnéch ževnostniku, 
keři sice só jenom flekama 
na bělostné čestotě české 
ekonomike, protože všeci 
do jednyho kradó a mělo be 
se jim všeckyho obrat, ale 
na drohó strano só to take 
ledi a proto je potřeba je vic 
zainteresovat na tem, abe ti 
ostatni čestni a spravedlevi 
měle v duchodě dostatek 
finančnich prostředku a ne-
trpěle nózó. Tema čestnéma 
se zřémě meslijó jejich kole-
gové z parlamento, če z vlá-
de, a nebo, jak to tak vidim, 
naši takzvani nepřezpuso-
bivi občani. Tem všeckém je 
potřeba pomuct a kde na to 
vzit? No od tech drobnéch, 
zléch vežirek, kery majó to 
drzosť, že chcó bet soběstač-
ny a nezávisly na státě a vu-
bec na nikem. Poslóchá se to 
moc pěkně a já si řikám, co 
bode, až me všeci paraziti 
bodem zavřeni a vehobeni. 
Kdo bode potom platit so-
ciálko, duchode a podobny 
věce? Možná konečně don-
de na matke s děckama. Co 
te se majó co doma válet 
a rodit? Do fabrik s něma 
a makat a platit! Lébi se vám 
to? Meslim, že né, tajak mně 
take né. A tak, dež se vrátim 
k temo zkóšeni z rodné řeče, 
já pokaždy vracim smeč ta-
zatelum otázkó: „Vite, jak se 
po hanácke řekne: Promiň-
te, mohl byste zopakovat 
svoji otázku? Dobře jsem 
vám nerozuměl.“ A pak do-
dám aji odpověď: „Ê ?“

Jak o maturite

Mili zlati, všeci to zná-
me. Só mina, kery 
vznikle pomenová-

nim čennosti jednotlevéch 
ledi. Tak třeba Kovář, Kréči, 
Pekař, Hornik a ini. Pak take 
só mina, kery kopirojó ledsky 
povahe: Skópé, Tvrdoň, Ne-
dozrál a podobně. Mina, kery 
kdose dostal, dež jednó cose 
odělal, če neodělal: Skopal, 
Navrátil, Spáčel, Kotil, Škobr-
tal a dalši. No a dež se třeba ze-
šlo vic ledi se sténó vlastnosťó 
nebo čennosťó, ale e sténym 
minem, vznikale podlivá nich 
e názve osad, dědin a měst. 
Tak se zrodil Kovářov, Stře-
lece e Vilémov, Bohuslavice 
a take třeba Veseléčko. O tech 
všeckéch celkem levko pozná-
me, podle čeho se menojó, 
ale pak zasé só dědine, kery 
majó v názvo neco tajemnyho, 
co nende jenom tak veluštět. 
Jednó z tech vesniček je Sobá-
čov. Neštodoval sem kronike, 
tož nevim, ešle nekdo přešil 
na to, od keryho čerta ten ná-
zev pocházi, ale možná, že to, 
co sem si vemeslel, muže bet 
e trošinko pravda. A ešle né, 
co na tem? Šak je to jenom 
pověsť, taková hra na pravdo 
a fantazijo. Poslóchéte, ešle be 
to nemuhlo bet takle:

Pár metru – vlastně v ča-
sech, o keréch pišo, eště me-
tre nebele, takže rač řekno: 
Pár stop od formanské ceste 
na Mlač stála od nepaměti 
od Litovle po pravé straně 

pravá a nefalšovaná forman-
ská hospoda. Jož tehdá se ji 
řikalo kvule tem pár stopám 
od ceste Stopka. Ostatně to 
mino ji vedrželo dovčelko 
a ani sme nevěděle proč, že 
ja? No, tož včel to jož vime. 
No a v té hospodě belo furt 
plno. Formani se tam nikdá 
nezapomněle zastavit. Né, že 
be tam nejak dovijak vařele, 
če že be točele nejaky extrov-
ni pivo, to zas né, na to bele 
v krajo ini ko ři, ale měle tam 
neco, na co chlapi decky za-
beró. V šenko e v kocheni se 
otáčele tře mlady děvčeska. 
Bele to dcerke majitela pan-
táte Sóstala, váženyho ob-
chodnika z Chodobina. Jedna 
se menovala Kačenka, drohá 
Ruženka a ta třeti, némlači 
Tonička.

Te děvčátka bele jak ružeč-
ke. V jednym kose se osmiva-
le a dež ste jich pozorovale, 
viděle ste, že je práca bavi. 
Sem tam mrkle na mláden-
ce v roho, toť se zazobile 
na stréca Hoňkovyho, kerymo 
pak šle z hobe grente, jak dež 
poká z faje. Bela na ně radosť 
pohledět a take to všeci hosti 
celó to dobo, co tam vesedá-
vale, dělale. A jim to, mrškám, 
dělalo náramně dobře, šak 
věděle, že só šeroko daleko 
népěkňéši, ale k jejich cti je 
potřeba dodat, že teho svyho 
šarmo veožévale, ale nezne-
ožévale. Pantáta bele rád, že 
maji furt nabito. Spokojeně 

si brókale, dež si 
zapalovale veržin-
sky cigáro – velekó 
novinko, keró pře-
tahl koktavé Lojza 
z Amerike, dež se 
vrátil z nepodaře-
nyho vandro. 

No a čém vic 
děvčata kvetle, tém 
vic přetahovale 
chlapce ze šeroky-
ho okoli. Néni se, meslim, co 
divit. Sak v té přirodě jož je to 
tak zařizeny, že žádné zdra-
vé nechce zvostat sám a dež 
se létko začne zapalovat, je 
potřeba ho drohém létkem 
zchladit. 

