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PETRA PÁŠOVÁ

KRALICE NA HANÉ 

Zastupitelstvo Kralic 
na Hané se loni hod-
ně omladilo. Veronika 

Petrželová Bašná funkci sta-
rostky po svém předchůdci 
přebírala jako devětadvace-
tiletá, místostarostce Nicole 
Grossertové je aktuálně dva-
cet sedm. „Jak se dá skloubit 
být máma a starostka? Bylo 
a je to stále hodně náročné, 
určitě to není pro každého. 
Nebudu lhát, nebýt skvě-
lé paní místostarostky, tak 
bych to rozhodně nezvládla. 
Lidé volají klidně o půlnoci 
nebo v šest hodin ráno. Ale 
já Kralice miluji, jsem pyšná 
na vesnici odkud pocházím, 
myslím si, že to tady máme 
krásné a chceme budovat, 
aby to tady bylo hezčí,“ pře-
mítá starostka Veronika Pe-
trželová Bašná. „Je to práce, 
kterou jsem chtěla vždy dě-
lat. Už od mala to byl můj 
sen, chtěla jsem být starost-
ka a opravdu mě to hrozně 

baví a naplňuje,“ prozrazu-
je a přidává, že chtějí být 
transparentní, proto zvou 
občany na zasedání zastupi-
telstva, komunikují na soci-
álních sítích. „Chtěli bychom 
se přihlásit do soutěže Ves-
nice roku, podporujeme 
spolky a místní obyvatelé 
jsou velmi aktivní. Vypovídá 
o tom i to, že jsme měli jede-
náct kandidátek ve volbách 
a každá měla devět členů 
a to zvykem nebývá. Tady by 
chtěl být každý v zastupi-
telstvu,“ směje se maminka 
dvou malých dcer.

Skládka nebezpečného 
odpadu 

Chtějí pokračovat v projek-
tech, které byly už dobře 
nastavené za minulého ve-
dení, někde je ale potřeba 
udělat revizi kompletní 
a začít úplně znova. „Hod-
ně se věnujeme ekologii, 
snažíme se podporovat vý-
sadbu stromů v obci i okolo 
ní a chtěli bychom vyřešit 

bývalou skládku, což vidí-
me jako obrovský problém. 
Je to věc, kterou řešíme 
s Krajským úřadem, minis-
terstvem životního prostře-
dí. Máme tady obrovskou 
deponii, skládku nebezpeč-
ného odpadu. Nechali jsme 
si zpracovat analýzu rizik 
a každým dnem čekáme vý-
sledek. V minulosti se to už 
pokoušeli řešit, ale jen po-
vrchově. Doufáme, že nám 
stát pomůže a nenechá nás 
v tom, nemáme na to, aby-
chom to vyklidili. Tohle je 
bohužel jedna z věcí, která 
se v minulosti neřešila,“ vy-
světluje starostka. 

Aktuálně se v obci buduje 
cyklostezka směrem na Be-
dihošť. „Budeme už brzy 
kolaudovat, současně čeká-
me na dokončení projektu, 
budeme žádat o stavební 
povolení na stavbu druhé 
etapy, aby byla cyklostezka 
funkční. Kola jsou velkým 
trendem a my chceme, aby 
k nám lidé jezdili a chvíli 
zůstali, nejen rychle pro-
jeli. Děláme proto parčíky, 
posezení, plánujeme in-
formativní tabule po obci. 
Chtěli bychom také opravit 
kulturní dům, budeme urči-
tě žádat o dotaci, aktuálně 
dokončujeme projekt. Když 
dotace vyjde, tak bychom 
možná už v příštím roce 
začali. Stávající budovu 
chceme strhnout a postavit 

úplně nový kulturní dům. 
Místní by si ho zasloužili,“ 
míní Veronika Petrželová 
Bašná. 

Městys, kde to žije

V Kralicích na Hané žije 
okolo sedmnácti set obyva-
tel. Podle starostky je obec 
v okolí známá hlavně tím, 
že se tam pořádají skvělé 

kulturní akce. „Naše hody 
jsou vyhlášené, letos jsme 
založili novou tradici, odteď 
budou trvat dva dny. Máme 
skvělé pálení čarodějnic, 
den dětí, škola pořádá 
indiánské odpoledne, máme 
Vítonické hody. Fungují tady 
dobrovolní hasiči, fotbalisté 
hrají druhou nejvyšší ligu 
v kraji, folklor zastupuje 
Sdružení Klas, což je ha-

nácký soubor tanců a písní 
a na ten jsme moc pyšní, 
mají i vlastní muziku,“ vy-
jmenovává jedním dechem 
starostka. Doplňuje, že ne-
chybí ani spolek seniorů 
nebo Klub mladých dob-
rodruhů. „Jsem patriotka 
a Kralice miluji, žije se tu 
opravdu skvěle. Chceme to 
tu udělat ještě příjemnější,“ 
doplňuje.

Obyvatelé Kralic na Hané jsou aktivní, 
ve volbách se sešli na 11 kandidátkách

O tom, jak je těžké skloubit práci starost-
ky a maminky na plný úvazek, by mohla 
Veronika Petrželová Bašná vyprávět ho-
diny. V Kralicích na Hané na Prostějovsku 
loni spolu s místostarostkou převzala 
otěže ve vedení obce, a to jen dva týdny 
po porodu své druhé dcery. 

Ve vedení Kralic na Hané stojí dvě ženy. Třicetiletá Veronika Petrželová Bašná (vlevo) a sedmadvacetiletá Nicol Grossertová (vpravo).
 Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Skalka, obec s lázněmi s téměř stoletou tradicí

SKALKA

Prameny ve Skalce samo-
volně vyvěraly od nepa-
měti. Už pravěké lovce 

a sběrače zřejmě dle archeo-
logických nálezů přitahova-
la strategická poloha kopce 
s výhledem do širokého okolí 
a přítomnost nezamrzajících 
minerálních pramenů, které 
jim poskytovaly zdroj vody. 
„V roce 1928 tady nechal Vi-
lém Sonnevend postavit očist-
né vanové lázně, restauraci, 
letní taneční sál a sluneční láz-
ně, tedy koupaliště. Od roku 
1936 vlastnil lázně Akciový 
pivovar Prostějov, který se 
velmi zasloužil o jejich rozvoj. 
Pivovar plánoval vybudovat 
nový léčebný pavilon, ale za-
bránily tomu události druhé 
světové války, po nichž byl 
podnik znárodněn,“ popisuje 
historii starosta obce Antonín 
Frgal. Doplnil, že lázně, posti-
žené stejným osudem, se roku 
1949 staly součástí Komunál-
ních služeb Kojetín. Od roku 
1961 pak přešly do správy 
obce Skalka, která začala s je-
jich postupnou rekonstrukcí. 

Zázračná voda

V současné době jsou v obci 
dva minerální prameny 
uznány vyhláškou Minister-
stva zdravotnictví za léčivé, 

a to Svatopluk a Cyril – Me-
toděj a dále studánky Julinka 
a Jan, rovněž s příznivými 
léčivými účinky. Minerál-
ní prameny se využívají při 
léčbě pohybového ústrojí, 
chorob revmatického cha-
rakteru, ale také blahodár-
ně působí na některé kožní 
problémy. „Dnešní podobu 
získaly lázně v roce 2004 
díky dotaci. Jsou řešeny bez-
bariérově a nabízí komfortní 
balneo procedury. 

Nová tradice

Před deseti lety jsme zapo-
čali novou tradici „Slavnost 
žehnání léčivých prame-
nů“, kterou pořádáme vždy 
v květnu. Dle vzoru našich 
předků, kteří si vážili vod-
ních zdrojů a studánky ob-
řadně čistili po zimě. Zejmé-
na ty zázračné, jejichž voda 
uzdravovala,“ pokračuje 
starosta. K dalším velkým 
kulturním akcím patří Běh 
ve Skalce, Rallye historic-
kých vozidel z lázní do láz-
ní, plesy pořádané místními 
spolky hasičů a sportovců 
a spoustu akcí pro děti, kte-
ré pořádá spolek Slunečnice 
Skalka. 

V obci návštěvníci najdou 
také lázeňský les se dvěma 
lesními jezírky s lekníny, 

pískový lom, dvě dětská 
hřiště, minigolfové hřiště, 
fitness pod širým nebem 
a kaple z první poloviny 
19. století zasvěcená svaté-
mu Janu Křtiteli. „V před-
chozích letech jsme do-
končili v obci kompletní 
technickou infrastrukturu 
výstavbou obecní čistírny 
odpadních vod. Spolupra-
cujeme s MAS Prostějov 
venkov, jejichž prostřednic-
tvím jsme v letošním roce 
podali dvě žádosti o dotaci 
a obě byly podpořeny. Jedna 
je na zakoupení židlí a stolů 

do Obecního domu a druhá 
na projekt Sociální bydle-
ní v obci Skalka. V rámci 
této dotace bude postavena 
novostavba v centru obce, 
ve které budou tři byty o ve-
likosti 1 + kk. Tím bude za-
jištěno bydlení pro tři osoby 
v bytové nouzi,“ upozorňuje 
Antonín Frgal. 

Zelená stuha 
Vesnice roku

Aktuálně se dokončila 
projektová dokumentace 
na novou místní komuni-

kaci, v nově vzniklé ulici 
rodinných domů a před 
dokončením je projekt 
na Vodní nádrž Nové Ba-
řisko v obci Skalka. Jed-
ná se o vybudování nové 
vodní nádrže v prostoru 
stávajícího nevyužívané-
ho koupaliště. „Vážíme 
si i toho, že naši činnost 
ocenila komise krajské-
ho kola soutěže Vesnice 
roku a obec byla oceněna 
v roce 2010 Bílou stuhou 
za činnost mládeže, v roce 
2012 Oranžovou stuhou 
za spolupráci obce a země-

dělského subjektu a napo-
sledy v roce 2016 Modrou 
stuhou za společenský ži-
vot,“ vyjmenovává úspěchy 
starosta a doplňuje, že je-
jich přáním je ještě získat 
ocenění Zelenou stuhou. 
„Proto se snažíme o vý-
sadbu nových stromků, jak 
z vlastních zdrojů, tak nyní 
jsme podali žádost o dotaci 
na projekt Saďme stromky 
pro potomky. Vzdáleným 
snem do budoucna je po-
stavení rozhledny na kopci 
u lesa,“ doplňuje Antonín 
Frgal.  (paš)

Minerální prameny ve Skalce jsou uznány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví za léčivé.  Foto: archiv obce Skalka

Jihovýchodně od Prostějova, v krajině mír-
ně zvlněné posledními výběžky Drahanské 
vrchoviny, leží Skalka. Obec je to sice malá, 
ale zajímavá svým přírodním bohatstvím, 
léčivými minerálními prameny. 
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Značku Výrobek OK® získalo letos 13 výrobků

Ve čtvrtek 30. července zase-
dala sedmičlenná odborná 
hodnotitelská komise pod 

vedením ředitele inspektorátu 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce v Olomouci RNDr. Jin-
dřicha Smičky, aby vyhodnotila ty 

nejlepší potravinářské a zeměděl-
ské výrobky. Soutěžilo se celkem 
v devíti kategoriích – masné vý-
robky tepelně opracované, mas-
né výrobky trvanlivé, sýry včetně 
tvarohu, mléčné výrobky ostatní, 
pekařské výrobky včetně těstovin, 

cukrářské výrobky včetně cukro-
vinek, alkoholické a nealkoholické 
nápoje, ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě a ostatní. 
Hodnotitelská komise měla neleh-
ký úkol vybrat z nich ty nejlepší. 
Hodnotí se obal, označení, vzhled, 
chuť, kvalita a složení výrobků, 
důležitá je také originalita a vyso-
ký podíl ruční práce. Výrobek musí 
být vyroben v Olomouckém kraji. 
Vítězné produkty získávají logo, 
které mohou používat na svých 
obalech. Tvoří je kombinace žluto-
-zeleného a modrého trojúhelníku 
a rok, v němž byl výrobek oceněn. 

