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Anketa: Jaké řešení byste v kauze Cymbály se do věže nevrátí,
převodu nájemních bytů považoval věž radnice přišla o svůj hlas
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OLOMOUCKÉMU H-SYSTÉMU

Lukáš Blokša

E

xministr kultury, bývalý primátor hanácké metropole,
proděkan na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, olomoucký zastupitel i neúspěšný
kandidát do zastupitelského
křesla Olomouckého kraje, poslanec. Všemi těmito výrazy se
dá označit Antonín Staněk, který se má po pauze trvající nece-

Exkluzivní rozhovor s právníkem Konečným o kauze, ve které
jde o převod 400 bytů za více než miliardu korun
Kamil Komenda

J

méno olomouckého advokáta Petra Konečného je
s kauzou tzv. startovacích bytů
v lokalitách Topolová a dalších
spojeno již od samého počátku,
datovaného k roku 1999. Dříve
ambiciózní projekt čítající více
než 400 bytů sliboval v době
svého vzniku výhodné řešení bytové otázky pro mnoho mladých
rodin a sociálně potřebných.

Společenské klima devadesátych let, charakteristických
tvárnou legislativou, nedůslednými kontrolními orgány
a vynalézavými podnikateli, kteří byli často o několik
kroků napřed, ale posunulo
i tento záslužný projekt do roviny, ve které hrozily, a i dnes
stále hrozí nemalé ztráty, jak
pro město Olomouc, tak pro
obyvatele předmětných bytů,
kteří jsou stále ještě v roli

Petra Němečková

Mgr. Ing. Petr Konečný je
dnes v roli právního zástupce
města a současně předsedy
dvou zastřešujících bytových

ROZHOVOR
NA STRANĚ 2

Lukáš Blokša

J

DIVADLO UŽ NENÍ VŠECHNO
23. 7. PÁTEK

družstev jedním z nejkompetentnějších, koho jsme v této
věci mohli alespoň krátce pro
Hanácký Večerník vyzpovídat. Pro zachování autenticity a věrohodnosti jsou odpovědi citovány tak, jak byly při
rozhovoru zaznamenány.

STRANA 10

24. 7. SOBOTA

en pár týdnů poté, co ředitelský post ve vedení jedné
z městských firem, Dopravního podniku města Olomouce, opustil Jaromír Machálek,
skončil ve své funkci také ředitel Technických služeb města Olomouce (TSMO), Ing. Jiří
Fryc. V případě Fryce všechny
dostupné informace potvrzují, že příčinou odchodu byly
skutečně zdravotní důvody.
Dle platných údajů v obchodním rejstříku však zatím stále
zůstává na pozici statutárního zástupce firmy, předsedy
představenstva, do které byl
jednohlasně jmenován při
schůzi představenstva dne
8. dubna 2019.
Jiří Fryc, bývalý provozní náměstek u TSMO, v době, kdy firmu řídil
Miroslav Petřík, svého tehdy nezvěstného nadřízeného zastupoval

25. 7. NEDĚLE

od května 2018, následně se stal
oficiálním ředitelem. Ve funkcí tak
vydržel necelé dva roky. V Technických službách města Olomouce
však působí fakticky mnohem déle,
a to už od roku 2001.
Poprvé od roku 2000 tak není ve
vedení společnosti žádný člen regionální ČSSD. Kdysi vlivný člen
strany Petřík byl ve firmě šéfem
jedenáct let, až do svého záhadného zmizení před dvěma lety,
ve firmě však působil už sedm
let předtím. Členem ČSSD je také
odcházející ředitel Jiří Fryc, který
řídil firmu po Petříkově zmizení.
O vyjádření k situaci jsme požádali předsedu dozorčí rady
Technické služby města Olomouce, a.s., Miloslava Tichého.
HV: Můžete osvětlit, co bylo
příčinou odchodu pana ředitele Fryce?
Příčinou odchodu pana Fryce

26. 7. PONDĚLÍ

jsou vážnější zdravotní důvody. Já bych mu chtěl i na tomto
místě za dozorčí radu i za vedení města poděkovat za jeho
mnohaleté působení v Technických
službách.
Odvedl
mnoho dobré práce. A držím
palce, ať se mu především po
zdravotní stránce daří co nejlépe.
HV: Existují už návrhy jména,
které by mohlo odcházejícího
ředitele nahradit?
Chceme vybrat opravdu kvalitního manažera, který bude muset naskočit do rozjetého vlaku.
Dozorčí rada teprve vyhlásí
standardní výběrové řízení, do
kterého se bude moci přihlásit
každý, kdo splní základní podmínky. Z tohoto důvodu žádné
návrhy existovat nemohou. Pokud si někdo myslí, že si funkci
v managementu městské firmy
někde politicky vylobbuje, tak
jen upozorňuji, že doby, kdy
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Fotbal: Reprezentace
bude v září hrát
v Olomouci
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Informaci o tom, že se Antonín
Staněk, bývalý primátor Olomouce, chystá vrátit do komunální
politiky, potvrdil Hanáckému Večerníku zdroj z blízkosti zastupitelstva hanácké metropole.

Jiří Fryc, ředitel Technických služeb města Olomouce, skončil ve funkci

ŘEDITELKA DIVADLA TRAMTARIE

ČTVRTEK

platících (resp. splácejících)
nájemníků. Čekají dnes po
uplynutí 20 let na přislíbené
bezúplatné převedení bytů
do vlastnictví, podle smlouvy, kterou na počátku společně se složením nemalé zálohy
uzavřeli.

lé dva roky vrátit do komunální
politiky v Olomouci.
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management městských firem
vybíraly stranické sekretariáty,
už jsou dávno pryč.
HV:
Stranická
příslušnost
obou aktérů i jejich dlouholetá spolupráce by mohly vést
k úvaze, že tak jako v případě
Machálka v DPMO, i Jiří Fryc
byl tak trochu Petříkovým mužem v další olomoucké akciovce. Můžete to potvrdit?
Pan Fryc byl logickou volbou
pro pověření řízením společnosti po zrušeném výběrovém řízení v roce 2018. V tu
dobu zastával funkci náměstka ředitele. Jsem rád, že se
funkce ujal a důvěru vedení
města nezklamal. Určitě není
rolí dozorčí rady zkoumat,
kdo má jakou stranickou příslušnost nebo čí je kamarád.
A už vůbec to není podmínkou pro výkon manažerské
funkce. Od tohoto bych se rád
oprostil. 

29. 7.
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V prvním pololetí zemřelo na silnicích
v Olomouckém kraji 12 lidí

Řidič nabouraného auta pronásledovat
pachatele, policisté se pak nestačili divit

Opilec za volantem Golfu narazil v sobotu
odpoledne do čtyř aut

Meziroční pokles dopravních nehod v Olomouckém kraji evidují ve svých statistikách policisté. Zatímco v roce 2019 od ledna do června došlo k 2780 nehodám, při nichž zemřelo 20 osob.
Letos to bylo 2542 nehod a zahynulo při nich 12 lidí. Alkohol se
na příčině nehody podílel ve 183 případech.

Když do jeho Hondy Civic v sobotu 18. července večer narazil
v Tovární ulici v Olomouci Chevrolet a pokračoval v jízdě, začal
řidiče pronásledovat na vlastní pěst. Jeho spolujezdec mezitím
zavolal policii. Ta díky nim Chevrolet i jeho řidiče (62) našla, měl
přes dvě promile, zákaz řízení a na autě cizí značky.