Včel trošinko odbočim. 
Všimle ste si, že sem jenom 
tak rychlo přefrnkl okolo 
mina majitele teho hostin-
ce? Bať, nechtěl sem to moc 
rozmazávat, ale včel vidim, 
že na mině staryho Sóstala 
mužo klidně doložet celé ten 
svůj prvni odstavec. Nomen 
– omen! Me, co sme s latinó 
jedna roka, me vime, co to 
znači! A ve ostatni si to nechte 
přeložet. Toto bela kabinetni 
okázka teho, jak mino zname-
ná to, co ten člověk dělá a co 
má nérač. Nakonec te tře pó-
pata teho bele dukazem. Jak 
jož sem řekl, pantáta bele ob-
čanem váženém, ale málinko 
horši to měle paňmáma. Bele 
dobe, že dež se řeklo Slavič-
ková, tak to znělo po chodo-
binskym panstvi zrovna jak 

ten ptači trelek. Ale jak se pak 
provdala, nepolepšela si. Ledi 
ji vubec né ve zlym začale ři-
kat Sóstalka. Tak jak jiné ři-
kale Kópilka nebo Zavadilka, 
Filoméně řikale Sóstalka. Ze 
začátko se dosť kvule temo 
stěkala a doma pak plakala, 
ale pantáta jo decky chetile, 
podlachmale a třeba do rána 
jo otěšovale, tož si za čas 
zvekla a potom ji to jož ani 
nepřešlo. 

Vrátim se k tem děvčátkum. 
Je vám včel jasny, že dež se ro-
diči menovale Sóstalovi, mo-
sela bet e Kačenka, e Ruženka 
a aji ta Tonička prostě a jasně 
take Sóstalka. A to te klučes-
ka přetahovalo jak magnet 
na ledničce, takže brzo je ne-
stačele ani holke ani pantáta 
odhánět hrablem. A tak se sta-
lo, dež je jedné májové noce 
neodehnale, že všecke dcerke 
přešle do drohyho stavo. Sela 
jarniho vánko bela moc velká 
a přešlo to na všecke tře sko-
ro naráz. Co včel? Belo z teho 
doma pozdviženi, pantáta 

Sóstal – vlastně na-
dával – jož so z teho 
celé popletené, ta-
jak bel e on, ale nic 
nevenadával. Ská-
zal, abe se puvodci 
teho naděleni do-
stavile a nenechale 
děvčeska v ostodě. 
Ale chlapcum se 
ženit nechtělo. Belo 
to jak dneská – ka-

ždé si chce hrozně ožet, ale 
následke ať nese někdo iné. 
Jož to vepádalo, že bode troj-
násobná haňba v rodině, dež 
paňmáma Filoména dostala 
spásné nápad. Nahuckala pár 
formanu, ať pré rozhlásijó 
po okoli, že só holke na vdává-
ni, a že bodó mět každá barák 
jak stodolo, tož ať se nápadni-
ci dostavijó včas. 

Meslim, že toto rozhodlo. 
Ta zpráva se roznesla velece 
brzo a ženiši si začale podávat 
o hospode dveře. Holke z teho 
napřeď bele vejukany, ale pak 
si ovědomile, že tatinke po-
třebojó, tož nezlobile a čeka-
le na rodičovsky rozhodnoti. 
Za hospodó bele jož dávno 
postaveny tře pěkny menši 
baráčke, každé pro jedno dce-
ro, takže to nemělo chebo. 
Obá staři Sóstali ale bele 
rozomni. Nechtěle děvčata 
do ničeho a hlavně do nikeho 
notit na selo, věděle, že tém 
be všecko jenom pokazele, tak 
chtěle, abe si dcerke vebrale 
same. Sak belo z čeho. A tož 

ja, Kačenka chetla po Tondo-
vi z Bilé Lhote a Ruženka se 
zakókala do Francka z Hrabi. 
Jenom Toničce se stéskalo 
po pravym tatikovi svyho 
děcka a odolávala.jak muhla. 
A jož měla namále, protože 
pantáta stanovile datum vše-
obecné svajbe na jeden deň. 
A japak be to vepádalo, debe 
jedna zvostala na ocet?

Osod ale zasáhl v pravé 
čas. Náhodó přešil do hos-
pode krajánek, keréch ten-
krát chodilo po světě dosť 
a dosť. Dež ho Tonča oviděla, 
hneď se ji srdičko zatetelelo 
a v docho si řekla, že be to ne-
moselo bet marny. A pámbu 
to zařidil eště tak šekovně! 
Ten krajánek – pré se meno-
val Jožo Trtkaj – jak přešil 
do té hospode, pré se zeptal 
– SLOVENSKE!!! -– „Nuž po-
čul som, že tuná budete mať 
naraz niekolko sobášov?“ To-
nička hneď podlehla cezimo 
nářečó a protože Trtkaj bel 
chlapisko, slovo dalo slovo 
a roka roko. No, a nakonec, 
dež se to tak vezme, se ani 
nemosela moc přemenová-
vat, že?

A sobáše bele tře a protože 
každy z tech děvčátek mělo 
po třech dětičkách (šak to 
měle v rodo), stála brzo kó-
sek od formanské ceste malá, 
ale velece milá dědinka, kerá 
na paměť šťastnyho rozhod-
noti dostala název Sobášov. 
No a to C se řiká lepše, né?

Od čeho se Sobáčov menoje Sobáčov PETR LINDUŠKA
Pověst z knihy Tož tak
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Vyškovský Klebetníček slaví padesáté narozeniny

DAGMAR STRYJOVÁ

VYŠKOV 

Začátkem prázdnin se 
v Turistickém a in-
formačním centru 

ve Vyškově otevřela výstava 
fotografií, která zajímavou 
a poutavou formou přiblíži-
la celou padesátiletou umě-
leckou činnost souboru. 
Tou druhou byl slavnostní 
křest knížky „Lidová říka-

dla z Vyškovska a Hané,“ 
jež byla vydána Městským 
kulturním střediskem 
ve Vyškově jako poděko-
vání zakladatelce souboru 
paní Marii Pachtové za její 
dlouholetou uměleckou 
činnost. „Jde už o druhou 
knihu. První, prostřednic-
tvím textu a fotografické 
instruktáže, pojednávala 
o tom, jak upéct a připravit 
slavnostní svatební koláč. 

Novou knihu jsme společně 
plánovali několik let, volba 
padla na říkadla, básničky 
a hry, které jsou základním 
repertoárem dětí v Klebet-
níčku a které mohou zájem-
ci naživo vidět na mnoha 
jejich vystoupeních,“ řekl 
spoluautor publikace Pavel 
Procházka. Publikace je do-
plněna černobílými motivy 
hanácké výšivky ze sto let 
starého katalogu, které jsou 
v publikaci zobrazeny také 
v barevném provedení. Celá 
knížka je navíc nápaditě 
a velmi citlivě oživena akva-
rely mladé malířky Michae-
ly Malcherové. Ta jimi nejen 
doplnila textovou část kníž-
ky, ale zároveň ji tím zatrak-
tivnila i malým čtenářům. 