„Žluto-zelený trojúhelník znázor-
ňuje přechod úrodné Hané do je-
senického pohoří, postupně tmav-
noucí modrý představuje Moravu, 
která stéká z Jeseníků a mění se 
v mohutnou řeku.

Zájem o značku dokazuje počet 
přihlášených výrobků. Letos bylo 
do soutěže přihlášeno 107 výrob-
ků od 42 žadatelů. 

Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhne 1. října 2020 na výstavišti 
Flora Olomouc, při příležitosti 
podzimní výstavy Flora a festiva-
lu gastronomie a nápojů OLIMA.. 
S nálepkou na obalech svých vý-
robků se však mohou výrobci po-
chlubit již nyní. 

Ing. Zlata Lakomá
Agrární komora 

Olomouckého kraje

Ocenění „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem 
označení „Výrobek OK ®“ uděluje Agrární komora 
Olomouckého kraje od roku 2005. V letošním roce 
získává toto ocenění 13 výrobků, celkem se znač-
kou pyšní téměř 200 výrobků z odvětví potravinář-
ství a zemědělství.

Vítězné výrobky - Výrobek OK® 2020

Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce:

1.
Masné výrobky 
tepelně opracované 
včetně uzených mas

Farmářská klobása tenká
VÁHALA a spol. s.r.o., Hustopeče nad Bečvou
Zajíčkův uzený bok
Uzeniny Zajíček s.r.o., Prostějov

2.
Masné výrobky 
trvanlivé

Játrová pomazánka s brusinkami
Zemědělské družstvo Kokory

3. Sýry včetně tvarohu
Zrající sýr Brníčko
Michal Hrdlička, Brníčko

4.
Mléčné výrobky 
ostatní

Paní Vanilka 
MVDr. Václav Osička, Červenka

5.
Pekařské výrobky 
včetně těstovin

Celozrnný chléb s ořechy a medem 
Daniel Hořčička, Pekárna u radnice, Šumperk
Velkolosinský koláč tvaroh s borůvkou
Jana Kašparová, Velké Losiny

6.
Cukrářské výrobky 
včetně cukrovinek

Medověnky
Ing. Zbyněk Poštulka – Tvarůžková cukrárna, 
Loštice

7.
Alkoholické 
a nealkoholické 
nápoje

TŌSH GIN
TŌSH Distillery s.r.o., Těšetice
Polotmavý ležák 12°
Zlosin s.r.o., Velké Losiny

8.
Ovoce a zelenina 
v čerstvé nebo 
zpracované formě

Džem Aronie s višněmi
Viktorie Zemánková, Lipník nad Bečvou
Červená řepa vařená celá
Fruit servis s.r.o., Olomouc

9. Ostatní
Ragú se šneky
Farma Nahošovice s.r.o., Dřevohostice

Regionální potravina Olomouckého kraje

Těší nás v letošním roce větší 
zájem ze strany nově při-
hlášených výrobců, jejichž 

podíl byl zhruba třetinový. Nej-
početněji zastoupenou kategorií 
byla kategorie Alkoholické a neal-
koholické nápoje, v které suverén-
ně, co do počtu, dominovala piva. 
Porota v celé kategorii ochutnala 

21 vzorků od 10 regionálních vý-
robců.“, říká krajská koordinátor-
ka Ing. Zlata Lakomá z Agrární ko-
mory Olomouckého kraje.

Soutěž Regionální potravina je 
projektem ministerstva zeměděl-
ství určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a produ-
centů potravin v jednotlivých 

krajích České republiky. Adminis-
traci značky provádí Státní země-
dělský intervenční fond. Oceněný 
výrobek získá právo zdarma uží-
vat značku Regionální potravina 
po dobu čtyř let na obalu svého 
výrobku. 

Výrobky za Olomoucký kraj při-
hlášené do soutěže hodnotila ko-

mise složená ze zástupců Minis-
terstva zemědělství ČR, krajského 
úřadu, Státního zemědělského in-
tervenčního fondu, Státní země-
dělské a potravinářské inspekce, 
Státní veterinární správy, Agrární 
komory ČR a Potravinářské ko-
mory ČR. 

V současné době je oceněno 
409 produktů od 313 výrobců. 
Podrobné informace o soutěži mů-
žete najít na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF 

Celkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Olo-
mouckého kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2020. 
O toto ocenění, které je zárukou místního regionálního původu, se letos v kraji 
ucházelo 107 produktů od 42 výrobců. O značku soutěžily v devíti kategoriích, 
nejsilnější zastoupení bylo v kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje.

K udělení značky Regionální potravina navrhla hodnotitelská 

komise následující kategorií:

Kategorie: Výrobek a výrobce:

1.
Masné výrobky tepelně 

opracované 

Králičí tlačenka 

AGROLAPIN s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé, 

tepelně neopracované, 

konzervy a polokonzervy

Dančí paštika s divokým kořením

Designfood s.r.o.

3. Sýry včetně tvarohu
Roztomilák

PROFI MP STAVBY s.r.o.

4. Mléčné výrobky ostatní
Tvarohový dezert karamel

Zlata Ronzová Mádrová

5.
Pekařské výrobky včetně 

těstovin

Farmářský pšeničný kváskový pecen

WELLART, s.r.o.

6.
Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek
NEUDĚLENO

7.

Alkoholické 

a nealkoholické nápoje 

(s výjimkou vína z hroznu 

révy vinné)

HOLBA Premium

Pivovar Holba a.s.

8.

Ovoce a zelenina 

v čerstvé nebo 

zpracované formě

Salát ledový

ZELTR AGRO

9. Ostatní
Pšeničná mouka hladká světlá

MJM agro a.s.
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Kvalitní české výrobky z potravinářské 
výroby ÚSOVSKO FOOD 

Müsli tyčinky mezi spotře-
biteli našly své příznivce 
a dostalo se jim různých 

potravinářských ocenění. K müsli 
tyčinkám postupem času přibyly 
další potravinářské výrobky v po-
době snacků Bersi a konečně no-
vinka letošního roku fritované lu-
pínky s obchodním názvem BACK 
snack. 

O různorodosti potravinář-
ské výroby akciové společnosti 
z Úsovska jsme hovořili s generál-
ním ředitelem a předsedou před-
stavenstva Ing. Jiřím Milkem. 

Pane předsedo, můžete se 
krátce zmínit o historii müsli ty-
činek a dalších potravinářských 
výrobků?
Náš, v minulosti, ryze zemědělský 
podnik se začal myšlenkou potra-
vinářské výroby zabývat ke konci 
90. let. Investice do výrobní lin-
ky na zpracování vlastního ovoce 
v podobě ovocných müsli tyčinek 
byla správná volba. První müsli 
tyčinka opustila výrobní závod 
v roce 1991. Ovocná müsli tyčin-
ka Fit šťavnatá, z širokého port-
folia vyráběných müsli tyčinek 
Fit, i v současnosti patří k nejvíce 
prodávaným na trhu. Výrobní sor-
timent se rozšířil o tyčinky v kaka-
ové a jogurtové polevě. To sebou 
přineslo také nemalé investice 
do nových výrobních a skladova-
cích provozů, splňujících přísná 
kritéria EU.

Sortiment tyčinek značky Fit 
je široký.

Ano, máte pravdu. Za 29 let je-
jich výroby v závodě v Klopině 
nabízíme pod značkou Fit mnoho 
cereálních výrobků mnoha chutí. 
Značka Fit je korporátní, pod ní 
putuje do obchodní sítě celá širo-
ká skupina výrobků nesoucích zá-
kladní logo Fit. Jmenujme tyčinky 
Fit müsli, Fit müsli Bio, Fit Fruit, 
Fit Go, Fit Challenger, Fit PRO-
TEIN a poslední novinku na trhu 
Fit SMOOTHIE. Pod značkou Fit 
také naleznete Fit sušená jablka 
ve tvaru kostiček či kroužků. Ja-
blka pocházejí z našich ovocných 
sadů a jsou zpracovávána ve vlast-
ní sušárně. Usušený kostičkový 
produkt, i v bio kvalitě, se plně vy-
užívá při výrobě našich müsli ty-
činek. I nadále zaměřujeme vývoj 
na další rozšíření našeho výrobní-
ho sortimentu.

Pro jakého spotřebitele jsou 
müsli tyčinky Fit určeny?
Tyto potravinářské výrobky jsou 
nabízeny všem věkovým katego-
riím. Podle průzkumu společnos-
ti ÚSOVSKO FOOD se na předních 
místech v konzumaci umísťují 
maminky s dětmi, školáci a mladí 
lidé. Tyčinka totiž dokáže pokrýt 
i nadstandardní nároky rostoucí-

ho mladého organismu. Vláknina 
v tyčince navozuje pocit sytosti 
a přispívá ke stabilizaci optimální 
váhy, což uvítají zase ženy. Není 
překvapením, že tyčinky Fit chut-
nají také sportovcům, pro které 
jsou rychlým a kvalitním přísu-
nem energie. Do této kategorie 
patří muži i ženy. Jelikož müsli ty-
činka má dostatečný obsah ener-
geticky účinných živin s vysokým 
obsahem hrubé vlákniny, pod-
poruje správnou činnost trávicí-
ho ústrojí, bojuje proti vysokém 
krevnímu tlaku a zvýšené hladině 
cholesterolu a v neposlední řadě 
působí jako prevence proti časté-
mu nádorovému onemocnění, ra-
kovině tlustého střeva – je oprav-
du konzumována každou věkovou 
kategorií, které záleží na zdraví 
a přísunu energie, to znamená 
i seniory.

Jaké výrobky následovaly 
po tyčinkách Fit?
V roce 2008 jsme zakoupili výrob-
ní závod Oneš v Šumvaldu u Uni-
čova. Ten se specializuje na pro-
dukci extrudovaných a fritovaných 
snacků pod značkou Bersi a BAG 
snack, ale i pod privátními znač-
kami. Závod prošel modernizací 
výrobních i nevýrobních prostor 
a je nositelem certifikátu Produkt 
ekologického zemědělství a řady 
ocenění. Uznávanou kvalitu po-
tvrzují i nejrůznější ceny z potra-
vinářských výstav a veletrhů. Při 
výrobě jsou dodržovány přísné 
hygienické požadavky. Výroba spl-
ňuje veškeré požadavky světových 

hygienických standardů pro po-
traviny jako IFS a BIO.

V letošním roce jste v Hanušo-
vicích otevřeli nový potravinář-
ský provoz. Můžete nám popsat 
tuto novinku?
Na základě poptávky spotřebitelů, 
našich odběratelů po výrobcích se 
slanou příchutí došlo k rozhodnu-
tí investovat do nových výrobních 
linek na výrobu fritovaných lupín-
ků. Jejich výroba je ve fázi zkušeb-
ního provozu. Do obchodní sítě 
poputují pod obchodní značkou 
BACK snack. Výrobní linku jsme 
i s obchodním názvem zakoupi-
li od italské společnosti, která se 
svou činností v ČR skončila.