Hned několik nabouraných aut za sebou nechal řidič (34) VW
Golf. V sobotu 18. července odpoledne nejprve v Charkovské
ulici v Olomouci narazil do Fabie, o pár metrů dál pak do tří
dalších zaparkovaných aut. Policisté jej vypátrali a naměřili mu
přes 1,5 promile v dechu.

ÚVODNÍ Bývalý primátor a exministr Staněk se vrací do olomoucké politiky
SLOVO

Od roku 2001 dodnes působí na
Univerzitě Palackého v Olomouci, vrcholem jeho univerzitního
angažmá byla dosud pozice proděkana Pedagogické fakulty.

Pokračování ze strany 1

Radima Kašpara, ředitele
Okresní hospodářské
komory Olomouc

Období dovolených je v plném proudu, a i já jsem
měl už možnost si alespoň
krátce odpočinout. O víkendu jsem si užíval krásy
staré Bratislavy. V průběhu pobytu jsem se malinko
zamyslel i nad potenciálem
a atraktivitou naší Olomouce. Bratislava se v kampani
prezentuje jako 72hodinové město, láká turisty alespoň ke dvěma noclehům.
Porovnám-li to s naší Olomoucí, i navzdory různým
turistickým cílům v okolí
si myslím, že jsme, když
dobře, maximálně 48hodinovým městem – dva dny
plně stačí k tomu, abyste si
město i s okolím užili. To je
potřeba si přiznat, což neznamená, že se v marketingových kampaních nemáme
snažit propagovat město na
maximum, vhodnou formou, vhodnými nástroji. Co
můžeme Bratislavě závidět?
Samozřejmě těžko porovnávat hlavní město země
s malou Olomoucí, nicméně
obě města mají kompaktní, malé, ale krásné centrum. Bratislava nás však
výrazně převyšuje v několika aspektech. Centrum
je velmi živé, plné mnoha
restaurací se zahrádkami,
kaváren, barů, v podstatě
ve všech uličkách ve starém centru. Člověk vnímá
tu jinou atmosféru opravdu
živého města. I Bratislava
má v blízkosti centra velkou
nákupní galerii, která stejně jako v Olomouci pomáhá
k rozšíření centra, nicméně
tamní lokace u Dunaje je
přímo skvělá. Další množství hezkých restaurací se
zahrádkami u galerie, na
břehu Dunaje, nabízí velmi
atraktivní místo k posezení.
Zrovna tahle „promenáda“
od galerie Eurovea po River
park mi v Olomouci chybí,
přitom upravené břehy podél Moravy by určitě alespoň nějaký potenciál mít
mohly, včetně třeba prostoru s pískem, lehátky… no
řekněte sami, také se tam
už vidíte s Aperolem v ruce,
jak relaxujete u baru, za
poslechu příjemné hudby?
Samostatnou kapitolou Bratislavy je Hviezdoslavovo
náměstí. To je plné vzrostlých stromů a vodních prvků, které pomáhají k příjemnému klimatu. Tohle je
stále velký deficit Olomouce. Jako stálý optimista ale
věřím, že i Olomouc brzy
naplní potenciál, který ještě
nevyužívá naplno…
Radim Kašpar
Ředitel Okresní hospodářské
komory Olomouc

Podle nejmenovaného zdroje
by se měl stát náhradníkem za
zastupitelku sociálních demokratů Jitku Weiermüllerovou,
která už je náhradnicí za Filipa Žáčka, který byl v minulých
volbách jedničkou za ČSSD. Po
necelých dvou letech by se tak
měl vrátit do zastupitelstva,
kde v minulém volebním období, prakticky do jeho konce,
reálně do doby, kdy byl zvolený do sněmovny, zastával post
primátora. V následujících volbách, které proběhly na podzim 2018, už do zastupitelstva
nekandidoval a tehdy vládnoucí ČSSD stejně jako ve spoustě
dalších obcí České republiky
počítala každý hlas, aby se nakonec se dvěma zastupiteli těsně nad pěti procenty do zastupitelstva dostala.
Návrat Staňka do křesla olomouckého zastupitele nenechal
chladnou část olomoucké veřejnosti, která proti němu, když
byl ministrem kultury, pořádala
protestní koncerty.
„Do olomouckého zastupitelstva
nastupuje jako náhradník Staněk,
ten nejhorší ministr kultury, který
nám tak zavařil. To si žádá minimálně silné protesty jak od nás
z MUO (Muzeum umění Olomouc
pozn. red.), tak silný odpor ze strany olomoucké veřejnosti. Tohle nemůže zůstat bez odezvy,“ komentoval příchod Staňka zpět do
Olomouce David Hrbek, mimo
jiné pracovník olomouckého
muzea umění.

Šlo již o druhého „pravověrného rockera“ v křesle primátora
města Olomouce. Staněk miluje
Metallicu a zlí jazykové tvrdí,
že je i coby někdejší primátor
Olomouce původcem poněkud
bizarní tradice komunálem dotovaných vystoupení finské pěvecké hvězdičky Tarji Turunen,
která (podobně jako neméně
dotované Flamenco) již na centrálním náměstí hanácké metropole zdomácněla.

Antonín Staněk – exministr kultury, bývalý primátor města Olomouce. Foto: archiv Hanáckého Večerníku
DO OLOMOUCE SE VRACÍ PO
NEÚSPĚŠNÉM ANGAŽMÁ NA
MINISTERSTVU KULTURY
Bývalý primátor by se tak měl
vrátit do města, kde si během
svého působení na ministerstvu kultury udělal spoustu nepřátel. A to hlavně kvůli tomu,
že ze své pozice odvolal tehdejšího ředitele Muzea umění
v Olomouci Michala Soukupa.
Za jeho odvolání z pozice se sepsalo několik petic, v proluce
na Denisově ulici, kde by mělo
vyrůst SEFO, proběhl koncert
hudebních hvězd s názvem
Sbohem pane ministře.
Odvolání tehdejšího ředitele
Muzea umění Olomouc spolu
s ředitelem Národní galerie ovšem nebylo jediným kritizova-

ným krokem exministra Staňka.
Veřejnost mu vyčítala například
také postup při jmenování svých
náměstků. Na ministerstvo si
přivedl jako svého náměstka bývalého náměstka hejtmana Olomouckého kraje a radního Prostějova Aloise Mačáka z ČSSD,
který z vysoké politiky musel
v roce 2015 odejít kvůli aféře
s přijímáním finančních darů
od soukromých firem. Mačák
je u části veřejnosti známý také
jako pornobásník, o jeho konci
na ministerstvu jsme také psali.
KDO JE ANTONÍN STANĚK?
Docent Antonín Staněk byl primátorem Olomouce v letech
2014 až 2018 za ČSSD. Hned
ve dvou volbách, v letech 2008
a 2012 usiloval také o vstup do

zastupitelstva
Olomouckého
kraje, ani jednou ale neuspěl.
Post ministra kultury ČR zastával pouze rok, od června 2018,
už jeho nástup do funkce ale
doprovázely četné pochybnosti
o jeho odborné připravenosti
pro tuto roli a neméně kontroverzní a mediálně komentovaný byl i jeho odchod.
Hanácký Večerník o něm psal
například i v souvislosti s kumulací funkcí, komentovali
jsme také možný pád Babišovy
vlády a také Staňkovu rezignaci.
V Olomouci byl Staněk veřejne
známou osobností ještě před
vstupem do komunální politiky, kdy působil jako pedagog na
různých stupních škol.