Malý soubor, proto 
Klebetníček

Klebetníček byl založen 
v roce 1970 ve Vyškově, 
u jeho zrodu stály paní 
učitelky Marie Pachtová 
a Zdeňka Rotreklová, které 
do něj soustředily kolem 
30 dětí z Vyškova a blízké-
ho okolí. Hned od počátku 

činnosti se soubor začal 
zaměřovat na lidové zvyky 
a obyčeje, které na Hané 
zanechaly minulé generace, 
a ty pak dále rozvíjel a obo-

hacoval. „Klebetník je taš-
ka k ženskému hanáckému 
kroji, a protože jsme malý 
soubor, říkáme si Klebetní-
ček,“ vysvětlila název Marie 
Pachtová. Členy souboru 
jsou děti od tří do patnácti 
let, přičemž průměrný věk 
je deset let. „Materiál, kte-
rý zpracováváme, čerpáme 
z folklórního dědictví nejen 
z Vyškovska, ale celé Hané. 
Doma jsme sice ve Vyškově, 
ale přesto často vytáhneme 
paty i mimo území našeho 
regionu, a dokonce i do za-
hraničí,“ pokračovala s tím, 
že soubor představuje di-
vákům a posluchačům říka-
dla, dětské hry, písně, tance 
a výroční zvyky a obyčeje 
z Hané. „Jejich prostřednic-
tvím jsou pak děti současně 
vedeny k tomu, aby poznaly 
lidovou kulturu a porozu-
měly jí, a především pak 
k tomu, aby pochopily li-
dové tradice, které zde za-

nechaly předešlé generace, 
a aby svou činností jejich 
odkaz udržovaly dále roz-
víjely a předávaly dalším 
generacím,“ doplnila Marie 
Pachtová.

Během své mnohaleté 
pestré umělecké činnosti 
soubor získal řadu uznání 
a ocenění. Mezi ty nejcen-
nější patří Rožnovská va-
laška, kterou obdržel v roce 
1999 na Mezinárodním 
folklorním festivalu Armády 
ČR v Rožnově pod Radhoš-
těm za vítězný pořad „Vrána 
letí, nemá děti.“ A s velkým 
zájmem a ohlasem se se-
tkávají vystoupení Klebet-
níčku také v poslední době. 
Ať už to bylo v roce 2017 
na Adámkových slavnostech 
v Hlinsku v Čechách, nebo 
o rok později na festivalu 
folklorních souborů v Jin-
dřichově Hradci, či v loň-
ském roce v Hluku na Slo-
vácku.

Hned dvěma způsoby si členové dětského 
hanáckého folklórního souboru Klebetníček 
připomněli letošní kulaté jubileum. Vyškov-
ský soubor totiž udržuje hanácké tradice 
a dává radost už rovných padesát let. 

HANA BARTKOVÁ

HRUBČICE 

Hrubčice svými kroji 
patří k blaťákům, 
nářečím zase k ču-

hákům. Z Hrubčic pochází 
svatební tanec Dudáček 
od Václava Stavěla Houdka, 
nádherně vyšívané kroje 
od Bartoloměje Roubala 
a příběhy strýčka Dočka-
lů. Hrubčice se také uved-
ly 29. června 1893 při 
předvádění hanácké svat-
by konané u příležitosti 
Národopisné, průmyslové 
a umělecké výstavy v Pro-
stějově. Nevěstou byla Jo-
sefa Hochová z Hrubčic. 
22. srpna 1943 se ve zdej-
ším parku konala Dožatá 
s pásmem tanců a scének 
ze života Hané připravená 
učitelem Františkem Ar-
noštem a folkloristy Janem 
Zbořilem a Františkem No-
votným-Smržickým.

Zajímavou osobnos-
tí zdejšího života byl Jan 

Kroupa. Narodil se 17. 8. 
1865 v Hrubčicích. Jako člen 
Moravské besedy inicio-
val petici za zřízení druhé 
české univerzity se sídlem 
na Moravě. 

Písmák, kronikář, 
advokát a velký Hanák 

V roce 1888 založil pamět-
ní knihu obce, do ní také 
pořídil retrospektivní zá-
pisy z minulosti s využitím 
starých listin a dokumen-
tů. Byl také velkým Haná-
kem a ctitelem hanáckých 
tradic. 9. května 1890 ab-
solvoval práva na Právnic-
ké fakultě v Praze a měl 
i „hanáckou promoci“. Jel 
na ni na povozech se svý-
mi přáteli, občany Hrubčic 
a družičkami v hanáckých 
krojích z Královských Vino-
hrad přes Václavské náměs-
tí do Karolina. Akce měla 
velký ohlas a Pražany do-
slova uchvátila. Těžce pak 
nesl „odložení“ hanáckého 

kroje, stejně jako zanikání 
hanáckých zvyků a tradic. 
Snažil se je také zachytit 
v pamětní knize Hrubčic.

Společné svačiny 
a martinská sýpka

Zajímavou tradicí byly 
společné svačiny. Připra-
voval je každoročně řezník 
a hostinský. Chléb na něj 
dávali sousedé takzvanou 
pořádkou. Podobná akce se 
konala při zvyku přijímání 
za souseda. Uchazeč mu-
sel složit bečku piva, chléb 
a kopu tvarůžků. Potom 
se všechno zapilo. Tato 
tradice se konala do se-
dmdesátých let 19. sto-
letí. Na svátek svatého 
Martina se konala martin-
ská sýpka. Každý soused 
podle počtu dobytka mu-
sel odsypat určitý počet 
mírek žita, aby to vyneslo 
25 měřic pastýřovým prasa-
tům, 22 měřic pastýřovým 
kravám. K tomu 17 měřic 
pro vartýře, což byl hlídač 
a obecní strážník. Almužna 
se sypala na sv. Josefa a sv. 
Martina a obnášela 12 mí-
rek rži a 8 žita. Vyměřené 
díly se uschovaly do obec-

ní komory. Každý naměřil 
doma o nějakou mírku více 
a pak se vyměřovalo, jedlo 

a pilo. Při sýpce provozo-
vali rozjaření sousedé růz-
né veselé kousky. Napří-

klad o císařských hodech 
se stínal beran.