Dovolte otázku závěrem. Jak 
hodnotíte význam regionálních 
potravin?
Na tuto problematiku je potřeba 
pohlédnout ze dvou stran. Za prv-
ní je potřebné a důležité, abychom 
podporovali naše české regionální 
výrobce, producenty kvalitních 
domácích potravin. Většímu zájmu 

o koupi českých výrobků napomá-
hají i aktivity například v podobě 
národní značky Klasa, Regionální 
potravina, Vyrobeno v Česku atd. 
Buďme českými patrioty. Druhým 
aspektem je větší lokální soběstač-
nost lokálními českými potravina-
mi. Potravinová soběstačnost není 
jen o tom, že jsme schopni vyrobit 
potraviny doma v České republice. 
Je to také o tom, že máme určité 
zásoby, kterými zvládneme uspo-
kojit potřeby domácího trhu zá-
kladními, nezbytnými potravinami, 
například v době další případné 
pandemie aj. situací. V případě, že 
by skutečně někdy došlo k razant-
nímu uzavření hranic pro kamiony 
se zbožím, mohly by mít supermar-
kety problém se zásobami, o kte-
rých hovořím. Nemluvě o uhlíkové 
stopě při dovozu potravin vzdále-
ných koutů světa. Politici by si měli 
uvědomit důležitost soběstačnos-
ti České republiky v potravinách 
a plně podporovat výrobu domá-
cích regionálních potravin.

Děkuji za rozhovor.
Petr Baštan

V příštím roce oslaví 
müsli tyčinka Fit 30 let 
působení na českém 
i zahraničním potravi-
nářském trhu. Výrob-
cem této pochoutky je 
regionální společnost 
Olomouckého kraje - 
irma ÚSOVSKO 

FOOD a.s. v Klopině. 

 
 
 

y 
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Generální ředitel a předseda představenstva ÚSOVSKO FOOD a.s. Ing. Jiří Milek.

ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina 33, 789 73 Úsov

tel.: +420 583 484 150
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Zemědělské družstvo v Senici na Hané 
hlásí lepší rok než loni, moc deště ale škodí

Jaroslav Navrátil, předseda před-
stavenstva Zemědělského druž-
stva Senice na Hané uvedl, že je 

nejprve od půlky března do půlky 
května trápilo velké sucho, kdy 
prakticky nepršelo. „Viděli jsme 
to hodně černě, mysleli jsme si, že 
úroda nebude prakticky žádná, pak 
se počasí v půlce května změnilo 
a začalo zase období dešťů, kdy 
pršelo často a vydatně,“ vzpomněl 
na jarní měsíce. Přísun vláhy tak 
obiloviny a úrodu do značné míry 
zachránil. „I když v lokalitách, kde 
jsou horší půdy, udrží méně vláhy, 
tam porost prořídl, a i když zrno 
narostlo, výnos byl nižší,“ doplnil. 

Cenu pečiva ovlivní koronavirus

V hlavních produkčních plánech 
byly však výnosy poměrně dobré. 
Z hlediska kvality ale deštivější 
počasí znamenalo to, že obiloviny 
mají nižší obsah bílkovin, což je 
podle něj patrné zejména u pšenic, 
a to na nižším obsahu lepku, který 
je důležitý pro pekaře. „Tím je kva-
lita úplně jiná, než byla v loňském 
roce. Loni každý poptával pšenici 
s nižším dusíkem, protože všechna 
měla dusíky vysoké, letos to bude 
naopak. A nikdo ji mít nebude,“ za-
myslel se.

Cena pšenice pro mlýny zůsta-
ne na stejné nebo nepatrně vyšší 
úrovni. Zásadním způsobem se ne-
měnily ani ceny energie. „Složitější 
otázka ale přichází v souvislosti 
s koronavirem. S tím ale mají pro-
blém všichni. Je potřeba věnovat 
větší péči zdravotnímu stavu, pre-
venci, dezinfekci, rouškám. Každý 
bude mít, v tomto pohledu, náklady 
navíc,“ upozornil Jaroslav Navrátil.

Třešně poničil déšť

Senické zemědělské družstvo se 
zabývá rostlinnou a živočišnou 
výrobou, nabízí mlékárenské pro-
dukty, provozuje olomoucký Ob-
chodní dům Senimo a v portfoliu 
mu nechybí ani ovocné sady. „Ovo-
ce částečně poškodily jarní mrazy, 
ale dotklo se to více jen některých 
odrůd jabloní a rozsah poškození 
nebyl zásadní. Deštivé počasí se 
však promítlo i v sadech, na začát-
ku a v průběhu léta, kdy byly třešně 
už zralé, hodně pršelo a tak po-
praskaly, nepodařilo se sklidit ce-
lou úrodu,“ popsal situaci předseda 
družstva a doplňuje, že třešně za-
čnou navíc okamžitě hnít a úroda 
je o to menší. „Uvidíme, jaké bude 
počasí na podzim, zda se jablka vy-
barví, budou pěkně vyzrálá. Loni 

to byl totální propadák, kdy nám 
většinu rozbily kroupy. Konzumní 
zboží se nedalo skoro najít, jen asi 
jedno procento plodů bylo „neťuk-
nutých“. Letos přišly naštěstí jen 
drobné krupky,“ uvedl Jaroslav Na-
vrátil. 

Hraboši migrovali 
do jiných lokalit

Kromě sucha byl loňským největ-
ším problém hraboš. Obavy, které 
zemědělci měly, se ale naštěstí ne-
potvrdily a hlodavec z moravských 
polí postoupil do vyšších poloh. 
„Na začátku roku hraboši ještě pro-
blémem byli, ale během roku se je-

jich počet díky aplikaci návnad mi-
nimalizoval,“ řekl Jaroslav Navrátil. 
Nejhorší byla loni situace v pšeni-
cích, v Senici na Hané vsadili pře-
devším na mechanickou kultivaci. 
„Prováděli jsme v týdenním inter-
valu podmítku na deset až patnác-
ti centimetrů, kdy jsme hrabošům 
zničili povrchové nory a následně 
se dělalo podrývání, které se dě-
lalo zhruba na hloubku pětatřiceti 
centimetrů. Tím jsme se dostali 
do podorničí a narušili jsme hra-
bošům zásobárny obilovin, které 
tam natahali před sklizní,“ popsal 
práce předseda družstva. To byl 
podle něj velmi efektivní způsob, 
díky kterému se rozsah hrabošů 

minimalizoval. Na druhou stranu 
to však s sebou přineslo i určitá ne-
gativa. „Opakovaným prokypřová-
ním se půda vysušila. Způsobovali 
jsme nedostatek vláhy, které jsme 
už předtím měli málo a prokypřo-
váním jsme situaci ještě zhoršovali. 
Pro něco je to dobré, pro něco špat-
né. Teď když pořád prší, tak v tom 
problém není. Loňský podzim vy-
padal jinak,“ připomněl ještě.

V současné době nás nejvíce 
trápí rozhodnutí našich poslan-
ců o zákazu klecového chovu 
slepic. 

Rozhodla o tom „většina“ třia-
padesáti poslanců z dvěstěčlenné 
sněmovny. „Když vezmu v potaz, že 
u voleb byla třetina občanů, tak se 
jedná „skutečně“ o reprezentativní 
názor obyvatel. Myslím si, že by 
bylo dobré, aby se poslanci zabý-
vali tím, v jakých podmínkách žijí 
v ČR někteří lidé a co udělali pro 
to, aby je různí lichváři nepřipravili 
„zákonně“ o veškerý majetek a do-
nutili je žít tak, jak žijí! Mnozí by jis-
tě dali zavděk, kdyby mohli žít ales-
poň tak, jak slepice v klecích." řekl 
Jaroslav Navrátil. „To by ale poslan-
ci nesměli žít mimo realitu pouze 
v kruzích Poslanecké sněmovny 
a podívat se na to, jak se skutečně 
žije. A těm připokakancům, kteří se 
hlasování o slepicích nezúčastnili, 
přeji hodně „úspěchů“ ve volbách. 
Zůstává mi nezodpovězenou otáz-
kou, jestli některý ze starostlivých 
poslanců netýrá doma v klícce pa-
pouška či andulku anebo netrápí 
v akvárku hada, ještěrku, myš nebo 
křečka, když tato zvířátka běžně 
žijí v přírodě," doplnil ještě. 

Petra Pášová
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To, že je každý rok úplně jiný, vnímají zemědělci 
víc než kdokoli jiný. K ruce mají moderní stroje 
a techniku, ale počasí neovlivní. V Zemědělském 
družstvu v Senici na Hané na Olomoucku letošní 
rok hodnotí oproti těm předchozím, na vláhu vý-
razně bohatší, voda však plodinám trochu ubrala 
na jejich kvalitě. 
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Nejlepší řízky na světě? 
Smažené na řepkovém oleji!

Odborníci se shodují, že pokud 
chcete dozlatova usmažený 
řízek, tak nejlépe na oleji. 

Každý olej má přitom trochu jiné 
vlastnosti a pořídit si pouze jednu 
univerzální láhev není z výživového 
hlediska ideální. Na smažení řízků 
či jiných jídel je ale nejlepší volbou 
řepkový olej. Proč zrovna řepkový? 
Hned z několika důvodů. Má vy-
soký bod zakouření, který určuje, 
kdy se olej začíná připalovat a není 
vhodný ke konzumaci. Kromě toho 
řepkový olej pomáhá řešit nedo-
statek příjmu prospěšných omega 

3 mastných kyselin. „V případě, 
že hodnotíme výživovou i tepel-
nou stabilitu, vychází řepkový 
olej z běžných olejů jako nejlep-
ší,“ hodnotí výsledky testů olejů 
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., odborník 
na tuky a oleje. 

Nebojte se řepky

I když smažení není nejzdravější 
způsob přípravy jídla, patří k těm ob-
líbeným. Pokud si ani tak neodpustí-
te občasné zhřešení, měli byste vě-
dět, jaký olej použít a kolik stupňů je 

ideální, aby 
se nepřipaloval. 
Obecně při smažení tuk dosahuje 
teploty 150 až 190 stupňů. Řepkový 
olej se připaluje až při teplotě oko-
lo 240 °C. Na smažení se proto hodí 
mnohem lépe, než slunečnicový olej. 
Ten dosáhne bodu zakouření mno-
hem dříve, již okolo 180 °C.

Tradicionalisté sáhnou kvůli 
dobré chuti po sádle, jehož bod za-
kouření je ovšem menší, než u řep-
kového oleje. K připalování dojde 
už zhruba kolem 180 °C. To samé 
platí u ghee - přepuštěného másla, 
na kterém se připravuje tradiční 
vídeňský řízek. Z této varianty by 
výživoví specialisté radost neměli. 
Další nevýhodou sádla i ghee je, že 
jako každý živočišný tuk obsahuje 
cholesterol, který se usazuje v cé-
vách. Při dlouhodobém smažení 
se navíc může cholesterol oxidovat 
a konzumace oxidovaného chole-

sterolu je 
pro zdraví horší 

než cholesterol samotný. Na dru-
hou stranu se řepkový olej dobře 
snáší se sádlem. Váš řízek tak mů-
žete nechat smažit v kombinované 
„ tukové lázni“. Pokud se nechcete 
zříct ani chuti másla, vyzkoušejte 
řepkový olej s máslovou příchutí, 
který je běžně k dostání. „Na sma-
žení řízků bych nedoporučoval 
samotné máslo, panenský olivový 
olej, kokosový tuk nebo slunečni-
cový olej. Ten díky vysokému ob-
sahu polynenasycených mastných 
kyselin teplotně nestabilní,“ hod-
notí Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Důležité při přípravě řízků je 
i správně rozehřátý tuk. Pokud jej 
vložíte do málo rozehřátého oleje, 
bude se spíše koupat, než smažit. 
Nevlastníte-li teploměr nebo in-
teligentní pánvičku s indikátorem 
teploty, postačíte si s jednoduchým 

trikem. Hoďte do oleje kousek 
strouhanky a začne-li olej bublat 
a prskat, je rozpálený přesně tak, 
jak má být.

Jak poznat kvalitu oleje?