Preference voličů v posledních letech ČSSD příliš nepřejí.
Průzkumy posledních měsíců
často přibližují tento tradiční
politický subjekt až k samotné
hranici volitelnosti do zákonodárných orgánů a na vině
tomu je bezpochyby nejen řada
závažných korupčních kauz,
které postupně vyplouvají na
povrch, ale jistě i podobně něšťastná personální rozhodnutí, jakým byla podpora tohoto
kontroverzního nominanta.
Je známo, že komunální politika je, spíše než o vzletných
idejích, především o osobnostní kvalitě jednotlivých
protagonistů a konkrétních
tématech, která umějí prosadit. Čas ukáže, do jaké míry
se navrátilec s pochroumanou
minulostí bude schopný v Olomouci poprat s výzvami na
obou těchto frontách. 

Konečný: Zabránil jsem olomouckému H-Systému
Pokračování ze strany 1
HV: Pane Konečný, vysvětlete
prosím nezasvěcenému čtenáři, co vzbudilo při nedávném
veřejném jednání olomouckého zastupitelstva 29. 6. 2020
takový rozruch a zpoždění
programu o více než 5 hodin.
Na pořadu jednání zastupitelstva byl tehdy k veřejnému
projednání i bod, týkající se
otázky nájemních bytů z uvedených lokalit, které se dle
smluv uzavřených před dvaceti
lety nyní mají převést do vlastnictví nájemníků.
HV: Můžete nám stručně popsat
podstatu a historii této kauzy?
Začátek bych popsal tak, že byla
nějaká devadesátá léta, bylo
málo bytů v Olomouci a bylo
nám to, tehdy jsem byl řadový
zastupitel, prezentováno radou
města jako projekt, který pomůže nabídnout nové nájemní
byty lidem, kteří jinak na vlastní
bydlení nedosáhnou. Projekt byl
původně iniciován firmou MERA
- CZECH a.s., která měla s podobnými projekty zkušenosti
i z jiných měst. Předložila řešení,
které počítalo s využití speciální
státní dotace, na kterou dosáhnou pouze obce. Město do toho
dalo získání dotace a pozemky
a šlo do toho s tím, že další investice ze strany města už nutné nebudou. Věřím, že i dnes by
podobná nabídka byla pro město
lákavá. Princip měl být takový, že
část peněz si zájemci složí hned
na počátku a část budou splácet.
Projekt se nejdříve rozběhl velmi
slibně, ale pak se začaly objevovat problémy těch realizačních
firem, tedy zmíněné MERA CZECH i další menší firmy MNG
Comp, která v podobném stylu
přišla s jiným menším projektem v lokalitě Jiráskova.

HV: Jaká byla tehdy vaše role?
Já byl zpočátku jen zastupitel,
když projekt začínal, a když
se uzavíraly smlouvy a stavěly domy, nebyl jsem ani u toho,
když se tzv. stříhaly pásky… Na
vyhotovení či kontrole žádných
smluv k tomuto projektu jsem
se nepodílel. Nad rámec běžných informací řadového zastupitele jsem se k problematice
této výstavby dostal až v polovině roku 2000 při formálním
založení těch bytových družstev
jako advokát se zkušeností v této
problematice z předchozího působení v bytovém družstvu, na
což navázala asi o rok později
spolupráce při hledání řešení
obrany před případnými následky úpadku stavebních firem
a dalšími problémy, které se
začaly objevovat. Teprve až od
roku 2002 jsem byl radní (neuvolněný, pozn. redakce), který
dostal na starost řešení problémů družstev.
HV: Jaké problémy se začaly
objevovat?
Jednak šlo o kvalitu výstavJednak šlo o kvalitu výstavby. Tím,
že se to stavělo levně a rychle,
stavělo se bohužel i s vadami.
Zásadní problémy ale začaly
vyvstávat v souvislosti s těmi
realizačními firmami, protože
byly součástí sdružení, které
jednak objednávalo realizační práce a současně byly jejich
dodavateli a koordinátory. Viděl
jsem problémy už v samotném
sdružení stavební firmy s odběratelem stavby, viděl jsem
tam konflikt zájmu a když jsme
se později dozvěděli ještě navíc i o finančních problémech
těchto firem, bylo jasné, že je
potřeba konat. V radě tehdy nebyl ani žádný právník, ani nikdo
se zkušenostmi z insolvenčních
kauz a ani podstatu problému

označovanému dnes H-Systém
v té době ještě v podstatě nikdo
neznal. Já tehdy už cca pět let
dělal insolvenčního/konkursního správce a dokázal jsem trochu odhadovat, co se děje a jaké
to může mít nakonec důsledky.
Problém totiž začal už v okamžiku, kdy se založilo sdružení
města a stavební firmy a stavělo
se i z pohledu těch nájemníků
vlastnicky dost neurčitým způsobem, i zápisy do katastru byly
nakonec spolupodílnicky s tou
stavební firmou. Případný úpadek stavební firmy jako účastníka sdružení a spoluvlastníka by
tedy dopadl i na samotné byty
a jejich nájemce.
Někteří tehdy říkali “nějak se
to udělá”, jiní říkali “nechme to
spadnout do konkursu, město
si pak z konkursu byty za pár
korun odkoupí”, ale já namítal, že to tak jednoduché bohužel nejspíš nebude. My jsme
tehdy s náměstkem primátora Jaromírem Czmerem na tu
situaci upozorňovali a stejně
jako dnes byli kritizovaní, že to
všechno zbytečně komplikujeme. Hrozilo totiž, že lidé budou vracet byty a město bude
vracet dotace. Město proto po
řadě jednání zorganizovalo, že
se vykoupily všechny podíly na
bytech ještě před konkursem
a tím zachránilo jak dotaci, tak
byty nájemníků. Město si na to
tehdy samozřejmě muselo vzít
prostřednictvím družstev úvěry. Tyto úvěry jsou již několik
let splaceny. Hrozil tehdy stejný
problém, který známe z mediálně často propíraného H-Systému, ale městu se ho podařilo
odvrátit. Problém byl v tom, že
stavební firma měla klíčovou
roli a pokud by šla do konkursu,
tak by v konkursní majetkové
podstatě skončily i ty bytové

domy. To byl nakonec i problém
H-Systému. Lidi si zaplatili byty,
ale ty byty skončily v konkursu
a lidem zbyly jen těžko dobytné
pohledávky.
Trápil nás ale i další problém, že
se stavělo ve velmi nízké kvalitě,
mimo jiné už kvůli tomu sdružení s dodavatelem a brzy po
kolaudaci se objevovaly značné
problémy. Nejvíce na Rumunské, tam šlo dokonce o opravu
otočené izolace střechy se škodou cca 10mil. korun. Normálně
by to fungovalo tak, že uplatníte
záruku, ale tam šlo reklamační
nároky uplatnit zase jen do konkursu, takže prakticky bez šance. Město do toho tedy nasypalo
peníze a všechno se to muselo
opravit. Nikdo jiný by to nezaplatil, ani nájemci, ani firma.
HV: Jaká je situace v projektu
dnes?
Dnes jsme v situaci, kdy se začaly chystat přislíbené převody
bytů do vlastnictví nájemníků,
které se dle smluv měly začít
realizovat po uplynutí 20 let
od podpisu původních smluv
o smlouvě budoucí, než se objevily první náznaky, že by s převody mohly být problémy.
Zaznívaly zprávy z problematických projektů v Liberci, Jablonci,
Šlapanicích u Brna a dalších městech a především jsme měli informace z nedalekých Slatinic, kde
na právní problémy v převodech
bytů upozorňovala JUDr.Hamplová, která tehdy zpracovávala
nějaký posudek, dle kterého jsou
smlouvy nájemníků neplatné.
Vzhledem k uplynutí dvacetileté lhůty a očekávání nájemníků,
že byty dostanou do vlastnictví za podmínek dle původních
smluv, jsme byli postaveni před