Honění krále, ostatky

Na svatodušní svátky po-
řádala chasa honění krále. 
Zpravidla se sešla před sva-
tým Duchem a usnesla se 
na volbě krále. Stal se jím 
nejzámožnější mladý hoch 
a každý chasník měl koně 
půjčeného od hospodáře. 
Poslední honění krále je do-
loženo v roce 1862, byl jím 
Karel Ječmínek z domu čp. 
28. V Hrubčicích se slavily 
také ostatky. Stárci šli sobě 
vyprosit právo ke starému 
úřadu. Ten si vymínil určité 
množství piva a chasa na-
strojila právo. Skládalo se 
z velké vyřezávané vařečky, 
kterou se vyplácelo, dále 
z palaše, na němž byl zavě-
šený fěrtůšek a šátek. Vr-
chol tvořil kříž zhotovený ze 
čtyř dřívek a ozdobený šá-
tečky a věnečkem. S právem 
se chodilo po vesnici dům 
od domu. Palaš se pověsil 
nad stůl. Přitom se tančilo 
s děvčaty nebo s hospodyní. 
Bohatá dívka věnovala často 
chase i tolar. Na závěr se ko-
naly v hostinci zábavy.

Velký Hanák, hrubčický rodák Jan Kroupa

Klebetníček byl založen v roce 1970 ve Vyškově, hned od počátku se zaměřoval na lidové zvyky a obyčeje.  Foto: archiv souboru

Hrubčice, vesnice ležící osm kilometrů 
východně od Prostějova, jsou známé přede-
vším svým šlechtitelstvím, ale také bohatou 
historií a dodržováním hanáckých tradic.

Hrubečtí Hanáci v blaťáckých krojích.  Foto: J. R. Bečák: Lidové umění na Hané (1941)

Klebetníček se účastnil Mezinárodního armádního folklorního festivalu Rožnovská valaška.  Foto: archiv souboru“  Klebetníček - ten už znáte!
Jsou to děti rozesmáté,
které těší tancovat.

Tož vám dnes ten Klebetníček
bujných nožek, švarných líček
rozpočítá her svých sled…
mládí se vám vrátí zpět! „
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PLUMLOV 

Nadčasová hra byla 
po staletí ztrace-
ná v madridské 

knihovně, než opět spat-
řila světlo světa. Pro špa-
nělské publikum ji objevil 
v roce 2013 Alejadro Gar-
cía-Reidy a do češtiny pro 
DILIA přeložil Cyril Navrá-
til. „Snem každého překla-
datele krásné literatury 
je přeložit do češtiny dílo 
světového klasika. A kdo 
je lepší než Shakespearův 
španělský protějšek Lope 
de Vega? Veselá a nad-
časová komedie o lásce 
dovolí na chvíli zapome-
nout na realitu a vrátit se 
do časů Zlatého věku Špa-
nělska,” vysvětlil Cyril Na-

vrátil, který hru ve verších 
překládal čtyři roky.

„Kdo zná lásku, žárlí, hoří. 
Samou vášní hradby boří!” 

Komedie vypráví o lás-
ce a jejích intrikách, mi-
lostných trojúhelnících 
a zápletkách, které láska 
přináší. Sestrám Luciana 
a Violante se dvoří uroze-
ní nápadníci, ale ony našly 
zalíbení v jejich sluzích. 
Téměř detektivní zámecký 
příběh zaplétají zaměněné 

dopisy, podvodníci a matky. 
„Prázdniny v pandemické 
době tráví většina Čechů 
doma. Divadelním festiva-
lem chceme podpořit dob-
rou náladu ve společnosti 
a restartovat společenský 
a kulturní život v bezpeč-
ném open air prostředí,” 
řekla organizátorka fes-
tivalu Veronika Žilková. 
„Děkujeme zámku, městu 
Plumlov i Olomouckému 
kraji za umožnění zkusit 
něco nového a podporu 
hereckého týmu složeného 

z herců pražských divadel 
i plumlovských divadelní-
ků. Část vstupenek věnuje-
me těm, kterých se izolace 
v karanténě dotkla nejvíc, 
seniorům a dětem z okol-
ních dětských domovů,“ do-
dala Veronika Žilková. V re-
žii Petra Smyczka uvidíte 
Karla Heřmánka ml., Annu 
Stropnickou, Nikol Kouklo-
vou, Jana Grundmana, Mar-
tina Mihála, Petra Jeřábka, 
Ladislavu Jančíkovou Danu 
Peškovou, Josefa Koudelku 
a Veronikou Žilkovou.  (red)

V divadelní ote-
vřenou scénu se 
promění zámek 
v Plumlově na Pro-
stějovsku. Od 
13. do 19. srpna se 
na tamním nádvo-
ří bude odehrávat 
exkluzivní česká 
premiéra ztracené 
a znovu nalezené 
komedie Lopeho 
de Vegy s názvem 
Ženy a Sluhové. 

Premiéra na Plumlově s Veronikou Žilkovou 

Zleva Anna Stropnická, Veronika Žilková a Jan Grundman přivezou do Plumlova komedii o lásce a jejiích intrikách.  Foto: archiv

RAČICE  PÍSTOVICE 

V místech, kde se 
úrodná Haná snoubí 
s prvními výběžky 

Drahanské vrchoviny, leží 
zámek Račice. V minulosti 
byl střediskem panství, je-
hož majitelé měli mnoho-
kráte co mluvit do vysoké 
české i evropské politiky. 
Zámecký areál byl však 
od poloviny 20. století ve-
řejnosti zcela nepřístupný. 
Situace se začala měnit te-
prve poté, co se jeho novým 
vlastníkem stala akciová 
společnost e-Finance Brno, 
která se jej rozhodla přebu-
dovat na moderní welness 
hotel. Letos se mělo s pra-
cemi začít, ale přišla koro-
navirová krize je zbrzdila. 
A protože byl o památku 
zájem, majitelé rekonstruk-
ci odložili a zámek otevře-
li veřejnosti. „Většina lidí 
upustila od letních dovole-
ných v zahraničí a vyhledá-
vá zajímavé turistické cíle 
v tuzemsku, a proto jsme se 
rozhodli vyjít tomuto tren-
du vstříc i my. Plánovanou 
přestavbu o půl roku odlo-
žíme a dosud nepřístupné 
zámecké prostory turistům 
provizorně otevřeme,“ řekl 

zástupce generálního ře-
ditele e-Financí Miroslav 
Pala. 