Řepkový olej by neměl mít 
žádnou chuť ani vůni a měl 
by mít světlou barvu. Jakékoli 
jiné senzorické vlastnosti, na-

příklad občas se objevující zá-
pach rybiny při smažení, ukazu-

jí na to, že olej není nejčerstvější. 
Otevřený olej byste měli zpracovat 

maximálně do tří měsíců od otevře-
ní. Během této doby se v oleji na-
chází nejvíce živin a hlavně zůstává 
zachována chuť. Ideálním místem 
pro skladování je chladné a temné 
stanoviště. Pozor byste si měli dát 
na těsnost obalu. Špatné sklado-
vání může vést ke žluknutí oleje, 
což poznáte hlavně podle zápachu. 
Na trhu dnes existuje dostatek ko-
merčních značek, ze kterých si kaž-
dý spotřebitel může vybrat.

Řepkový olej odborníci dlouho-
době považují za jeden z nejzdra-
vějších, čeští spotřebitelé ho však 
dlouho spíše opomíjeli, což je ško-
da. Z hlediska složení převažuje 
kyselina olejová (cca 60 %). Řep-
kový olej obsahuje okolo 10 % ky-
seliny linolenové z řady omega 3, 
a proto patří mezi nejlepší zdroje 
ve stravě těchto obecně nedostat-
kových mastných kyselin. 

Úřad AK ČR

Globus Fresh: Koncept, který nemá srovnání
Zákazníci se v prostoru Glo-

bus Fresh mohou svobodně 
pohybovat mezi restaurací, 

čerstvými pulty, bary i prodej-
nou, které všechny dohromady 
tvoří jednu platební zónu. Ply-
nulost provozu zajišťují online 
objednávky na pultech i samoob-
služné pokladny pro závěrečné 
placení. 

Hlavní prostor nového Globusu 
Fresh tvoří obsluhovaná restau-
race nabízející snídaně, obědy 
i večeře včetně vegetariánského 
menu a sladkých jídel. Restauraci 
doplňuje bufetová zóna a kavárna 
s kvalitním kávovým barem. Re-
staurace i kavárna nabízejí rovněž 
i ekologické řešení obalů pro od-

nos jídel a nápojů, tzv. zálohova-
ný systém „otoč kelímek“ a „otoč 
misku“.

Řezník a pekař 
na jednom místě

Globus do pankráckého Fre-
she přenesl i své vlastní výroby, 
z nichž pocházejí oblíbené pro-
dukty Poctivé výroby Globus. Zá-
kazníci vidí, jak cukrářky dělají 
zákusky, i jak se peče od základu 
čerstvé pečivo, přičemž každo-
denní nabídka čerstvých výrobků 
je široká. Velký výběr poskytuje 
řeznictví, kde si mohou zákazníci 
nechat připravit porce masa podle 
vlastní potřeby. Suroviny i výroba 

je lidem na očích, vše je autentic-
ké. Kromě gastronomie a pultů 
s čerstvými výrobky nabízí Fresh 
také menší samoobslužnou pro-
dejnu s velkým výběrem alterna-
tivních potravin ze sekce Zdravý 
svět, nechybí ani základní drogis-
tické zboží. 

Svobodně a moderně 

Prostor je propojen do jedné pla-
tební zóny. Zákazník projde pro-
stor s interní Fresh kartou, kterou 
obdrží při vstupu. Na tu v průběhu 

návštěvy obsluha načte konzumaci 
a zakoupené zboží na pultech, sor-
timent z prodejny pak naskenuje 
zákazník u samoobslužných po-
kladen. K dispozici jsou také kla-
sické pokladny s obsluhou. Platba 
je tak vždy jen jedna finální, lze ji 
provést hotovostí, bezkontaktně, 
ale i stravenkami včetně elektro-
nických. 

„Především mladí lidé už nena-
kupují v hypermarketech tak čas-
to jako jejich rodiče, nevěnují tolik 
času týdennímu nákupu, ale naku-
pují v menších formátech,“ uvedl 

při otevření konceptu Fresh v Pra-
ze jednatel Globusu pro Českou 
republiku Hans-Jörg Bauer. Na po-
dobné bázi konceptu Fresh, fun-
gují některé řetězce ve Spojených 
státech, například Kroger, Hy-Vee, 
H-E-B, Whole Foods nebo Maria-
no, jež umožňují zákazníkům, aby 
se během nakupování základních 
potravin navečeřeli nebo naoběd-
vali. Podle CNN je takový přístup 
řetězců úspěšný, protože mladí 
Američané přestávají v domác-
nostech vařit.

Bohumil Brejžek 

Vepřový, telecí, kuřecí či vídeňský, který je ten 
nejlepší? Láska k řízkům nezná u Čechů hranic. 
Stejně tak i způsoby jejich přípravy. Nejčastěji je 
připravujeme na oleji, sádle či másle. Která z těch-
to variant je ale nejzdravější?

se navíc může cholesterol oxidovat 
a konzumace oxidovaného chole-

teligentní pánvičku s indikátorem 
teploty, postačíte si s jednoduchým 

Speciální pokladny na míru, možné je platit i stravenkami

Globus Fresh - pohled na řeznictví, restauraci a bufet
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BRODEK U KONICE 

Lymská borelióza je in-
fekční onemocnění, 
které způsobují bak-

terie Borrelia burgdorferi, 
Borrelia garini a Borrelia af-
zelii. Nejfrekventovanějším 
přenašečem je klíště obecné, 
jedná se o nejčastější one-
mocnění přenášené klíšťaty 
na našem území. Pomoct si 
můžeme také přírodními 
výtažky z bylin či pupenů 
rostlin, například tinktura 
z pupenů topolu pomáhá 
tělo od borelií očistit. „In-
ikována mohou být všech-

na vývojová stádia klíšťat, 
která parazitují na člověku. 
Pravděpodobnost přenosu 
infekce je přímo úměrná dél-
ce sání krve. Zdrojem one-
mocnění může ale být i krev 
sající hmyz, jako například 
komáři a muchničky,“ vy-
světluje Jarmila Podhorná, 
zakladatelka společnosti 
na výrobu bylinných tinktur 
v Brodku u Přerova.

Bolest hlavy i kloubů

V České republice se vysky-
tuje několik kmenů borelio-
vých bakterií, každý z nich 
může vyvolat jiné příznaky 
a každý také rozdílně rea-
guje na antibiotickou léčbu. 
Inkubační doba infekce je 
7 až 4 dní, během nichž se 
mohou (ale nemusí) obje-
vit prvotní příznaky. „Nej-

častěji se jedná o červenou 
skvrnu, takzvané erythema 
migrans, v místě zakousnutí 
klíštěte. Skvrna se může dále 
šířit nebo zvětšovat, často 
dochází k jejímu vyblednutí 
ve středové části. Rozšíře-
nou nákazu následně pro-
vází další příznaky podobné 
klasické chřipce s horečkou, 
třesavkou, únavou i celko-
vou slabostí včetně bolestí 
svalů a kloubů,“ pokračuje 
Jarmila Podhorná a upozor-
ňuje, že stav neprovází rýma 

ani kašel, teplota není příliš 
vysoká. Příznaky v této fázi 
mohou někdy být také neu-
rologického charakteru, pat-
ří sem bolesti hlavy, ztuhnutí 
šíje, bolesti za krkem nebo 
v zádech, mravenčení, po-
ruchy citlivosti a hybnosti či 
nejrůznější obrny. „Objevit 
se mohou kardiovaskulární 
příznaky včetně dušnosti 
a stavu připomínajícího in-
farkt myokardu. Navíc se 
na nose, uších nebo bradav-
ce může vyskytnout modrý 

uzlík, tzv. boreliový lymfocy-
tom,“ vysvětluje odbornice 
na gemoterapii. 

Borelióza postihuje 
pohybový aparát

Nejtěžším stádiem nemoci 
je chronická infekce, během 
níž se tělo nedokáže bránit 
běžným nákazám, aktivují se 
herpetické viry a přidávají se 
další onemocnění. Mohou se 
také aktivovat autoimunitní 
choroby. Následkem dlou-
hodobého působení na ner-
vovou soustavu vznikají bo-
lestivé neuropatie. Dochází 
k chronickému zánětu moz-
ku s nefunkční krátkodobou 
pamětí, poruchami soustře-
dění i prostorové orientace. 
Výsledný stav může být po-
dobný roztroušené skleró-
ze. Borelióza postihuje také 
pohybový aparát s příznaky 
podobnými revmatoidní art-
ritidě – bolest páteře a klou-
bů, ztuhlost, bolestivé otoky 
nebo výrůstky na kloubech. 
Borelióza je navíc pokládána 
za původce dalších vážných 
onemocnění, jako je chronic-
ký únavový syndrom nebo 
roztroušená skleróza.

Bělotrn i javor babyka 
jako pomocníci

„Léčbu boreliózy je důležité 
zahájit co nejdříve, protože 
pokud onemocnění není od-

haleno, může přejít do chro-
nické formy. Během ní dochá-
zí k postižení jednotlivých 
orgánů, kloubů, nervů, kůže, 
srdce. Choroba není smrtel-
ná, její projevy jsou ale ur-
putné a chronické a nemoc-
ného často uvedou do stavu 
dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti nebo dokonce in-
validního důchodu,“ upozor-
ňuje odbornice. Perspektiva 
úplného uzdravení je často 
závislá na stádiu, v němž se 
choroba začne léčit. V počá-
tečním stádiu se pohybuje 
kolem 90 procent, u chronic-
kých forem pak okolo 30 pro-
cent uzdravených.

„Klasická léčba boreliózy 
je realizována pomocí anti-
biotik, ale pomoci si může-
me také přírodními výtažky 
z bylin či pupenů rostlin, 

takzvané gemmoterapeuti-
ky,“ míní Jarmila Podhorná. 
Tinktura z pupenů topolu 
pomáhá očistit tělo od bo-
relií a ve většině případů 
nastává brzy úleva. Únava 
při borelióze bývá často způ-
sobena napadenými játry 
a tam pomáhá jalovec, ostro-
pestřec či rozmarýn. Při ře-
šení problémů s pohybovým 
aparátem (záda, klouby) je 
několik tinktur, které mohou 
pomoci jako olše, třezalka, 
borovice nebo vrba. Při na-
padení zraku se je perspek-
tivní borůvka a schizandra. 
„V pokročilých stádiích bývá 
napadena nervová soustava 
a zde jsou účinné bylinky 
jako bělotrn, třezalka, olše 
a javor babyka,“ doplňuje 
majitelka společnosti Naděje 
z Brodku u Přerova. (red)

Bylinná léčba pomůže při lymské borelióze 

Celoživotním posláním Jarmily Podhorné je pomáhat lidem.
  Foto: archiv Jarmily Podhorné

Borovice  Foto: archiv Jarmily Podhorné

Třezalka  Foto: archiv Jarmily Podhorné

Vyškovský jilm se uchází 
o titul Strom roku 2020

VYŠKOV 

Až do 11. října mohou 
svými hlasy Vyškova-
né podpořit mohutný 

jilm nedaleko budovy vy-
škovského gymnázia. V le-
tošním ročníku celostátní 
ankety Strom roku se pro-
bojoval z 54 nominovaných 
stromů do finálové dvanáct-
ky. Stáří stromu se odhadu-
je na 110 let a do letošního 
ročníku celostátní ankety 
Strom roku jej přihlásili 
zástupci spolku Zelený Vy-
škov. Strom vysoký 21 met-
rů, mající ve výšce 130 cen-
timetrů nad zemí obvod 
kmene 271 centimetrů, je 
posledním pozůstatkem ně-
kdejšího městského parku, 
který ve městě v roce 1910 
zřídil tehdejší vyškovský 
Okrašlovací spolek. V sedm-
desátých letech minulého 
století park musel ustoupit 
čtyřproudovému městské-
mu průtahu, avšak přes půl 
století starý strom na svém 

místě zůstal zachován. „Jilm 
jsme do ankety vybrali ne-
jen kvůli jeho bohaté a zají-
mavé historii, ale především 
kvůli tomu, že je nádher-
ným přírodním doplňkem 
vyškovského gymnázia i ne-
daleko se nacházející nej-
frekventovanější městské 
komunikace,“ uvedla Lucie 
Taušová, členka Zeleného 
Vyškova.  (str) 

Nominovaný jilm.  Foto: D. Stryjová

INZERCE

Olše  Foto: archiv Jarmily Podhorné
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Malá galérija sloviček
KRIV
Kriv je krátky 

hanácky slovičko. 
Je každymo jasny 
že de skotečně o to 

névzácňéši tělni 
tekutino červené 
barve, to si vesvětlo-

vat nemosime. Ale co bech 
rád vezdvihl, je ten tvar 
KRIV. Všimnite si, že nepišo 
KRIF, e dež to tak zni. Já 
jož sem to mockrát nekde 
čtl a decky mě to podráždi 
nerve. Pišó to všelejaci 
rádobe hanáčti pisálci (né, 
že bech nebel jeden z nich), 
kerém je jedno, ešle se to 
dá nebo nedá skloňovat. 
Ale copak mužete na Hané 
řict, že máte roke od kr i? 
Nemužete. Decky só od krvi. 
Tož vězte, že ode mě takovó 
zkomolenino nikdá čist 
nebodete, protože já se 
snažim psat skoro spisov-
ně. Take za to mám krfafy 
prache!
Kriv je ženskyho rodo 
a má za vzor Kosť. Posoď-
te sami:
Kriv, bez krvi, ke krvi, pro 
kriv, o krvi, s krvó. 
Ešle existoje o tehoto 
slova páté pád, to si néso 
jisté. Japak be to ale znělo, 
debesme zavolale: KRVO! 
(kosťo!). No blbě. A to eště 
je zajimavy, že kriv nemá 
množny čislo. Prostě nésó 
ruzny krvi, ale ruzny type 
jedné krvi. Tak.