problém, který bylo a je nutno
urgentně řešit. Dostali jsme se
do situace, kdy veřejný majetek
nemůžeme převádět jen podle
pocitu kdo má na něco morální
právo a v dobré víře “se nějak dohodnout”, ale musíme se řídit zákonem o obcích. Buďto naplníte
zákon o obcích a pak je smlouva
platná, nebo uděláte chybu, nenaplníte zákon o obcích, a může
se stát, že pak jednoho dne přijde
někdo (klidně s odstupem až třeba deseti let) a řekne, že smlouvy
neplatí. Takže naše jediná motivace je udělat do správně podle
platného zákona o obcích a dalších předpisů.
Víte, já na tom projektu nemám
žádný osobní zájem, naopak tam
mám spoustu známých a kamarádů a ti mě teď uhánějí a ptají
se, co se děje. Nicméně jsem přesvědčen, že naši olomoučtí politici jsou nejvstřícnější, jak to jen
může být, pokud to srovnávám
s dalšími městy, např. třeba s takovým Libercem nebo se Šlapanicemi, kde museli lidé něco doplácet. Zástupci města potvrdili,
že byty převedeme, ale hledáme
takovou cestu, aby to bylo v souladu se zákonem. Já bych byt
pořízený v právní nejistotě ani
nechtěl, abych pak bydlel v nejistotě, jestli mi ho někdo nesebere.
Ono to vypadá hrozně složitě, ale
vlastně je to jednoduché - buď
smlouvy platí a může se podle
nich jet, nebo platné nejsou, a to
by znamenalo, že patrně ani nikdy platné nebyly a my před tím
nemůžeme strkat hlavy do písku. Nemůžeme dělat, že o ničem
„nevíme“, jak nám radí pan Mgr.
Joukl, právní zástupce nájemců,
kteří se nyní převodu dožadují.
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Anketa:
Pavel Fryšák
hnutí spOLečně

V takto právně složité a sociálně
i politicky citlivé kauze se řešení,
které by bylo opravdu spravedlivé, nehledá snadno. Na straně
jedné, v právním státě by měl
být ctěn princip „legitimního
očekávání“ a ochrany práv nabytých v dobré víře, jakož i zásada
„pacta sunt servanda“, dle níž
smlouvy mají (musí) být dodržovány. Na straně druhé, pokud
objektivně existují pochybnosti
o platnosti určité, byť historicky
v dobré víře uzavřené smlouvy,
které například pramení z dodatečného zjištění, že při uzavírání
smlouvy nebyly zcela důsledně
respektovány určité obecně závazné právní požadavky, nelze
takové zjištění ignorovat. Město
je povinno spravovat své záležitosti s péčí řádného hospodáře
a je povinno postupovat důsledně v souladu s právem, zejména
pak se zákonem o obcích. Tato
odpovědnost dopadá i na jednotlivé zástupce města, kteří
o konkrétních majetkoprávních
záležitostech rozhodují. Z tohoto
důvodu je nezbytně nutné, aby
rozhodnutí v každé jednotlivé
věci nebylo učiněno jen v duchu
snahy „za každou cenu“ vyhovět
(jakkoliv by se tato snaha mohla zdát lidsky pochopitelná), ale
je nutné dbát, aby každé přijaté
rozhodnutí bylo akceptovatelné
z hlediska práva. V konkrétní záležitosti by spravedlivým mohlo
být takové řešení, v jehož důsled-
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Jaké řešení byste v kauze převodu nájemních bytů
považoval za nejspravedlivější?

ku by dotčení uživatelé družstevních bytů mohli ke „svým“ bytům
nabýt vlastnické právo, jak jim
bylo ze strany města historicky
přislíbeno, současně by však měl
být respektován požadavek zákona o obcích, dle kterého by při
úplatném převodu majetku zpravidla měla být sjednána cena odpovídající „ceně v daném místě
a čase obvyklé“ (přičemž případná odchylka směrem dolů musí
být zdůvodněna). Vše by tedy, dle
mého názoru, mělo být o citlivém vybalancování ekonomické
stránky věci na straně jedné a legitimního očekávání nájemníku
dotčených družstevních bytů na
straně druhé. 

o neplatnosti smluv, budeme
trvat na férovém řešení, které
by bylo v souladu s jejich původním obsahem. Pokud bylo lidem
přislíbeno, že budou byty po 20
letech převedeny, musejí být
převedeny. Otázkou je, za jakých
podmínek. Ještě před zasedáním
zastupitelstva nám bylo ze strany
advokáta některých nájemníků
přislíbeno, že obdržíme návrh
dohody dle představ nájemníků,
na který stále čekáme. 

KDU-ČSL

Viktor Tichák
Piráti

Kauza olomouckých bytových
družstev je především velmi
spletitá – nedá se říci, že by existovalo jednoduché řešení. Vzhledem k tomu, že soud ještě nerozhodl o platnosti či neplatnosti
smluv o smlouvách budoucích,
které obyvatelé bytů před 20 lety
uzavřeli, nedá se předvídat, jak
se bude věc dále vyvíjet. Přestože koaliční politici říkají “je to
už dávno”, “tehdejší garnitura”
atd., je třeba mít na paměti, že je
za to zodpovědná i část politiků,
kteří politikařili tehdy a politikaří i dnes. Za klíčovou pokládám
otevřenou komunikaci s obyvateli bytů, která je nyní nedostatečná. Pokud by soud rozhodl

To by bylo velmi naivní a takto
nelze nakládat s veřejným majetkem. Neexistuje žádná střední
cesta. Smlouvy jsou buďto platné,
či nikoliv. A soud ten stav nezmění. Ten pouze konstatuje stav věci,
takže jestli jsou ty smlouvy například neplatné, soud to nezmění,
jen to bude konstatovat, to nikdo
jiný závazně nemůže. A pokud
bychom nechtěli jít k soudu, pak
bychom nyní museli přistupovat
z opatrnosti ke smlouvě při plnění povinností řádného hospodáře
jako k aktuálně neplatné a postupovat podle zákona o obcích jakoby
smlouvy o smlouvě budoucí ani nikdy nebyly. Z toho by pak vyplývala
řada nutných procedur spojených
s nemalými náklady, t.j. předem
bychom museli oznámit záměr
o prodeji bytů a tento odsouhlasit,
byty nechat znalecky ocenit, stanovit odchylku od ceny obvyklé v místě a čase, tuto odůvodnit, vypořádat
vše po stránce ekonomické, daňové, účetní apod. Možná nakonec
ani nic jiného nezbude, pokud by
soud určil smlouvy jako neplatné.