Ze zámku se stala 
psychiatrická léčebna

Upozornil i na jedno pr-
venství, které od letošního 
roku račický zámek získal. 
„Po uvolnění přísných vlád-
ních nařízení proti šíření 
Covid-19 u nás v polovině 
května bylo historicky prv-
ní filmové natáčení v České 
republice. Šlo o jeden z osmi 
dílů nového českého detek-
tivního seriálu režiséra Fi-
lipa Renče Hlava Medúzy, 
který by měl přijít na tele-
vizní obrazovky na podzim 
příštího roku,“ pokračoval 
Miroslav Pala. Připomněl, 
že na zámku Česká televi-
zi natáčela již několikrát. 
Ve všech případech se však 
jednalo pouze o malý re-
portážní vstup nebo jen 
krátkou epizodní scénku. 
„Nikdy nešlo o tak velký 
televizní štáb. Pro potřeby 
filmařů budova získala po-
dobu psychiatrické léčebny, 
ve které se odehrával jeden 
z několika detektivních pří-
běhů, v němž je hlavním hr-

dinou seriálový bratr Jitky 
Čvančarové - Erik, kterého 
ztvárnil Karel Heřmánek,“ 
dodal. Kromě toho se v seriá-
lu objeví i herci Jiří Dvořák, 
Michal Isteník a Petra Buč-
ková, Jan Vlasák, Igor Bareš, 
Hana Maciuchová nebo Pa-
vel Kříž. 

Poetika kriminálních 
příběhů 60.let

Název cyklus detektivních 
příběhů byl zvolen podle 
prvního dílu seriálu, v němž 
kriminalisté řeší zmizení 
vzácného obrazu holand-
ského malíře Petra Paula 
Rubense. „Co jeden jedova-
tý had na hlavě medúzy, to 
jeden příběh, jeden zločin,“ 
řekl Filip Renč o kombina-
ci skutečných kriminálních 

případů s fantazií scénáris-
ty Petra Hudského. Podle 
Renče nejde o čistě městské 
detektivky, ale příběhy, ji-
miž by rád obnovil poetiku 
kriminálek šedesátých let. 
Seriál bude zaplněn mnoha 
zápletkami a zajímavými 
lidskými osudy. 

Zámek v Račicích – Pís-
tovicích si můžete pro-
hlédnout o víkendech od 
10 do 17 hodin, v týdnu jej 
lze navštívit na objednáv-
ku. Mimo umělecky cenné 
nádvoří si teď návštěvníci 
mohou prohlédnout i devět 
místností prvního poscho-
dí, které byly ponechány 
ve stavu, v jakém je zane-
chal předposlední uživatel, 
jímž byla zvláštní škola, od-
borné učiliště a dětský do-
mov.  (str)

Račický zámek využili ilmaři, 
otevřel se opět i turistům

Račický zámek na Vyškovsku obsadili filmaři.  Foto: www.zamekracice.cz

Ženy a sluhové, jako 

výjimečná premiéra na Hané
Věčné téma. Láska. „Někdo miluje vás a vy milujete někoho 

jiného. A když jsou sokové hrabě a jeho sluhové, je to před-

mět mnoha komických situací,“ popisuje v rozhovoru novou 

hru Ženy a Sluhové, herečka Veronika Žilková.

Není tak trochu risk dnes organizovat kulturní akci?

Naopak! Lidé jsou stále vystresovaní z hrozby COVIDu a má-

lokdo si dovolí na prázdniny opustit republiku. Týdenní hraní 

zámecké komedie na nádvoří – bezpečný open airový pro-

stor – by mělo vrátit dobrou náladu a posílit turistický ruch 

všech, co se rozhodli v okolí Plumlova rekreovat.

Proč právě Lope de Vega? 

V Praze mají Shakespearovské slavnosti. A na Plumlově bu-

deme hrát jeho současníka, který je představitelem Zlaté-

ho věku španělské literatury. Je skvělým autorem, a  proto 

i otázkou maturity z literatury. 

Koho uvidíme na scéně? 

Mladé herce z pražských divadel i z plumlovského divadel-

ního spolku.

A vás?

(smích) Já jsem si vybrala malou roli. Zato mně velmi blízkou. 

Matku posedlou mateřskou ambicí, kterou ničí svého syna. 

Na co nás ještě nalákáte?

Na  výjimečnost celorepublikové premiéry. Tato veršovaná 

hra byla do nedávno po čtyři sta letech nalezena a přeložena 

Cyrilem Navrátilem. Bude to její první uvedení v češtině. Mů-

žete tak být prvními, kdo na vlastní oči poetickou komedii 

Ženy a sluhové spatří.

Takže kdy a kde?

Na zámku Plumlov od 13. do 19. srpna. Každý den od 17 h.

 (red)

MOHELNICE 

Pohodovou náladou 
a akustickou hud-
bou ožijí koncem 

srpna sady v Mohelnici, od 
28. do 30. srpna se tam bude 
konat Mohelnický FolkFest. 
Ten podle organizátorů navá-
že na 44. ročníků Mohelnic-
kého dostavníku, na přehlíd-
ce zahraje přes třicet kapel 
a písničkářů z celé České re-
publiky. „Naším cílem je za-
chovat dlouholetou tradici 
festivalu Mohelnický Dostav-
ník, který po čtyřiačtyřiceti 
ročnících ukončil činnost, 
a který svým významem zda-
leka přesáhl hranice regionu 
a je již asi třetí desetiletí ce-
něn jako nejkrásnější festival 
folk, tramp a country hudby 
v Česku,“ řekl za pořadatele 
Jan Štaigl. 