SVIŇA KOMÁR
Hledite, co? Je blbé, řikáte 
si. Jak muže vesvětlovat 
dvě slova naráz. A ani 
jedno néni čestě hanácky. 
Cheba! Dež se to napiše 
nebo řekne dohromade, 
a mám dojem, že se to 
jož ani jináč neřiká, je 
to hanácké véraz. 
Tak beťte tolerantni 
a vemte to jako jedno slo-
vo. Sviňakomár nepotře-
boje žádné véklad. Dnes, 
v čase komáři kalamite, 
ho mužeme slešet všode. 
Névic v Litovelskym 
Pomoravó, dež nekeré 
cyklista sleze z kola, abe 
se třeba napil. „Sviňa-
komár!“ a plesk, plesk! 
A hurá zas na kolo - ojet 
temo bzočivymo nebez-
pečó!
Sviňa komár se veznačo-
je tém, že má dva rode.
To je velká vzácnosť 
a zvláštnosť. Sviňa je 
ženskyho, komár pak 
možskyho rodo. Proto je 
skloňováni jakse delši:
Sviňa komár, bez svině 
komára, k svini komárovi, 
pro sviňo komára, sviňo 
komáre!, o svini komáro-
vi, se sviňó komárem. 
Debech eště lámal množ-
ny čislo, jož be vás to ani 
nebavilo. A tož to nechám 
tak. A do spat, bez teho 
so jož celé dohřébané 
od tech svini komáru.

PETR LINDUŠKA 

Nekeři možná vite, že 
bévám v Litovle. To 
je takovy pěkny maly 

město v samym srdco našé 
matičke Hané. To město je 
jak vemalovany. Po všeleja-
kéch upravách a opravách se 
po moc letech velóplo do krá-
se a mně se toť docela dobře 
déchá a žeje. So takové patriot, 
že nekde se mnó ani néni 
k vedrženi. Decky dež nekde 
přejedo, srovnávám všecko 
s Litovló. No jasny - máme 
hezči parke, hezči rebnike, 
krásňéši gymnázium, nápadi-
ťéši muzeum a vubec všecko 
lepši, než majó inde. E to pivo 
mám néradš naše - litovelsky. 
Je poctivy a moc dobry. So toť 
prostě spokojené. Ale nekde 
bech néradš otekl kdese da-
leko. Proč? Kvule komárum. 
Ešle neco betostně nesnášim, 
tak to só te maly bzokavy bes-
tie. Néso jož némladši, brzo - 
dófám - pudo do duchodo, ale 
komáři mně otravojó ževot co 
pamatojo. Letos belo sochy 
jaro a tak nebele v našech lož-
nich lesich, kery só okolo měs-
ta, žádny velity kalože. Velká 
voda toť nebela delší dobo 
- pámbu zaplať! - a tož se Mo-
rava neměla jak do tech lesu 
velit. Tém pádem se neměle 
komáři kde lihnót. Ale s kon-
cem prvni koronavirové ka-
lamite začlo pršet. A to tak, že 
vedatně. Sice se veplnile mod-
letbe zemědělcu, keři kvulevá 
dlóhodobymo socho zas psale 
hrozny scénáře o neórodě, ale 
dež jož Pámbu dopostil to ra-
dosť z vláhe, neměl dopóštět 
to drohó stránko věce. V lese 
se nadělale kalože a v nich 

semeniště tech mrch komáru. 
No a abe teho nebelo málo, 
střékáni jedu jož nepomohlo 
a ti bzočáce se rozmnožele 
eště huř, než to dokážó nekery 
skupine obevatelstva. A na-
jednó se všecko toči okolo 
nich. Ráno velezete z pelecho, 
hneď se lesknete po čoni, pro-
tože vám na ni sedi komár. Ten 
odleti s vésměšném bzonknó-
tim. Než posnidáte, ste do-
leskané jak nezbedny děcko. 
V práce zapnete kompjutr 
a s hruzó vidite, jak přes mod-
robiló obrazovko monitoro 
přelitává komár. Hadyrkó ho 
chcete mlaštět, ale zas vedle! 
Tož pleskáte a pleskáte a furt 
se nemužete tre it. A jož Vám 
sedá na létko, zrovna, dež pi-
jete kávo. Křáp se do čape! 
Hurá, dostale ste ho. Zas o jed-
no sviňo miň! Za to polity trič-
ko a klávesnico to stálo. A pak 
velezete na oleco. Začiná hřit 
slonko a to je fajn. Komáři ne-
majó horko rádi. Tak vás štvó 
akorát v kanclo, kde sténě mo-
site strávit většeno dňa. Pak je 
oběd a ve dete do své oblibené 
hospode na menyčko. Protože 
je pěkně, sedáte na zehrádko 
a jož vám nesó polivko. To 
se těšim, je zeleninová, hos-
tá, to mám rád. Ale! Dneská 
je aji s masem! To se meslim 
pingl dvakrát ohnal otěrkó. 
Lovim mrtvy těla a takové 
vévar jož ani nechco. Po páté 
hodině odpoledni zavirám 
krám a do dom. Neodvažojo 
se zastavit, bel bech hneď ob-
sepané. e tak jož so požrané 
až dosť. Přendo dom a po ka i 
slešim to svó nédražši man-
želko, jak řiká: „Měle be se ve-
kopat zemsky, natě jož só sko-

ro sochy.“ V docho - ale jenom 
v docho - řikám zas já, že be 
to nebelo špatny, debe SE VE-
KOPALE, ale nahlas sóhlasim, 
bero vozék, moteko, repelent 
a pivo. Fakt nevim, na co mám 
ten repelent. Hneď jak přendo 
na zehrado, celé se ňém zlejo, 
že smrdim jak lacená štětka. 
Chvilo stojim a ono NIC! Pa-
ráda, do do zemskéch. Jenom 
poprvni kopno, z tech nati se 
vevali mračno pisklavéch po-
tvor a hon na mě začéná. Re-
pelent nerepelent, bzoči mně 
to o oši, o oči, mezevá lopatka-
ma a sedá to na mista, kde se 
nemžete ani poškrabat, proto-
že na ně rokó nedostanete. Só 
te svině inteligentni, jak debe 
je negdo naprogramoval. Kdo-
se řekl, že v pivě je vitamin B, 
keré komárum smrdi. Otvi-
rám teda pivo a duležetě ho 
cely veglgno naráz. Jednak so 
zpocené jak dvirka od chliva 
a jednak zkóšim smrdět tém 
vitaminem. Pche! Komáři 
MILOJÓ smrad Béčka a take 
smrad repelento. Dež na to 
přende, odělám si na tem 
dochtorát. Pré: „Komár de je-
nom na orčeté typ krevni sku-
pine.“ Vim najisto, že jo mám 
já. A take vim, že debech měl 
inó, pudó na mě zas. Přendo 
teda za sómrako dom a žena 
mě nemuže poznat, protože 
so opochlé od kósancu a špi-
navé všode, kde sem pracka-
ma od hlene dosáhl, abech 
se poškrábal. Dám si sprcho, 
spláchno tém pár komářich 
mrtvol a do se navečeřet. Za-
dek mám natřené Alpó, abech 
zmirnil hrozny svrběni. Rožno 
si k temo jidlo a protože mám 
otevřeny okno, mám kvartyr 

v mžiko 
plné ko-
máru. Po-

zavirám teda 
okna a až do noce se dosim, 
protože belo vedro a barák 
je ňém naducané. Do spat. 
Do eletrike zapojojo odpo-
zovač komáru. Zas bodo celó 
noc déchat ten smrad. Ole-
hám a zavirám očeska. BZZZZ! 
Leskám se do čela, do nosa, 
do škraně, po roce a na noze. 
Odpozovač PŘETAHOJE ko-
máre. Zavirám okno, vepi-
nám ten Raid, bero plácačko 
a do dvóch hodin pochodojo 
po pokojo a mlátim komáre. 
Nekeři se pěkně napile mé 
krve a tak je zeď za chvilo 
lekatá jak hyeni kuža. To zas 

bode řeči! A šak malovat bodo 
zasé já, kdo iné? Dež konečně 
zavřo oče, do rána spim jak 
na psi plachtě, furt nekde sle-
šim bzokot. Ráno pak nemužo 
stat. Ale jak zazvoni budik, 
leskno ho a zároveň leskno e 
sebe. Kolotoč znovo začéná. 
V techto chvilkách v docho 
lestojo autoatlasem a divám 
se, kde bech se tak odstěho-
val, abech nemosel každé 
deň podstopovat to strašny 
martyrium. Já vim, ve si včel 
řikáte, že přehánim. Že to zas 
tak hrozny s komárama néni. 
Ale šak přendite, já vám rád 
to svó řeť okážo! A věřte, je 
jeden popinek!

Komáři invaze
HANÁČTĚNA

Váženi a mili, ešle si 
meslite, že znáte stra-
šedla, tak to se sakra-

mentske pletete. Já vim, on 
to néni problém všecke je 
vemenovat. Deť sme o nich 
slešivale od ranyho dětstvi. 
Předci nám vekládale o ruz-
néch potvorách, co běhávale 
po světě. To belo všelejakéch 
hastrmanu, biléch pani, vl-
kodlaku, rarachu a čertu, 
hékalu, mur a já nevim čeho 
všeckyho, čém nás krmile, 
abesme se aspoň trocho bále. 
A přetym stačelo kolekrát 
nás zavřit do sklepa na dvě, 
tře minote a bel nadlóho po-
kuj od zlobeni. No ja, ale to 
be nebela ta romantika krás-
nyho báni se. Spomináte, jak 
vám naskakovala hosena, 
dež ste poslóchale plkáni tře-
ba o upirech? Jak se bléžele 
k leďum jenom za tme, jak 
cenile te svy zobiska a pak 
je zatle do měkkyho krko...! 
Nebo dež sme si s děckama 
vekládale strašedelny his-
torie nekde pod stanem. To 
nekeři ani kolekrát nemohle 
osnót! Ale málokde sme sle-
šele nejaké přiběh o divožen-
kách. A přetym to je snaď jed-
no ze zlatyho fondo ruznéch 
bubáku. Pročpak ale se o nich 
vi tak málo? Deť posoďte 
sami, co známe: Divoženka 
je ženská – kolekrát aji doce-
la pohledná, kerá má divoké 
vzhled, věči hlavo, pichlavy 
očeska, rozježené drdol a ve-
měňoje leďum děcka za svy. 
To je informaci jak za necht. 
Nekde se ešče maximálně 
dozvime, že onášijó Smolička 
a ráde se rvó s jeleňama, co 

majó zlaty parožeska. Ale to 
je všecko. Omezelo se to je-
nom na nejaké fyzické popis. 
Ale jaky divoženke dooprav-
de só, to poznal Laďa Kovářu 
ze Slavětina. Nechte si o tem 
chvilenko vekládat.