HV: Dnes je kauza již u soudu.
Kdo to inicioval?
Nechtěli jsme sami vyvolávat pochybnosti, ale viděli jsme řadu
podobných případů v jiných
městech a chtěli jsme se ujistit,
jaká je pravda, t.j. zda-li smlouvy
o budoucí smlouvě kupní jsou
nebo nejsou platné. A položili jsme si otázku, jak se dobrat
pravdy. Možnost tedy byla, abychom sami požádali soud o rozhodnutí, ale to bychom už vysílali
negativní signál nájemcům, že je
něco v nepořádku, děsili bychom
lidi. V Olomouci jsme navíc se
zpochybňováním smluv nezačali
a neměli jsme na tom ani žádný
zájem, spíše právě naopak. Ale
ten problém se dostal do fáze,
že už nebylo možné se tvářit, že
o něm nevíme. To by bylo nezodpovědné. Byla možnost využít
situace, kdy se na nás už lidé obraceli s dotazy, zda situace např.
v Liberci či Slatinících nemůže
postihnout i nás a zda skutečně
hodláme převést byty nájemcům
dle původních smluv (těchto diskuzí je v různých podobně postižených oblastech plný internet).

HV: Kdo byty aktuálně vlastní?
Dvě třetiny vlastní město a třetinu bytová družstva. Jenže každé
družstvo má 3 členy. Jedním je
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
(1 hlas), Město Olomouc (9 hlasů),
a třetím je vždy to druhé družstvo
(1 hlas), protože si takhle naplnila
povinnost zákona o korporacích
(jak se nedávno změnil) o minimálně třech povinných členech
družstva (tedy Družstvo Jižní vs.
Družstvo Jiráskova), pokud jsou
tam právnické osoby. Situace
začínala původně tak, že první smlouvy o smlouvě budoucí
podepisovalo město a MERA CZECH (nebo MNG Comp v lokalitě Jiráskova). Byly ve sdružení.
Jenže když vznikly ty problémy,
majetek těch stavebních firem
převzalo město, a to prostřednictvím družstev založených až
později v roce 2000. Za město to
tehdy podepisoval náměstek Pavel Horák. On vlastně s těmi sdruženími i celým projektem přišel.

Nejdříve jsme tedy využili situace, kdy se některé byty musely
občas vystěhovat kvůli porušování nějaké povinnosti a muselo
se to vždy nějak vypořádat a jeden takový případ jsme aktuálně
měli. Byl tam člověk, se kterým
jsme nebyli ve shodě v otázce
výše té ukončovací kompenzace
a sdělili jsme mu, že jestli s návrhem nesouhlasí tak ať si podá žalobu (šlo tuším o nějakých 70tis).
Ten člověk žalobu podal a paní
soudkyně Kovářová Kochová se,
tak jak bývá v obdobných případech dobrým zvykem, ptala jestli
se nechtějí obě strany smírně
dohodnout. Nicméně když jsme
přiznali, že nám jde primárně
o potvrzení právní situace u cca
400 bytů, soudkyně namísto rozhodnutí v podstatě přesvědčila
protistranu, aby svůj požadavek
stáhli, protože zřejmě nechtěla
spustit kauzu v objemu více než
miliardy korun kvůli pohledávce
70 tisíc korun.

Stanislav Kaláb
SPO

Mirek Žbánek
ANO 2011

Matouš Pelikán
Přál bych nájemníkům, aby
se celou kauzu podařilo uzavřít co nejrychleji tak, aby byli
spokojeni s výsledkem a současně nalezené řešení bylo
v souladu s právními předpisy. Jakožto právník vím, že
ne vždy je to, co je přesně dle
litery práva, současně i nejspravedlivější, v tomto případě ale věřím tomu, že se
podaří věc uzavřít opravdu
spravedlivě a ke spokojenosti
nájemníků. Celá tato složitá
kauza se zrodila dávno před
tím, než jsem vstoupil do politiky, nemám z ní žádnou
radost, jsem ale připravený
ji dotáhnout do správného
a hlavně definitivního konce.
Pod tím si představuji převod
bytů do vlastnictví nájemníků
za původně sjednaných podmínek bez dalších doplatků
a uzavření smluv tak, aby je

Následně ale na základě dalšího
dotazu jsme tazatelku (stejně jako
i některé další) poměrně cíleně odkázali na soud a tato i žalobu o určení platnosti smlouvy o smlouvě
budoucí na konci roku 2019 podala k Okresnímu soudu v Olomouci
prostřednictvím svého právního
zástupce JUDr. Radka Závodného.
HV: Pojďme se ještě vrátit na
začátek. Zaznívají dnes pochybnosti, jaký způsobem byli nájemci zvýhodněných startovacích
bytů už na počátku vybíráni. Můžete nám o tom něco říct?
Pravidla byla přijata oficiálně radou města a následně zveřejněny
už v roce 1999. Byly to různé situace, například když někdo vracel
městský byt, tak měl přednostní
nárok. Nebo když byl někdo sociální případ, nebo když byl někdo
postižený apod. Nemyslím si, že
tam je podobně vysoká koncentrace politicky příbuzných jmen,
jako v případě některých jiných
olomouckých lokalit, pokud se
ptáte na toto. Navíc ta koupě tehdy nebyla zas až tak exkluzivní.
Šlo většinou o malometrážní byty
o nepříliš vysoké kvalitě interiérového standardu s předpokladem mnoha let splácení a bez
možnosti nějaké další dispozice
v té době. Dnes myslím většina
původních nájemců již v situaci
potřeby startovacího bydlení není
a spíš se chystají byty prodat.
HV: Jaká je tedy dnes situace,
jaké lze očekávat další kroky?
Kdo by to měl dotáhnout?
Kdyby bylo podle mě, mělo by
se určit, “teď prodáváme tento
dům, rozhodli jsme o prodeji“,
a to v návaznosti na. Pak by to
mělo jít do majetkoprávní komise, ta by měla posoudit, jestli je
to v pořádku podle těch smluv
o budoucí smlouvě kupní (majetkoprávní komise je poradní
orgán rady), tedy pokud se nám
k tomu podaří získat stanovisko
soudu. Mělo by se to řádně zveřejnit. Pak by to mělo jít do rady
města, kam by to měl předložit
kompetentní náměstek (v tomto případě pan Matouš Pelikán)

a za něj odpovědná osoba, která
selhala. Navíc za skvostné (naše)
peníze… 

ani v budoucnu nemohl nikdo
zpochybnit. 

Chtěl bych tuto kauzu uzavřít
co nejdříve a především co
nejlépe. Tím myslím uzavřít
problém smluvních vztahů
mezi městem a nájemníky
tak, aby bylo vše správně z pohledu platných zákonů a byty
se staly majetkem dosavadních nájemníků, aniž by jejich
vlastnictví někdy v budoucnu
mohl někdo problematizovat.
Za spravedlivé považuji, aby
nájemníci získali byty podle původně sjednaných podmínek bez dalších dodatečných poplatků. Osobně bych
také nájemníkům přál, aby
se tak stalo co nejdříve. My
jako představitelé samosprávy jsme už několikrát jasně
a veřejně deklarovali, že jim
chceme byty převést, teď jde
jen o to, aby toto spravedlivé řešení bylo v pořádku i po
právní stránce. Jedná se o složitý problém, jehož geneze
začala před více než dvaceti
lety a který tato politická reprezentace podědila. Musíme
nyní počkat na verdikt soudu,
který napoví, jak dále postupovat. Mimochodem, dosud
jsme nedostali návrhy, které
na posledním zastupitelstvu
slíbil dodat právní zástupce
některých nájemníků… 