Zahraje i Robert Křesťan

Během posledního prázdni-
nového víkendu v Mohelnici, 
na dvou pódiích, vystoupí 
více než 35 hudebních skupin 

a písničkářů. „Chybět nebu-
de ani divácké hlasování pro 
nejlepší kapelu z řad začína-
jících kapel nebo Open pro-
gram pro přihlášené kapely 
do konkurzu,“ pokračoval po-
řadatel a doplnil, že program 
chystají dle aktuální situace 
týkající se možného počtu 
návštěvníků. „Vystoupí napří-
klad Robert Křesťan s Dru-
hou Trávou, Marien, Žalman 
a spol, Nezmaři, COP, Pozdní 
Sběr. Chceme dát také mož-
nost začínajícím mladým ka-
pelám, které už sbírají první 
ocenění na jiných celostátních 
soutěžích v Česku, třeba jako 
jsou mohelničtí Vodníci, Iris& 
Kross z Prahy, René Matlášek 
z Ostravy nebo třeba Samuel 
Rychtár z Brna,“ poznamenal 
Jan Štaigl. Organizátoři odha-
dují asi tisícovku návštěvníků, 
kteří se skládají z různých 
věkových skupin včetně mla-
dých rodin s dětmi, právě těm 
pak bude zajištěný dětský 
koutek a divadlo Loutkadlo. 
Více informací je uvedeno na 
www.folk-fest.cz  (ank)

Do Mohelnice 
za folkovou muzikou

Do Mohelnice přijede i kapela Žalman a spol.  Foto: www.zalman.cz

Filmový štáb obsadil v polovině května 
areál račického zámku. Režisér Filip Renč 
tam natáčel jeden z osmi dílů nového 
českého detektivního seriálu, Hlava Me-
dúzy. Zámek prochází rekonstrukcí, kvůli 
zájmu návštěvníků jej majitelé ale v sou-
časnosti mimořádně zpřístupnili.
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Český hokejový národ 
probudila v letní pře-
stávce soutěží aféra 

s uniklou nahrávkou. Trenér 
extraligového dorostu Tech-
niky Brno Martin Stloukal 
na ní promlouvá do duše 
svým svěřencům. Způsob, ja-
kým proslov pojal, i zvolený 
slovník rozvířil diskuze. Dis-
kuze o tom, zda výstup, který 
se nikdy neměl dostat na ve-
řejnost, byl či nebyl přes čáru.

Martin Stloukal, kterého 
doteď znali spíše jen hoke-
joví fajnšmekři, bezesporu 
patří mezi svérázné trenéry. 
Své o tom vědí třeba v Pro-
stějově. Když Jestřáby před 
lety trénoval, pohyboval se 
na střídačce v saku. Spolu 
s ním musel oblek při prvo-
ligových zápasech nosit i celý 
realizační tým. 

Když se Stloukal do Pros-
tějova v roce 2015 vrátil a se 
slovenskou Skalicou vyzval 
Hanáky v přátelském utkání, 
jeden z fanoušků se na Face-
booku pobaveně ptal: „Kde 
má kvádro?“ 

O jeho osobité povaze se 
letos přesvědčili i dorosten-
ci Techniky. „Řekneš fotrovi, 
získáte si věrnostní kartu 
a budeš bydlet v tvarohárně,“ 
řekl jednomu z nich v reakci 
na jeho postavu. „Jestli uvi-
dím pizzu, tak toho hráče 
nakopnu do p**ele, že vylítne 
před zimák,“ zakázal mladí-
kům jíst pochutinu původem 
z Itálie. 

Slova devětačtyřicetiletého 
kouče překvapila a mnohé 
pobouřila. Výkonný výbor 
hokejového svazu jej dokon-
ce vyzval, aby se za své výro-
ky omluvil. 

Ale měl by? Vzal někdo 
v úvahu kontext, kvůli kte-
rému k emotivnímu projevu 
sáhl? Z nahrávky vyplývá, že 
Brňané v době koronavirové 
epidemie přistupovali k pří-
pravě mírně řečeno velmi lik-
navě. Sami to ostatně potvr-
dili, když se za svého trenéra 
v souvislosti s jeho řečí v ka-
bině jednohlasně postavili. 
Nikdo z nich se neozval, že 
by to trenér při hromadném 
pohovoru přehnal.

Martin Stloukal si s hráči 
evidentně vše vyjasnil. Způ-
sob, jakým to udělal, byl jeho 
volbou. Volbou, na kterou 
měl jako trenér právo. Vzhle-
dem k jeho nátuře a dané 
situaci se vlastně ani nedalo 
čekat nic jiného. 

Hlavním problémem na-
hrávky tak není její obsah, ale 
co se s ním stalo. Někdo jeho 
rozšířením do světa porušil 
nepsané zlaté pravidlo, že se 
co se v kabině uvaří, to se tam 
i sní. 

Mimochodem, už někdo 
při poslechu nahrávky ocenil 
Stloukalův skvělý hantec?

petr.komrek@seznam.cz

TIME OUT PETRA KOMÁRKA

Svéráz Stloukal 
nepřekvapil, 

problém je jinde

Hostování s vavříny 
zažil v uplynulé se-
zoně Pavel Zifčák 

v Pardubicích. Kmenový 
hráč Sigmy Olomouc při-
spěl k postupu východo-
českého klubu do Fortu-
na:ligy, nejvyšší tuzemské 
soutěže. 

Jednadvacetiletý útoč-
ník nastoupil v pardubic-
kém dresu do 29 z 30 zá-
pasů Fortuna:národní ligy. 

Chyběl pouze v červno-
vém utkání proti Vítkovi-
cím, kdy si odpykával trest 
v podobě jednozápasové 
stopky za čtyři žluté karty. 

Ve většině duelů Zif-
čák nechyběl v základní 
sestavě. V souboji s Vy-
šehradem, ve kterém si 
Pardubičtí díky výhře 
4:1 zajistili mistrovský 
titul a posun o úroveň 
výš, strávil na trávníku 
85 minut. Skórovat doká-
zal během ročníku dva-
krát. V listopadu se trefil 
proti Zbrojovce Brno, 
v březnu rozhodl o vítěz-
ství celku z města perníku 
nad Vlašimí.