Jura Ščučka nebéval na slavět-
ské dědině od narozeni. Pocházel 
odnekuď z jiho, protože dež ste 
ho potkale, meslele beste, že je to 
Taliján. Bel snědé pleti, poměrně 
hezké a černovlasé, jeho knir mo 
záviděle všeci holobradi sósedi 
a sósedke po něm častokrát háze-
le očema. Dež je řeč o očich, tak te 
měl jiny, než mivajó ostatni chlapi. 
Bele takovy špidlaty a dež ste se 
mo do nich zadivale, měle ste po-
cit, že vás chce něma provrtat. Od-
kuď ale bel, nevěděl nikdo, ani on 
sám. Jenom se vekládalo, že ho na-
šil lóčské sedlák Šmakal, keré bel 
kósek dál od gronto na řébkách. 
Pré slešel dětské plač a pod jed-
lečkó oviděl děcko bez peřenke, 
jenom tak v hadyrce. Matka nikde, 
tak ho vzal do nároči a šil s ňém 
do Slavětina, ešle se nekemo ne-
ztratilo. Proč do Slavětina a né 
do Lóčke, to je jasny. Tam všecke 
znal a věděl, že žádná roba nemá 
novy mimino. No ja, ale ve Slavěti-
ně ho tak dlóho odkazovale jeden 
na drohyho, že to chalopnika 
přestalo bavit a chlapečka jed-
nodocho položel před vrátka 
starostovi a pelášel dom. No a co 
ten měl, chodák, dělat, přece ne-
nechá mrňóska řvat na celó dě-
dino? Tak se o něho postaral až 
do dospělyho věko. Pak záhadně 
omřel a ledi vekládale, že be v tem 
snaď mohl mět prstečke ten hně-
dé klok. Ale dokázat nic nešlo, 
tak se na to poznenáhlo 
zapomnělo. Jura zvostal 

na chalopě sám a zvekl si na osa-
mělé ževot. Jak jož sem řekl, žen-
sky na něho dosť pomrkávale a on 
bel zdravé jak řepa, takže o nejaky 
vetřepání spodňáku nózo neměl. 
Ale že be se chtěl nejak ovazovat, 
to né. Akorát jednó za čas – tak asi 
dvakrát do měsice – měl hrozny 
pozeni ven. Nic nenadělal, mosel 
do lesa, strávil tam nekolek hodin 
a pak se zas vrátil dom. Bel z té 
vycházke decky ohromně zedře-
né. Zpocené, ryse ztrhany a vubec 
celé pryč. To začalo bet divny ne-
kerém leďum z dědine. Vekládale, 
že pokaždy, dež Ščučka zaleze 
do smrči, ozévá se z lesa velekán-
ské a neledské řev. Bele e takovi, 
že se potajó za ňém vepravile, abe 
zjistile, co je ve věce, ale nikemo se 
nepodařelo vepátrat, kde ten člo-
věk chodi a co tam dělá. Až jednó...

Slonečko se naklonilo k zápa-
do a od Ješova, Střemenička a dál 
se po nebi nadělalo červánku, 
jak dež se dvacet andělu pichne 
do prsta. Sómrak se bližel kvapem 
a Jura začénal mět notkáni. Bel to 
zas jeho čas a on ani nemohl zem-
sky poržit, jak jož se viděl v lese. 
Netošel ale, že turbaci má e Ko-
vářu Ladik, 

keré bel v dědině oznávaném léči-
telem, a že ňém bode sakrament-
ske sledované. Verazel z chalope 
jak postřelené divočák a škrk sebó 
do nébležšiho mlázi. Ladik měl 
co dělat, abe mo stačel. Ščučka 
se proplital mezevá halozim jak 
lasička a očeska mo svitěle tak, že 
aji za bezměséčné noce belo vidět 
na sto kroku. Přeběhl na paseko 
a sedl na bobek před diró ve vá-
pencovym kameňo. A pak ze sebe 
vedal takové divné zvuk. Jak dež 
vlk zaveje, dež je dlóho sám. Kovář 
bel v to chvilko skované kos dál 
za jinó kamennó barikádó a všec-
ko pozoroval s otevřenó hobó. 
Vtem – bože muj! – z dire cose veli-
zá! Laďa zaostři zrake a vidi, jak se 
Jura objimá s docela pěknó robó. 
A je to vubec roba? Deť je to jaky-
se rozcochany. Obá tam stále jak 
veřezani z lepe. Ale jenom chvilko. 
Pak se začale honit po palóko, hvi-
zdat na sebe, kňočet jak štěňata 
a řehtat se jak pominoti. Zkrátka – 
bela to pěkná divočena, co se dělo 
za tme v lese. A jak se tak ti dvá ho-
nijó, najednó ta robka skoči na to 
skalko a zmerči špatně okretyho 
Kovářa. Ohromny zaječeni rozčis-
lo nočni les jak holič kštico. Ladik 
málem zešedivěl, a dež viděl, jak 
se k němo obá bléžijó s takovém 
vérazem v ksichtech, že měl co 
dělat, abe nepostil vnitřek ven. „Te 
mě špehoješ?“ ptá se skřehota-
vém hlasem Jura. „Nebo závidiš?“ 
Teprv včel si mohl Kovář pořádně 
to osobo prohlidnót. Rozčepéře-
ny vlase, menši postava, špidlaté 
nos a tak džigavy očeska, že jož 
jenom pohled do nich vás pořezal 
v břocho. Zkrátka a dobře, bela to 

divoženka. Belo vidět, že e 
ona bela zvědavá, co to je 
za chlapa a očochávala 

ho ze všeckéch stran. A pak vedala 
z plic takové hvizd, že e ta ořvaná 
sojka, co to cely sledovala, hneď 
postila dvě modry pirka, a to dob-
rovolně. No a potom z té jeskeňke 
v kameňó začle velizat dalši a dal-
ši divoženke. Protirale si te svy 
ostry oče a štěbetale a kňočele 
a hékale a mrčele tak, že se z teho 
Ladikovi až motala palece. Skáka-
le okolo něho, sem tam do něho 
drble, če ho pošťóchle a vepadalo 
to, jak debe ho chtěle vedráždit. 
Řekno vám, že v něm bela malá 
došečka. Zvlášť, dež vidi, jak e ten 
Jura skáče s něma. A všeci na něho 
dělaji takovy te šklebe, jako že 
ho zežeró nebo tak. Chtělo se mo 
zaječet, ať jož teho nechaji, ale 
nevedal z hrdla ani náznak hlásko. 
A dež nakonec jedna z nich hópla 
až k němo a kósla ho do roke, pře 
pohledo na řinóci se kriv omdlel 
a svalel se jak špalek.

Ráno pré bévá módřéši večera. 
No, jak kde. Bábi Loskotova šla 
pozbirat nejaky chrasti na zátop 
a co vidi. Na palóko leži mladé 
Kovářu a je jak bez docha. Zatřis-
la s ňém a on se začal probirat. 
„Copak toť děláš? No te ses mosel 
včerá ožrat! Počké, mama s tató, 
ti tě daji!“ Tak a podobně na něho 
bábina paštěkovala. Laďa ji chtěl 
řict: „Deť to néni pravda, já sem 
bel tade a viděl sem divoženke 
a ten Ščučku dacan toť tancoval 
s něma!!!“ Ale neřekl ji to. Nemohl. 
V noce oněměl strachem. Zbalel 
se a vedal se k domovo. Jenom 
tak ze zvědavosti mrkl přes plot 
ke Ščučkovi. Ale teho nebelo vi-
dět. Tak šil dom. Otevřel dvirka 
do sednice a tam stoji Jura. Očeska 
jak šedla zapchnoty do nebohyho 
a překvapenyho Kovářa a opodál 
na zemi v bezvědomó obá staři. 

A na pelesti vřéská maly skoro 
hnědy rozcochany děcko s vele-
kánskó hlavó a očema jak špend-
léke, kery tatika nezapřó. O něho 
sedi jedna z tech divoženek – ta, 
co velezla prvni z té dire. Vzala to 
děcko a podává ho Laďovi. Cose 
o teho mňanči a Ščučka tlumoči: 
„Dež mo pomužeš, abe tak ne-
řvalo, ona pomuže tobě a tvém 
rodičum.“ Co má tak asi dělat? 
Dobře, tak si spomněl, co dělávale 
doma, dež kojenec řval jak natrže-
né a pře tem neměl hlad . Položel 
divoděcko na lužko a pomalo mo 
masiroval vepóklé břóšek. Dlóho 
nic, ale najednó, jak dež se hráz 
prorve, vešil z mimina takové ra-
chot, že to břinklo do okenni ta-
bolke a tak tak, že jo to nerozbilo. 
V to rano bel klid. Děcko se ztišelo 
a okamžitě osnolo. Divoženka ve-
dala tak pronikavé jekot – jak bela 
ráda, že potomek neřve – že to 
hneď probralo staróške z limbo. 
Ti veskočele a divile se, co se stalo. 
Ale v chalopě jož nikdo nebel. Vše-
ci bele najednó v pracho. Zvostal 
tam akorát Laďa a ten promlovit 
nemohl, tak se jenom nekolekrát 
pokřižoval a pomeslel na Svató 
rodino.

Za nekolek dni se sám veléčel 
odvarem z nejakéch tajnéch byle-
nek, a protože bel pobožné, posta-
vil o chalope boži moka. A protože 
to jož tém pádem belo svaty místo, 
žádná divoženka ani divnoženka 
jož se tam nikdá neokázala, sténě 
tak, jak zvostala prázdná chalo-
pa po Jurovi. Rozozleni je vcelko 
jednodochy. Okázalo se, že ten 
nalezené Ščučka bel – kdo jiné, 
než děcko divoženke, kerá si ho 
na chvilo odložela. 

Tož – konec nic moc, co 
ve na to?

Divoženke o Slavětina PETR LINDUŠKA
Pověst z knihy Tož tak
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OLOMOUC 

Netradiční bude letoš-
ní Divadelní Flora. 
V termínu od 10. do 

16. listopadu, ji diváci najdou 
na řadě míst Olomouce. Ko-
láž činoherních i tanečních 
inscenací české a slovenské 
provenience, zastřešených 
mottem „Krásný nový svět“, 
doplní vystoupení němec-
kých hudebníků i projekce 
německých ilmů. Pořadatelé 
doufají, že v rámci doprovod-
ného programu pozvou divá-
ky také na zajímavé besedy 
nejen s divadelními tvůrci či 
interprety. 