a ten by to měl předložit už
s konkrétními parametry, jak
se to udělá a za kolik se to udělá.
A pokud by ta rada s tím souhlasila, tak to předloží zastupitelstvu. Zastupitelstvo to schválí
jako běžnou majetkoprávní
věc a na základě toho schválení smlouvu o převodu pak za
město podepíše kompetentní
náměstek nebo primátor města.
Postup je v podstatě jednoduchý. Potíž je jen v tom, že ten náměstek, potažmo ta rada, neví,
jestli mají ty prodeje iniciovat
na základě těch dříve uzavřených smluv (pokud jsou platné),
nebo podle zákona o obcích.
Jsou to dvě různé cesty i když
cíl je úplně stejný. Závisí na
tom, jestli ty smlouvy o smlouvě budoucí můžeme považovat
za platné nebo ne. Toto by měl
určit závazně soud. Ale nemůžeme konat jinak, protože nechceme porušovat zákon a dostávat
do rizika město, ani sebe ale
ani zájemce o převod. U soudu
o určení platnosti těch smluv
je nám vlastně jedno, jestli procesně tzv. vyhrajeme nebo prohrajeme, my jen potřebujeme
znát skutečný právní stav věci.
Nicméně znovu opakuji, že ať
vyhrajeme nebo prohrajeme,
byty budeme podle rozhodnutí
zastupitelstva převádět.
Situace už dospěla do bodu, kdy
se nelze tvářit, že jsou smlouvy
v pořádku, aniž bychom to prověřili a převádět byty, byť nás
k tomu stávající nájemci přemlouvají. Přemlouvají nás, abychom dělali, že o problémech
nevíme. Snažím se jim vysvětlit, i když to nechtějí slyšet, že tu
revizi platnosti smluv děláme
pro jejich dobro, aby nemohl
převody ani v budoucnu už nikdo zpochybnit.
HV: Nepřipadá vám zvláštní
náhoda, že obě developerské
firmy (MERA – CZECH i MNG
Comp) v různých lokalitách
Olomouce v podobných případech družstevních bytů podobně zkrachovaly?
Já myslím, že ty stavební firmy

Nejprve musím připomenout
slova velkého člověka, spisovatele Arnošta Lustiga, který pátral
po teorii spravedlnosti. Nakonec
konstatoval: „Teorie spravedlnosti neexistuje. Existuje jen
teorie nespravedlnosti, a to případ od případu…“ Jak příznačné pro tuto kauzu. Budu tedy
hovořit o řešení správném a tím
je, že tak jako bylo dohodnuto
v obsahu smluv a občany města řádně plněno, musí být byty
převedeny na občany bez jakékoliv jejich další újmy. Víte řeči
politiků o tom, že se nyní musí
chovat „s péčí řádného hospodáře“, jaksi nekorespondují s tím,
jak naše město za těch dvacet
let katastrofálně zadlužili. A to
nehovořím o kauzách Prodej
vody, Akvapark, Namiro, Zimní
stadion apod. Ač je tato kauza
právně a výkladově složitá, politik musí mít schopnost přijmout
odpovědnost a riziko. Jinak do
funkce neměl lézt. V programu
SPD jsme na všechna tato úskalí poukazovali již ve volbách
do zastupitelstva v roce 2018.
Prostě zde musí zvítězit zásady
obecného soukromého práva
jakými jsou: smlouvy se musí
dodržovat, zachování principu
legitimního očekávání, zásady
dobrých mravů, ochrana obligačního práva občanů, a hlavně
obecného principu zdravého selského rozumu. Pykat nemá občan, který nepochybil, ale úřad

stavěly po celé republice (zejména MERA) a vzali si prostě
příliš velké sousto. Ty firmy spolu podle mě vůbec nesouvisí,
ale podrobnosti nevím, já jsem
u toho nebyl. Já jsem k tomu
přišel až když to celé začalo krachovat a zachraňoval jsem to,
aby nedošlo k problému jako byl
H-Systém. Já jsem nikdy nebyl
s panem Menšíkem z MERy ani
na kafi, ani s panem Ratajským,
který to za MERu řešil, podobně
i u pana Tomandla z MNG Comp.
Ty firmy se podle mě vystavily problémům už od počátku
i z toho důvodu, že měly slabé
smlouvy. Nebylo tam například
vůbec ošetřeno, že ceny vstupů
a dodávek na stavbě v čase mohou růst apod. Je třeba si ale také
uvědomit, že o nastavení a průběhu celé akce od počátku vědělo
ministerstvo, státní fond a všechny dotčené orgány, které provedly i kontroly. Abych město získalo a vyúčtovalo dotaci, muselo
předložit všechny dokumenty,
a to i některé nájemní smlouvy,
atd. a nikdo tehdy městu neřekl, že by bylo něco v nepořádku.
Všechna rozhodnutí byla veřejná
a dodnes jsou veřejně dostupná,
nikdo tehdy na nic neupozornil.

Ing. Pavel Horák,
bývalý náměstek
primátora

HV: Kdo tehdy přišel s tímto
záměrem výstavby bytů?
Někdy v letech 1998-99 Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s modelem či projektem,
jak dát dohromady soukromé
prostředky zájemců o bydlení
a státní dotace. K této možnosti
se přihlásilo několik měst, včetně Olomouce. V našem městě
tak konečně dosáhlo na bydlení víc jak stovka žadatelů z tzv.
městského pořadníku čekatelů
na byt.
HV: A jak s odstupem dvou
dekád se díváte na projekt?
Záměr byl správný. I před

Martin Jirotka

SPD - Svoboda a přímá demokracie
Jediné spravedlivé řešení je to,
co požadují nájemníci: Dodržení termínů pro převod jednotek
do osobního vlastnictví bez doplatku za původně sjednaných
podmínek. Město Olomouc by
mělo dodržet jim navrženou
a sjednanou smlouvu poté co
nájemci vše splnili. Dotyčná
Smlouva o smlouvě budoucí,
která dávala nájemníkům po
20 let právní jistotu, je nyní
zpochybňována. V současnosti
dokonce probíhá soudní řízení, které by mělo platnost této
smlouvy potvrdit či vyvrátit, kde SMO je sice žalovaná
strana, ale jeví se, že spor byl
vyvolán úmyslně. V případě
pokračování soudního řízení
je výsledek nejistý a v nedohlednu. Právem je zde obava
nájemníků z dalšího vývoje,
který by mohl být podobný jako
u H-systému, že by za tentýž byt
platili podruhé. Myslím si, že je
zde stále ještě možnost dohody, například v rámci mediace,
která může být poté schválena
soudem a bude mít účinky pravomocného smíru. Vyčkávání
Rady SMO na výsledek soudního řízení nevrhá dobré světlo
na způsob jednání SMO se svými obyvateli. 