Pavel Zifčák patří k ta-
lentům z akademie Sigmy. 
V sezoně 2018/19 se jako 
kapitán podílel na úspěš-
ném tažení olomouckého 
výběru do 19 let prestižní 
evropskou soutěží UEFA 
Youth League. Hanáci 
postoupili přes slovin-
ský Maribor a izraelský 
Tel-Aviv do osmifinále, 
kde je vyřadil francouz-
ský velkoklub Olympique 
Lyon.  (kom)

Kmenový hráč Sigmy Pavel Zifčák 
pomohl Pardubicím k postupu mezi 
elitu.  Foto: sigmafotbal.cz

Sportovec měsíce
Pavel Zifčák

SPORT

PETR KOMÁREK

OLOMOUC

Vzpomínky na dva ev-
ropské šampionáty 
Radoslavu Látalovi 

ožily. Na přelomu června 
a července totiž české zápasy 
z let 1996 a 2000 reprízovala 
Česká televize. „Říkala mi to 
maminka nebo snad dokonce 
děti. Po večerech se podívám 
a zavzpomínám si. Po letech 
od mistrovství je to příjemné 
zpestření,“ přikývl zkraje léta.

Na obou vrcholných tur-
najích dostal červenou kar-
tu. V Anglii ve druhé polovi-
ně devadesátých let musel 
z trávníku po druhém žlutém 
napomenutí v poslední dese-
timinutovce čtvrt inále s Por-
tugalskem. V závěrečném roce 
dvacátého století jej pak čes-
kým fanouškům dobře známý 
sudí Collina poslal předčasně 
do šatny už po vystřídání z la-
vičky. Za 58 zápasů, které v ná-
rodním týmu odehrál, to byly 
Látalovy jediné dvě červené. 

Karta z Anglie mrzela víc

„Kdybych byl na místě trenéra, 
hráči bych vynadal,“ přiznal 
někdejší záložník o situaci 
z utkání s Portugalci, ve kte-
rém Češi nakonec udrželi ve-
dení 1:0 a díky legendárnímu 
lobu Karla Poborského po-
stoupili do medailových bojů. 
Když si však památný duel 
zpětně hodnotil, nemohl se 
nezastavit u německého roz-
hodčího Kruga. Jeho verdikty 
měly na vývoj zápasu podstat-
ný vliv. 

Muž pocházející z Gelsen-
kirchenu, kde Látal působil 
v bundesligovém klubu Schal-
ke 04, nešetřil žlutými karta-
mi. „S odstupem času jsem vi-
děl, že moje první žlutá skoro 
ani nebyla faul. Hloupá karta. 
Z vyloučení jsem pak byl veli-
ce smutný, bolelo mě to,“ neta-
jil se v současnosti padesátile-
tý rodák z Němčic nad Hanou 
na Prostějovsku. Červená pro-
ti Portugalsku jej mrzela víc, 
než karta stejné barvy čtyři 
roky nato v Nizozemsku. Při-
šel kvůli ní o pozdější inále 
s Německem. 

Pod sprchy putoval po sklu-
zu, kterým na levé straně 
hřiště zastavil pronikajícího 
obránce Dimase. „V tuto chví-
li byl podle mého názoru pan 
Hellmut Krug více než přísný,“ 
uvedl k zákroku v přímém 
přenosu tehdejší fotbalový 
komentátor České televize 
Pavel Čapek. Látal nechtěl 
za souboje uhýbat, aby zabrá-
nil rodící se soupeřově šanci. 
Obětavost se mu už předtím 
vyplatila. Dobře načasovaným 
skluzem v podstatě zahájil 
akci, na jejímž konci přišla Po-
borského parádní trefa. 

„Na turnaji od nás nikdo 
nečekal, že bychom mohli 
postoupit byť jen ze skupiny. 
Běžela 82. minuta a my měli 

na dosah semi inále. Už v po-
ločase jsme věděli, že máme 
několik žlutých karet, ale uhý-
bání ze soubojů by pro soupe-
ře znamenalo uvolnění cesty 
ke gólu,“ namítl. Do skluzu po-
blíž postranní čáry šel nejprve 
s jistotou, že míč má. Vzápětí 
ale zjistil, že se zmýlil. S noha-
ma sice ještě stačil ucuknout. 
Bohužel, protihráč už přes něj 
přepadl. „Nebyla šance to za-
stavit. Jak přepadl, věděl jsem, 
že je zle,“ přiznal.

Ukázka, jak je fotbal krásný

Střetnutí s Portugalskem 
bylo na Euru v Anglii jeho 
posledním. Předtím absolvo-
val téměř kompletní minutáž 
zápasů v základní skupině C 
proti Německu, Itálii a Rus-
ku. Když české reprezentaci 
tyto týmy přisoudil los, věděl 
se spoluhráči, že je čekají těž-
ké překážky. „Na mistrovství 
jsme jeli jako outsider, ale 
také jako parta, která nemá 
co ztratit. Asi bych však lhal, 
kdybych tvrdil, že po prvním 
zápase jsme doufali v postup 
do čtvrt inále,“ poznamenal 
Radoslav Látal.

Proti Německu nepodali 
svěřenci Dušana Uhrina star-
šího dobrý výkon a prohráli 
0:2. Proti dalšímu silnému 
soupeři Itálii se ale semkli 
a jejich vyhlídky na postup se 
vítězstvím 2:1 znovu otevřely. 
„Pořád to ale bylo těžké. Proti 
Rusku jsme vedli 2:0 a najed-
nou se zápas úplně obrátil, 
což pro nás znamenalo ko-
nec,“ uvědomoval si tehdejší 
kraj pětičlenné české zálohy. 
Národní mužstvo však bran-
kou z 89. minuty zachránil 
Vladimír Šmicer. Díky remíze 
3:3 a příznivé souhře ostat-
ních výsledků šlo dál. 

Došlo až do bitvy o zlato, 
kde v prodloužení smolně 
podlehlo svému skupinovému 
přemožiteli Německu. „Ukáz-
ka toho, jak je fotbal krásný,“ 
glosoval nynější kouč Sigmy 
Olomouc. „V semi inále pro-
ti Francii jsme měli pět, šest 
hráčů vykartovaných, místo 
nich naskočili kluci z naší ligy. 
Zápas jsme za bezbrankového 
stavu dotáhli do penalt, kte-
ré jsme zvládli i s potřebným 
štěstím. To nám možná chy-
bělo ve inále, nicméně fotbal 
je nevyzpytatelná hra. Nikdy 
nevíte, co od ní čekat,“ pokr-
čil rameny vítěz Poháru UEFA 
z roku 1997.