Festivalové šachy 
v časech pandemie

Zrušení květnové Flory anon-
covali pořadatelé bezpro-
středně po prvních vládních 
opatřeních reagujících na ko-
ronavirovou krizi. Ve chvíli, 
kdy byl kompletní program 
festivalu po téměř ročních 
přípravách dotažen a chtěli 
odstartovat předprodej vstu-
penek. „Hned na jaře bylo 
nutné řešit alternativní ter-
míny a také komplikace ko-
lem potenciálních hostování 
zahraničních umělců – pře-
devším velkých ansámblů. 
Díky rychlému jednání všech 
zainteresovaných a vstřícnos-
ti kolegů z divadelní branže 
i našich partnerů se poměrně 
brzy podařilo dát dohroma-
dy žánrově pestrý a divácky 
atraktivní program,“ komen-

tuje rychlou reakci pořada-
telů na pandemií ztížené or-
ganizační podmínky ředitel 
festivalu Petr Nerušil a dopl-
ňuje, že na polovinu listopadu 
naplánovali sedmidenní akci 
s omezenou zahraniční účastí. 
„Část titulů, které jsme zvlád-
li přesunout, doplní několik 
čerstvých produkcí. Pro květ-
nové hosty, kteří na podzim 
dorazit nemohou, dál platí 
naše pozvánka na jaro 2021. 
Plnohodnotnou listopadovou 
akci tak koncipujeme jako 
svébytný prolog 24. roční-
ku, jehož rozsáhlejší a mezi-

národně reprezentativnější 
program bude snad následo-
vat v květnu příštího roku. 
Obě části chceme do jednoho 
kompaktního dramaturgické-
ho celku propojit původním 
festivalovým leitmotivem 
Krásný nový svět, který jsme 
se z pochopitelných důvodů 
rozhodli ponechat,“ říká ředi-
tel divadelní přehlídky.

České divadelní hvězdy 
v Olomouci

Těžištěm programové na-
bídky jednoho z největších 

tuzemských festivalů budou 
letos české a slovenské in-
scenace. V Olomouci by se 
mělo hned dvakrát předsta-
vit například Divadlo Ko-
medie – české Divadlo roku 
2019, z Prahy dorazí také 
Studio Hrdinů, divadelní 
spolek Jedl a další účinkující. 
Slovenskou produkci bude 
reprezentovat Slovenské 
komorné divadlo Martin, 
bratislavské Divadlo Nude 
či choreograf Jurij Korec. 
Nejen olomoucké publikum 
se tak může těšit například 
na herecké osobnosti typu 

Martina Pechláta, Stanislava 
Majera, Lucie Trmíkové, Saši 
Rašilova nebo Karla Dobré-
ho. 

Hvězdy německého diva-
dla tentokrát diváci neuvidí 
přímo na jevišti, ale pro-
střednictvím tří tematic-
ky spřízněných ilmových 
projekcí. Naživo se naopak 
do Olomouce chystají – 
vzhledem k dlouhodobému 
zaměření Flory na němec-
kojazyčnou kulturní scénu – 
německé kapely Kuf či Grey 
Paris a také skladatelé scé-
nické a ilmové hudby Ale-

xander Maschke a Dominik 
Giesriegl.

Flora v Olomouci i v Brně

Týdenní prolog 24. ročníku 
Divadelní Flory by měl na-
bídnout na čtyři desítky akcí. 
Přehlídka, která chce kromě 
tradičních scén (Moravské 
divadlo, Umělecké centrum 
UP, Divadlo na cucky) popr-
vé oživit třeba komorní sál 
Mozarteum v olomouckém 
Arcidiecézním muzeu nebo 
prostory Molitorovy knihov-
nu v Kosinově ulici, by měla 
vyvrcholit zájezdem do Brna 
– na produkci tamního HaDi-
vadla. 

„Věřím, že se na podzim 
s diváky potkáme, ale je 
velmi pravděpodobné, že 
do našich poměrně velkory-
sých plánů zasáhnou okol-
nosti, které neovlivníme. 
Bude proto dobré intenziv-
něji sledovat festivalový web 
i sociální sítě, kde budeme 
o případných vynucených 
změnách informovat. Jsme 
připraveni reagovat lexi-
bilně, ovšem s eventualitou 
online verze nepočítáme,“ 
upozorňuje Nerušil.

Předprodej odstartuje 
na pokladně i na webu Mo-
ravského divadla v pondělí 
19. října. Vstupenky budou 
dostupné i online – také pro-
střednictvím stránek www.
divadelni lora.cz, kde na-
jdete kompletní festivalový 
program i čerstvé informace 
ohledně epidemiologických 
opatření. 

Listopadová Divadelní Flora zve na osobnosti české 
činoherní scény i špičkové německé hudebníky

S expresivním politickým komentářem Kacířské eseje (režie: Miroslav Bambušek) dorazí do Olomouce pražské Studio Hrdinů.  Foto: Martin Špelda

Festival Ekologické dny Olomouc 
slaví třicáté výročí

OLOMOUC 

Kapely AG Flek, Lanu-
go, Jananas nebo tře-
ba Květy, ale i slavné 

osobnosti, kterými jsou psy-
chiatr Cyril Höschl, ekolog 
David Storch či geolog Václav 
Cílek zamíří na přelomu září 
a října do Olomouce. Konají 
se tam tradiční Ekologické 
dny, letos v jubilejním tři-
cátém ročníku. Ekojarmark 
v sobotu 26. září na Horním 
náměstí přinese spousty 
zábavných akcí a celodenní 
příděl skvělé muziky. „Eko-
jarmark nabídne bohatý 
zábavný program pro děti 
i dospělé včetně divadla 
(Buchty a loutky), tanečních 
kurzů, přírodovědných her, 

anebo Science show Pevnos-
ti poznání Univerzity Palac-
kého,“ pozval Michal Bartoš, 

organizátor akce. V Rajské 
zahradě Františka Skály 
v areálu Sluňákova předsta-

ví průřez svou tvorbou Old-
řich Janota, besedy EDO od 
2. do 4. října jsou nabité in-
spirujícími osobnostmi naše-
ho veřejného života, výstavy 
originálními tvůrci, výlety 
novými objevy i překvape-
ními v naší krajině. „Víkend 
besed se koná spolu s festiva-
lem Academia ilm Olomouc, 
festivalem Den architektury 
a s podzimní výstavou Flora 
Olomouc. Je symbolické, že 
v době, kdy je z důvodů epi-
demie činnost všech těchto 
akcí ohrožena, našli jejich 
organizátoři sílu se vzájem-
ně obohatit a spolupracovat,“ 
dodal Michal Bartoš. Více in-
formací je uvedeno na www.
slunakov.cz/edo  (paš)

Besedy EDO jsou nabité inspirujícími osobnostmi našeho veřejného života.  Foto: archiv EDO

Korunovační 
klenoty budou 

opět v Olomouci

OLOMOUC 

Je to už pět let, co Vlas-
tivědné muzeum v Olo-
mouci nabídlo jednu z ná-

vštěvnicky nejúspěšnějších 
výstav, České korunovační 
klenoty na dosah. Proto se 
muzeum rozhodlo uvést po-
kračování této výstavy. „U vý-
stavy představíme mnoho 
nových exponátů a došlo 
ke kompletní změně většiny 
doprovodných textů,“ sdělil 
Antonín Valenta z Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci. Ná-
vštěvníci se tak mohou opět 
těšit na mistrovské repliky 
českých korunovačních kle-
notů z dílny Jiřího Urbana, 
které budou ovšem k vidění 

v kompletně celé sestavě. 
Součástí výstavy budou i re-
pliky původního gotického 
královského jablka a žezla, 
které jsou uloženy ve Vídni 
a zároveň i replika Svatovác-
lavského (korunovačního) 
meče. „Výstava se bude dále 
věnovat příběhu dvaadvace-
ti korunovaných panovníků, 
které doplní i další exponáty 
jako je kopie Pražského Je-
zulátka s kopií šatiček vyší-
vaných Marií Terezií, replika 
Řádu zlatého rouna a mno-
ho dalšího,“ doplnil Valenta. 
Expozice bude ve Vlastivěd-
nému muzeu k vidění od 
15. října do 24. ledna příštího 
roku.  (paš)

Výstava nabídne mistrovské repliky českých korunovačních klenotů.  Foto: archiv VMO 

Slavnostní koncerty 
k 28. říjnu 

OLOMOUC 

U příležitosti Dne vzni-
ku samostatného 
č e s k o s l o v e n s k é h o 

státu pořádá Olomoucký 
kraj ve spolupráci s Morav-
skou ilharmonií Olomouc už 
tradičně řadu slavnostních 
koncertů, se kterým vyrazí 
do bývalých okresních měst 
Olomouckého kraje. Koncert 
se 22. 10. uskuteční v Jese-

níku, 23. 10. v Prostějově, 
25. 10. v Přerově a 26. 10. 
Šumperku. Slavnostní at-
mosféru navodí Fantastické 
scherzo od Josefa Suka, Klid 
pro violoncello a orchestr An-
tonína Dvořáka a Slovácká sui-
ta Vítězslava Nováka. Sólistou 
večera bude Břetislav Vybíral 
ml. na violoncello. Moravskou 
ilharmonii Olomouc řídí diri-

gent Jakub Klecker.  (paš)

Louda: Život mezi erby
OLOMOUC 

Výstavu ke 100. výro-
čí narození předního 
českého heraldika Jiří-

ho Loudy nabízí Vlastivědné 
muzeum v Olomouci. Expo-
zice připomíná bohaté dílo 
i životní osudy významného 
českého heraldika, knihovní-
ka a v neposlední řadě účast-
níka československého za-
hraničního odboje. Jiří Louda 
během svého života vytvořil 
na dvě stě znaků měst a obcí, 

mimo jiné také znak Olo-
mouckého kraje. Byl také au-
torem návrhu státního znaku 
České republiky a současné 
podoby prezidentské vlajky.

Za zásluhy a dlouhodobý 
přínos české kultuře obdržel 
řadu odborných, státních a ji-
ných vyznamenání a ocenění, 
mimo jiné v roce 1998 Cenu 
města Olomouce a Cenu Olo-
mouckého kraje za rok 2007. 
Výstava potrvá do 10. ledna 
příštího roku.  (paš)
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Baroš… Výborně to 
zvládl, ale neví, kde 
má balon.“ Tak zní de-

vět let stará hláška (tehdejší-
ho) fotbalového komentátora 
České televize Pavla Čapka 
z kvali ikačního utkání o po-
stup na fotbalové mistrovství 
Evropy mezi Španělskem 
a Českou republikou.

Milan Baroš, tehdy repre-
zentační útočník číslo jedna, 
se zmateně rozhlížel kolem 
sebe. Míč nemohl najít. Že ho 
má u nohou, zjistil až po chví-
li. Jeho průnik následně zasta-
vila trojice bránících soupeřů.

Proč ale tuto situaci zmiňu-
ji? Protože mi zmatená reakce 
Baroše, která se při rychlosti 
fotbalového utkání dá po-
chopit, připomíná kroky naší 
vlády. Také působí zmateně, 
pochopit je už však nedokážu. 

Přitom mají negativní vliv 
na řadu odvětví a oblastí 
společenského života. Včetně 
profesionálního sportu. Pozi-
tivní nález koronaviru = další 
testování, karantény, odkládá-
ní zápasů, zpomalování sou-
těží. To vše kvůli viru z Číny, 
který sice mají v těle tisíce lidí, 
řada z nich ale vůbec neví, že 
se jím nakazila. Jsou totiž bez-
příznakoví. Nemají horečku, 
případně teplotu, nekašlou, 
neztratili čich ani chuť.

Jak se člověk s virem po-
pasuje, záleží na jeho imuni-
tě. Čím je silnější, tím větší 
je pravděpodobnost, že se 
žádné příznaky nákazy nedo-
staví. A trénovaní vrcholoví 
sportovci mívají dobrou, sil-
nou imunitu. Pokud tak někdo 

z nich „potvoru z Číny“ chyt-
ne, bez testu o tom většinou 
nemá ani páru.

Jakmile však dojde k otes-
tování a výsledek zní „Pozitiv-
ní.“ (pro testovaného ovšem 
negativní), rozbíhá se série… 
toho všeho, co jsem napsal 
výše. Ani karantény, ani odlo-
žené zápasy ani nic podobné-
ho však fanouška jakéhokoliv 
sportu nepotěší. Koneckonců, 
nepotěší to vůbec nikoho. 