HV: A proč ty pochybnosti řešíte až teď?
Protože jsme se o těch pochybnostech dozvěděli z jiných lokalit až
poměrně nedávno. Navíc kauza
se u soudu nepříjemně protahuje.
Nejdříve nastalo zpoždění a odročení soudního líčení s nástupem
koronavirových opatření, další
soudní líčení bylo v podstatě zmařeno výstupy protestujících před
soudní síní a další soudní líčení
bylo odročeno kvůli osobě, která se
den před termínem omluvila, přestože dříve termín potvrdila. Našim
zájmem je věc rychle dořešit ke
spokojenosti všech zúčastněných.
HV: Co byste závěrem vzkázal
všem dotčeným nájemcům?
Apeluji na všechny zúčastněné,
aby byli rozumní. Město potvrdilo
veřejně a oficiálně, že byty převede
v každém případě. Dejte nám jen
čas, abychom našli řešení, které
bude v souladu se zákonem a nepoškodí nikoho dalšího. Účastníme
se soudního řízení, ale bez ohledu
na to stále pracujeme na přípravě
k převodu. Mluvíme s politiky, úřady, mluvíme s právníky, daňovými
poradci a soudními znalci. Sledujeme jak to řeší v jiných městech.
Pracujeme na tom. 
20 lety měl plnou podporu
zastupitelstva. Město nemělo finanční prostředky
na vlastní větší výstavbu
bytů. Je škoda, že dnes na
původně dobrou myšlenku
padl stín kvality právních
a smluvních postupů, podle
kterých se tehdy postupovalo. Bohužel, často se v naší
společnosti potkáváme s naplněním úsloví: Po bitvě je
každý generál.
HV: Jak byli vybíráni zájemci
o tyto byty?
Výběr zájemců o uzavření
smlouvy měla na starosti bytová komise (15 členů) jmenovaná radou města a postupovala s využitím pořadníku
uchazečů o bydlení. 
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Večer v hospodě přišel muže dráž, než
očekával. Obrali ho o peníze i telefon

Centrem Olomouce se proháněl ve Felicii pod Bitka na gulášovém festivalu. Konflikt mezi
vlivem drog a bez řidičáku
dvěma muži musela řešit policie

Škodu za předběžně 28 tisíc korun způsobil muži (44) zatím
neznámý pachatel, který ho v úterý 14. července večer okradl
v jednom z restauračních zařízení v centru města Olomouce.
Z batohu mu někdo odcizil mobilní telefon a z opaskové brašny
ještě osm tisíc v hotovosti.

Ve čtvrtek 16. července odpoledne zastavili policisté v centru
Olomouce vozidlo Škoda Felicie. Test na omamné látky u jejího
řidiče (43) prokázal přítomnost THC. Muž navíc hlídce odmítl
ukázat řidičský průkaz a odmítl také lékařské vyšetření spojené
s odběrem biologického materiálu.

Na stavebním zákoně by se měly shodnout všechny
strany, říká poslanec SPD Pavel Jelínek

Z

ískat v České republice
stavební povolení je velmi
zdlouhavý a byrokraticky náročný proces. Jeho vyřízení trvá
v průměru 246 dní, což Česko
ve světovém srovnání řadí na
157. příčku, tedy tři místa za Kamerun, na úroveň Hondurasu
nebo Kosova. Změnit by to měl
nový stavební zákon, který vzniká na ministerstvu pro místní
rozvoj a o kterém by v září měli
hlasovat poslanci ve sněmovně.

Dlouhodobě se zákonem zabývá
i olomoucký poslanec za SPD Pavel
Jelínek, který je zároveň členem pracovní skupiny ustanovené Výborem
pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Právě jeho strana, byť z opozice,
zákon dlouhodobě podporuje.
„Výsledkem musí být rychlejší výstavba,
což v bytové výstavbě musí vytvořit konkurenční prostředí vedoucí ke snížení
cen nebo alespoň zastavení abnormál-

ního zvyšování cen bytů. Zlepšení dostupnosti bydlení je jedna z priorit SPD,“
vysvětluje Pavel Jelínek, osmapadesátiletý rodák z Olomouce.
OBČAN MUSÍ MÍT NEUSTÁLÝ
PŘEHLED
Jako specialista na informační
systémy pak Jelínek požaduje naprostou transparentnost průběhu
stavebního řízení. „Občan
musí mít od zahájení do
ukončení
stavebního
řízení neustálý on-line
přehled v jakém stavu
se stavební řízení nachází,“ zdůrazňuje
poslanec SPD. Každý žadatel podle něj
navíc musí být bezodkladně informován o vývoji jeho žádosti. „Tento požadavek jsem vznesl již na kolegiu ministryně
na začátku tohoto roku a bylo přislíbeno
jeho zapracování do stavebního zákona,“
dodává Pavel Jelínek.

V současné době potřebuje organizace či i jednotlivec k vyřízení
stavebního povolení přibližně 40
razítek od různých úřadů a institucí. Nový zákon si klade odvážnou ambici všechna tato potřebná rozhodnutí sloučit do jednoho.
To by obnášelo i zřízení centrálního stavebního úřadu, který by
nahradil ty stávající zřizované obcemi a městy. Právě jejich
zástupci se zákonem
hlasitě nesouhlasí.
„Občanům je v konečném důsledku jedno,
jak jsou organizovány
instituce, které se zabývají jeho stavebním
povolením. Pro občana
je důležitý výsledek v odpovídajícím čase a kvalitě,“ oponuje Pavel Jelínek s tím, že prioritou SPD
je zrychlení stavebního řízení včetně
zkvalitnění a zproduktivnění procesů stavebního řízení. „Pokud zřízení

OTEVŘENÁ RADNICE

Ptejte se vedení města Olomouce na e-mailové adrese
otevrenaradnice@hanackyvecernik.cz a my Váš dotaz necháme zodpovědět!

Mirek Žbánek
primátor

Vrátí se na věž radnice i zvony? Lukáš N.
Nikoliv, cymbály se na věž vracet
nebudou. Podle odborníků, kteří
rekonstrukci věže připravovali
a provádějí, už cymbály neplnily svou původní funkci a ve věži
tak vlastně byly zbytečně ukryty. Většina lidí o nich ani neměla
tušení. V průběhu rekonstrukce
proto padlo rozhodnutí nechat
tyto starobylé nástroje odborně zrenovovat, což se již stalo,
a následně je na radnici vystavit
tak, aby si lidé mohli tento krásný doklad umělecké zručnosti
našich předků prohlédnout na
vlastní oči. Považuji to za rozumné řešení, čas z radnice oznamují
zvony orloje. Původní projekt

z roku 2018 s navracením cymbálů ani nepočítal, a pokud bychom chtěli teď reagovat na
mediální diskusi, kterou někteří
jednotlivci rádi oživují, znamenalo by to prodloužení opravy
o dlouhé měsíce, riziko ztráty
dotace a náklady v řádu jednotek až desítek milionů korun
z městské kasy. Cymbály nezmizí a třeba se za další desetiletí
někdo rozhodně je na věž vrátit.
Do té doby budou viditelnou ozdobou radnice… 

Martin Major

náměstek primátora
Proč se zase opravuje cesta
na náměstí Hrdinů? Marie H.
Jedná se o postupnou rekonstrukci celé plochy křižovatky,
jejíž součástí je mimochodem

i rekonstrukce komunikací a mimořádně složitého tramvajového křížení včetně trakčního vedení. Rekonstruovat ji najednou
by bylo mimořádně náročné
jak finančně, tak i organizačně,
a znamenalo by to uzavření křižovatky na velmi dlouhou dobu,
což zejména z hlediska nutnosti
zachování tramvajového provozu je nepředstavitelné. V této
fázi zvyšujeme nivelitu nástupního ostrůvku zastávky MHD
tak, aby mohli do tramvají pohodlně a bezpečně nastupovat
a vystupovat i vozíčkáři, a současně s tím je nutné upravit i niveletu vozovky. Výsledkem má
být místo, komfortní pro cestující. Letošní etapu navíc termínově koordinujeme s prázdninovým obdobím a opravou ve
vedlejší ulici 8. května, takže je
zde menší provoz. 

centrálního stavebního úřadu přispěje
k prosazení těchto priorit, tak jej SPD
podpoří,“ doplňuje Jelínek.
DOHODNOU SE VŠECHNY
POLITICKÉ STRANY?
Ten zároveň upozorňuje, že by
na stavebním zákoně měla být
stoprocentní shoda napříč celou
poslaneckou sněmovnou. Pracovní skupina, jejímž je Pavel Jelínek členem, dokonce kvůli tomu
zvažuje komplexní pozměňovací
návrh. „Znění návrhu zákona by bylo
na základě dohody všech politických
stran upraveno tak, aby zákon byl
schválen jednomyslně celou poslaneckou sněmovnou,“ říká poslanec Pavel Jelínek.
Proč je to podle něj důležité? „Téměř za rok budou parlamentní volby
a nerad bych se dožil toho, aby se nový
zákon hned po změnách v parlamentu či vládě znovu měnil,“ objasňuje
olomoucký zástupce SPD. 