Výš řadím jen pohár se 
Schalke

I stříbrná medaile ale zname-
nala obrovský úspěch, kterým 
Česká republika překvapila 
celou evropskou fotbalovou 
scénu. Vždyť na mistrovství 
starého kontinentu se její 
nebo československý výběr 
probojoval poprvé od roku 
1980. „Byl to krásný turnaj. 
Měli jsme super partu. Příjezd 

do Prahy a oslavy s fanoušky 
pak byly fantastické,“ usmál 
se Látal.

Ještě o stupínek výš než 
stříbrné mistrovství Evro-
py ovšem ve své kariéře řadí 
trofej s německým Schalke. 
Ve inále Poháru UEFA na-
stoupil do obou zápasů a při-
spěl k porážce Interu Milán. 
„Stejně jako v Anglii jsme měli 
výborný kolektiv. Bez velkých 
hvězd, snad jen s výjimkou 
mistra světa Olafa Thona,“ vy-
bavil si. 

Čtyři roky po stříbru na Ost-
rovech a tři po triumfu v pres-
tižní klubové soutěži si zahrál 
ještě na jednom Euru. V roce 
2000 ale s českou reprezen-
tací v Nizozemsku a Belgii ne-
postoupil ze skupiny. „Neměli 
jsme takovou partu jako v An-
glii. To jsme se na Euro kvali-
ikovali po dlouhé době, řada 

kluků působících v Česku se 
chtěla ukázat. I lidí do Anglie 
navzdory velké dálce přijela 
spousta, byli rádi, že mohli 
vyjet přímo do dějiště turnaje. 
Měli velkou touhu nás vidět 
naživo, o čtyři roky později už 
to takové nebylo,“ porovnával 
Látal. 

Takové ovlivnění jsme si 
nepřipouštěli

Na šampionát podle svých 
slov příliš nevzpomíná. „Ode-
hrál jsem necelý jeden zápas, 
zranil se a ještě dostal červe-
nou kartu. Když vybojujete 
úspěch jako v roce 96´, rádi 
zavzpomínáte, v opačném 
případě se na to snažíte rych-
le zapomenout,“ nezastíral.

Pro celek vedený tentokrát 
Jozefem Chovancem se jako 
velmi podstatné ukázalo hned 
úvodní utkání v Amsterdamu 
proti domácím Nizozemcům. 
Dlouho to vypadalo na bez-
brankovou remízu, v samot-
ném závěru ale holohlavý 
italský arbitr Pierluigi Collina 
po při ilmovaném pádu stří-
dajícího Ronalda de Boera 
v souboji s Jiřím Němcem 
odpískal penaltu. Tu promě-
nil druhý ze sourozenců De 
Boerových Frank, čeští hráči 
právem cítili křivdu. 

„Na rozhodčího byly tlaky, 
tak velké ovlivnění zápasu 
jsme si však nepřipouštěli. 
Byli jsme smutní a trochu roz-
čarovaní, že se něco takového 

stalo na tak vysoké úrovni,“ 
svěřil se Látal, Němcův teh-
dejší spoluhráč v Schalke. 
„O kontakt v té situaci, za kte-
rou přišla penalta, skoro ani 
nešlo,“ zdůraznil.

Trpkost porážky šla poté cí-
tit z celého českého mužstva. 
Proti jedné z hostitelských 
zemí si přitom nevedlo špat-
ně. „Oranjes“ si za stavu 0:0 
pod tlakem vyprodaných tri-
bun počínali nervózně a zkou-
šeli všechno možné.

Naráželi ale na zodpovědně 
bránícího soupeře, jenž vyčká-
val na standardní situaci nebo 
brejk, z něhož by mohl udeřit. 
Největší české šance přišly 
ve druhém poločase, Nizozem-
ce dvakrát spasila branková 
konstrukce. „I bod za plichtu 
proti domácím by byl zlatý. 
Cítili jsme křivdu. Za penaltu 
i za to, co se dělo po ní,“ svěřil 
se Radoslav Látal. 

Červená za nic a proti 
pravidlům

Sám v sedmdesáté minutě 
kvůli zraněnému kotníku 
střídal. Mezi náhradníky ale 
až do závěrečného hvizdu 
nevydržel. Chvíli po penaltě 
reagovala česká lavička na os-
trý zákrok Van Brockhorsta 
na Rosického. Collina, v civilu 
inanční poradce, k ní přiběhl 

a pro Látala z ničeho nic tasil 
z kapsy červenou kartu. „Celá 
lavička jen vylétla a rekla-
movala faul. Byl jsem zrovna 
na kraji a vyskočil taky, ani 
jsem nekřičel. Přesto mě uvi-
děl a vyloučil,“ vrátila se bý-
valá opora Sigmy k výroku, 
na který téměř metr devade-
sát vysoký Ital neměl právo.

Podle tehdy platných pravi-
del totiž mohl vyloučit pouze 
hráče na hřišti. Možnost udělit 
červenou kartu hráči na lavič-
ce obohatila pravidla až o rok 
později. „Zkoušeli jsme podat 
odvolání, ovšem zamítli ho. Ni-
jak zbytečně jsme to však ne-
tlačili. Přece jen jsem měl po-
chroumaný kotník a zase tak 
dobře to se mnou nevypada-
lo,“ připomněl Radoslav Látal, 
jenž v hráčské kariéře kromě 
Olomouce a Schalke 04 prošel 
také Duklou Praha a Baníkem 
Ostrava. Rozhodčí Pierluigi 
Collina mu nicméně – přede-
vším díky nezaměnitelné své 
vizáži – utkvěl v paměti.

Radoslav Látal jako trenér fotbalistů Sigmy Olomouc. Dres české reprezentace oblékal 
do roku 2001, zahrál si za ni na dvou mistrovstvích Evropy.  Foto: Jan Tauber/FAČR

Od prvního dvacet čtyři, od druhého 
rovných dvacet. Přesně tolik let uplynu-
lo letos od dvou fotbalových mistrovství 
Evropy, do nichž zasáhl Radoslav Látal. 
V roce 1996 slavil s českou reprezentací 
nečekané stříbro, o čtyři roky později vi-
děl od rozhodčího Colliny neoprávněnou 
červenou kartu. 

Parta nebyla taková jako v Anglii, myslí 
si Látal dvacet roků po Euru 2000