Není ale koronavirus v pro-
fesionálním sportovním pro-
středí takovým velkým povy-
kováním pro nic? Dosud byli 
třeba hokejisté schopní hrát 
pod prášky, i když nebyli zce-
la zdraví. Teplota neteplota, 
dokázali se „žvejknout“. Nebo 
sportovci zaťali zuby a do akce 
se pustili i s nepříjemným zra-
něním. Zvládli to, jen tak něco 
je přece nerozhodí. 

Teď se však mají zbláznit 
z koronaviru, proti kterému 
jsou díky své trénovanosti 
vlastně imunní.

petr.komrek@seznam.cz

TIME OUT PETRA KOMÁRKA

Úzkostná degradace sportu

Na sportovní scéně 
v Přerově není sly-
šet jen o hokeji, ale 

například i o americkém 
fotbalu. Zdejší tým Mamutů 
letos postoupil do nejvyšší 
české soutěže a hned v prv-
ním zápase nové sezony se 
postaral o pořádné překva-
pení. Na domácím trávníku 
si vyšlápl na úřadujícího 
vicemistra.

V prvním kole Pad-
dock ligy hostili Přerovští 
na svém stadionu Steelers 
Ostrava. Před zraky počet-
né divácké kulisy – přišlo 
skoro tisíc lidí – se pre-
zentovali kompaktním tý-
movým výkonem, za který 
se dočkali sladké odmě-
ny. Papírového favorita, 
který mezi českou elitou 
loni skončil druhý, porazi-
li v premiéře rozdílem tří 
bodů 25:22.

Cenný si skalp si Mamu-
ti připsali před televizními 
kamerami. Ostravu zaskočili 
hned na začátku utkání a zís-
kali tím potřebné sebevědo-
mí. Klíčové body pak Haná-
kům zajistili obránci, Steelers 
skóre dotahovali marně. 

Přerov zvítězil i bez své-
ho kouče Jiřího Lázničky, 
který byl nemocný a duel 
musel sledovat pouze 
prostřednictvím televize. 
„V průběhu zápasu se obje-
vily chyby, na kterých bude-
me pracovat. Ale zápas jako 
takový byl úžasný. Výsledek 
je skvělý a jsem na klu-
ky nesmírně hrdý, makali 
na sto procent a ta píle se 
projevila hned v prvním 
zápase. Ukázali jsme, že 
do Paddock ligy patříme,“ 
pochvaloval si Láznička ale-
spoň posléze v ohlasu pro 
klubový web. (kom)

Tým amerického fotbalu Přerov Mammoths.  Foto: Facebook klubu

Sportovec měsíce
Američtí fotbalisté 

Přerova

PETR KOMÁREK

OLOMOUC

Když ráno přijde do prá-
ce, uvaří si zelený čaj 
a po splnění nezbyt-

né administrativy se pustí 
do série schůzek. K jejich plá-
nování mu slouží tlustý diář 
s černými deskami. Všechny 
v něm má barevně vyznače-
né. „Červené se týkají regio-
nální fotbalové akademie 
a reprezentace, modré Sigmy 
a ialové jsou moje osobní 
věci,“ přibližuje nad popsaný-
mi listy Jakub Beneš. 

Bez ručně psaných po-
známek se neobejde. Dřív 
se paradoxně spoléhal pře-
devším na moderní digitální 
technologie. „Ve svých mana-
žerských začátcích jsem měl 
všechno zároveň v mobilu 
i v počítači. Pořád jsem ale 
musel koukat do obrazovky 
a ucítil, že to není správné. 
Na jednom reprezentačním 
srazu jsem se proto rozhodl, 
že všechno shodím a pojedu 
v papírové podobě,“ vysvět-
luje.

V akademii, 
reprezentaci a klubu

Ačkoliv mu ještě nebylo ani 
třicet, nováčkem v manažer-
ském prostředí není. Pod hla-
vičkou fotbalové asociace už 
předtím působil u olomouc-
ké regionální fotbalové aka-
demie a české reprezentace 
do devatenácti let. Zvykat 
si nemusí ani na Sigmu, kde 
po hráčských a trenérských 
letech začal dělat manažera 
mládeže.

Vyhlédl si jej Jaromír Gajda, 
jeho dlouholetý předchůd-
ce v čele spolku. „Měli jsme 
spolu několik setkání. Z naší 
debaty plynulo, že lidí, kteří 
by pro fotbal chtěli dělat tolik 
potřebný servis a věnovat se 

rozvoji klubu, mnoho není. 
Viděl jsem v tom výzvu,“ uvedl 
Beneš v rozhovoru pro led-
nové číslo Hanáckých novin.

Gajda mu už tehdy nazna-
čil, že s ním do budoucna 
počítá pro funkcionářskou 
dráhu. Rodák z Bohuňovic 
na Olomoucku vedle trénová-
ní malých sigmáků studoval 
právnickou fakultu. Od ostří-
leného fotbalového činovníka 
získal nejednu cennou radu 
a zkušenost. „Moc si jich vá-
žím. Spoustu zkušeností jsem 
načerpal i z práce pro fotba-
lovou asociaci a reprezentaci. 
Věřím, že se mi tento zkuše-
nostní mix podaří uplatnit,“ 
přeje si.

Nejen fotbal, ale třeba 
i baseball

Volba výborem spolku SK 
OLOMOUC SIGMA MŽ do po-
zice předsedy pro něj neby-
la bleskem z čistého nebe. 
S Jaromírem Gajdou se o ní 
bavili už od února, kdy jedna 
z ústředních postav Sigmy 
posledních dekád oznámila, 
že plánuje skončit. „Převzal 
jsem obrovskou odpověd-
nost, které se nezříkám. Není 
to jen o pár sportujících li-
dech, náš spolek má skoro 
tisíc členů. Jako většinový ak-
cionář Sigmy jsme navíc zod-
povědní i za profesionální 
fotbal,“ uvědomuje si Beneš, 
který se pro nesnadnou funk-
ci vyzbrojil vervou a elánem. 

Na řízení profesionálního 
fotbalu se ale osobně nepo-
dílí, v Olomouci není členem 
představenstva ani dozorčí 
rady. Řeší zejména mládež. 
Fotbalovou. Vedle chlapec-
kého fotbalu však spolek za-
střešuje i další sporty, napří-
klad baseball nebo od loňska 
ženský fotbal. 

Do Sigmy se Benešovi po-
dařilo přivést slavného od-

chovance a někdejšího repre-
zentanta Davida Rozehnala. 
„Chtěli jsme získat tváře, 
které dokáží klub posunout. 
Davida jsem se během jara 
snažil začlenit do jeho chodu. 
Jsem rád, že pak souhlasil se 
zapojením do výboru spolku 
a má chuť nám pomoci,“ po-
chvaluje si.

Lébr? Jednáme 
o převodu akcií

Jako předseda spolku, kte-
rý vlastní téměř osmdesát 
procent akcií hanáckého 
velkoklubu, si vytyčil dva 
zásadní cíle. Na splnění prv-
ního z nich netrpělivě čekají 
všichni olomoučtí fanoušci. 
Příchod mecenáše, jenž by 
Sigmu pozvedl a dal jí mož-
nost se rozvíjet. „Jako spo-
lek nejsme zrovna nejlepší 
většinový akcionář. Nemáme 
za sebou neomezený inanční 
kapitál,“ připomíná Beneš. 

Zájem o návrat do Sigmy 
přitom projevil olomoucký 
podnikatel Josef Lébr. „V sou-
časnosti s ním jednáme a hle-
dáme nejlepší variantu jeho 
vstupu do klubu. Není to zá-

ležitost nejbližších dnů, spíše 
týdnů. Doufám, že dojdeme 
do úspěšného konce,“ sdělil 
Beneš. 

Předmětem jednání s Léb-
rem je převod akcií. „Není to 
tak, že člověk přijde, ukáže, 
co si koupí, a za půl hodiny 
odchází s většinovým akcio-
nářským podílem. Máme se-
skládaný tým právníků, který 
hledá nejjednodušší cestu. 
Pokud budeme jako spolek 
akcie převádět, zodpovídáme 
se všem našim členům – musí 
to být naprosto bezpečné 
a transparentní,“ zdůraznil 
Jakub Beneš, jenž chce v jed-
nom z největších sportovních 
spolků Olomouckého kraje 
také udržet kvalitní podmín-
ky pro výchovu mladých ta-
lentů.

Práci v útrobách Androva 
stadionu se pokaždé snaží 
ukončit okolo čtvrté hodiny 
odpolední. Doma na něj čeká 
manželka a jedenapůlroční 
syn. „Daří se mi to střídavě. 
Sedět tady žena, asi by nebyla 
úplně spokojená. Na druhou 
stranu ji musím pochválit, je 
maximálně tolerantní,“ usmí-
vá se.

Předseda spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ Jakub Beneš. 
 Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Důležitá změna se na začátku letošního 
léta udála v kancelářích Androva sta-
dionu. Křeslo předsedy spolku, který je 
hlavním akcionářem fotbalové Sigmy, 
opustil po třiceti letech Jaromír Gajda. 
Za stůl u okna s výhledem na sousední 
sportovní areál místo něj usedl o dvě 
generace mladší Jakub Beneš.

Na Sigmě řídí Jakub Beneš 
jeden z největších spolků v kraji

Odpovědnosti se nezříkám, 
prioritou je mecenáš i silná mládež

Slavného trenéra ocenilo město
PETR KOMÁREK

OLOMOUC

Třetí zástupce olo-
mouckého fotbalu 
vstoupil mezi držite-

le Ceny města Olomouce. 
V prostorách arcibiskupské-
ho paláce vyznamenala rad-
nice legendárního trenéra 
Petra Uličného. Se Sigmou 
před osmi lety vyhrál ná-
rodní pohár, v české nejvyšší 
soutěži vedl také Plzeň, Ost-
ravu nebo Zlín.

Uličný, který letos osla-
vil sedmdesáté narozeni-
ny, napodobil svého tre-

nérského kolegu Karla 
Brücknera a olomouckého 
záložníka z čtyřicátých let 
minulého století Otaka-
ra Nožíře. Brückner Cenu 
města obdržel v roce 1998 
(za rok 1997 – pozn. red.), 
kdy se udílela poprvé, Nožíř 
o dva roky později. 

Petr Uličný se narodil 
v Uničově, dětství ale strávil 
v jiném hanáckém městě – 
Kroměříži. Tam také začínal 
s fotbalem, dres Hanácké 
Slavie oblékal do devatenácti 
let. Následně odešel do praž-
ské Sparty, v hlavním městě 
se zároveň pustil do studií 

na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy. 
Kromě fotbalu se jako mladý 
věnoval i atletice, v roce 1966 
získal druhé místo na mist-
rovství republiky mladšího 
dorostu v osmiboji.

V Sigmě působil v sedm-
desátých a osmdesátých 
letech ještě jako hráč, poté 
s ní spojil i výraznou část své 
trenérské kariéry. Pod jeho 
taktovkou Olomouc v roce 
2005 v Poháru Intertoto vy-
řadila německý velkoklub 
Borussii Dortmund. Roku 
2012 pro změnu Hanáky za-
chránil mezi domácí elitou 

a k tomu s nimi získal český 
pohár. Ve inále v Plzni, kde 
Uličný v sedmdesátých le-
tech hrával a na sklonku de-
vadesátých let pracoval jako 
kouč, Sigma porazila Spartu 
Praha 1:0.

V první lize prožil trenér 
přezdívaný „John“ rovněž 
angažmá na lavičce Baníku 
Ostrava, Zlína, Brna, Viktorie 
Žižkov a Opavy. Po úspěších 
s Olomoucí trenérskou kariéru 
ukončil, dvakrát dále pomáhal 
jen jako mentor. Pokaždé další 
olomoucké legendě Radimu 
Kučerovi – nejprve ve Znojmě, 
pak v Ostravě.  (kom)