K potyčce mezi dvěma muži středního věku došlo v sobotu
18. července na gulášovém festivalu v Lazníkách na Přerovsku.
Vyhrocený spor se týkal hlasité hudby, ze slovní potyčky se
rychle stala ruční. Po ráně do obličeje a pádu hlavou na lavici
došlo ke zranění jednoho z účastníků (65).

Města a vesnice podpořily společný postup
při nakládání s komunálním odpadem

P

odpisem smluv o nákupu
akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého
kraje potvrdily obce a města z regionu zájem o společný postup v rámci využívání
svého komunálního odpadu.
Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí v úterý
14. července.
„Počet vydaných akcií odpovídá
počtu občanů měst a obcí, které
jsou zapojeny do Spolku odpady
Olomouckého kraje. Právě pro
tento spolek servisní společnost od
roku 2018 funguje. Jejím cílem je
efektivní využívání komunálního
odpadu,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro oblast životního
prostředí Milan Klimeš.
Akcie už nakoupila Olomouc
a také města Prostějov, Přerov,
Uničov, Mohelnice, Konice,
Lipník nad Bečvou nebo Šumperk, Úsov a Litovel. Z obcí

25 6 – 13 9 2020

Společný projekt je otevřen
všem dalším zájemcům z celého kraje, kteří chtějí hospodaření s komunálním odpadem
vyřešit tak, jak to bude brzy
požadovat česká a evropská legislativa.
„Díky jednotnému postupu bude
nakládání s odpadem nejen
efektivnější, ale také levnější.
Nemluvě o tom, jak velký přínos
to bude mít pro přírodu a životní prostředí,“ dodal hejtman
Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
Na podzim proběhne valná hromada servisní společnosti, kde
bude zvoleno představenstvo
a také dozorčí rada.  tz

Elektronické jízdenky na MHD prostřednictvím
mobilní aplikace SEJF

M

ožnost pohodlného placení
jízdného poskytne cestujícím Dopravní podnik města
Olomouce. Komfortní placení
prostřednictvím mobilní aplikace SEJF je možné od letošního
13. července. Aplikace je zdarma ke stažení z Google Play pro
Android nebo z App Store.

kterou je možné dobíjet převodem
nebo inkasem z bankovního účtu
nebo ihned mobilním telefonem.
SEJF účet je vhodný například
pro cestující juniory, kteří ještě

Prodej elektronických jízdenek
dopravního podniku aplikací SEJF
doplní stále rostoucí zájem o SMS
jízdenky, přičemž aplikace SEJF
umožní nákup dalším cestujícím,
kteří dosud nemohli SMS jízdenky
využívat, tedy cestujícím s blokovanými Premium SMS službami
a cestujícím, kteří nemají telefon
se SIM kartou českých operátorů.
SEJF navíc nabízí zlevněné elektronické jízdenky pro cestující juniory, studenty a důchodce.

 občanská jízdenka 18 Kč
s platností 50/70 minut
(pracovní/ostatní dny)

Platby za jízdenky je možné
provádět po jednoduché registraci prostřednictvím platební karty spárované s aplikací
SEJF nebo ze SEJF účtu. „SEJF
účet je elektronická peněženka,

V SEJFu je k dispozici
následující sortiment
elektronických jízdenek

 zlevněná jízdenka 9 Kč –
50/70 minut pro juniory
6-15 let, dovozné za zavazadlo nebo psa
 občanská 1denní jízdenka
46 Kč s platností 24 hodin
 zlevněná 1denní jízdenka
23 Kč / 24 hodin pro juniory 6–18 let, studenty 18
26 let, důchodce do 65 let
nedisponují platební kartou,“
objasňuje mluvčí Dopravního podniku města Olomouce
Martina Krčová.

INZERCE

SIGNÁL I

se pak zatím zapojil Bludov
a Šumvald. Dalších 45 vesnic
se do projektu přidá prostřednictvím Spolku odpady Olomouckého kraje, který bude
jedním z přímých akcionářů.

TELEGRAPH GALLERY

Sbírka je organismus, který nežije z jednotlivin, ale z představy vlastních hranic, od kterých je očekávána permanentní modifikace. Zní to jako oxymóron, ale sběratelství je vlastně
antimaterialistické. Hodnota totiž není v předmětu samém, ale v jeho významu pro celek sbírky, pro kontext, do kterého vstupuje. Sbírka uměleckých objektů začne sběratele dříve
nebo později infikovat přízrakem potřeby idealistické perspektivy, přízrakem kulturní zodpovědnosti. Kulturní dopad bude ale pouze takový, do jaké míry se společnost ztotožní
s hodnotami, jež vedly k jejímu vzniku. Étos odkazu je tak neustále konfrontován s mřížkou, je konfrontován se zlomy a záhyby, které jsou naplněny disharmonií. Je to však jediná cesta,
jak zahlédnout momentální obraz nervózně se převalujícího organismu umělecké sbírky. Jediný způsob, jak dešifrovat signál. Kurátor výstavy Martin Drábek.

Telegraph Gallery má otevřeno úterý–neděle 10:00–18:00. Nachází se v blízkosti olomouckého hlavního nádraží v ulici Jungmannova.
Sledujte nás na facebooku a instagramu! #tlgrph www.telegraph.cz

U základních jízdenek v ceně
18 Kč a 9 Kč je shodně jako
u SMS jízdenek prodloužená
platnost o 10 minut oproti papírovým jízdenkám. Pro zjednodušení plateb si zákazník
může nejčastěji používané
jízdenky přidat do úvodního
menu SEJFu.
Elektronické jízdenky zakoupené aplikací SEJF jsou platné
pouze na linkách DPMO, a.s.,
na což je cestující upozorněn
po zvolení požadované jízdenky
a před potvrzením platby přímo
v aplikaci. Ve spolupráci s Koordinátorem IDSOK jsou nové
elektronické jízdenky DPMO
z aplikace SEJF zahrnuty do Tarifu a Smluvních přepravních
podmínek IDSOK.
Bezpečnost systému: Provozovatel aplikace SEJF je zapsán
ČNB do registru vydavatelů
elektronických peněz malého
rozsahu a zároveň je ČNB orgánem dohledu v oblasti poskytování platebních služeb.  tz
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Jak jezdit bezpečně, ukáže motorkářům na
Červenohorském sedle Lukáš Pešek

Ve Fakultní nemocnici Olomouc už staví nový Nadační fond Univerzity Palackého rozdělil
hlavní vjezd do areálu
mezi vědecké talenty 670 tisíc korun

Oblíbený cíl motorkářů, Červenohorské sedlo, hlídají policisté
často a nebudou tam chybět ani o víkendu 25. a 26. července.
Nepůjde však o tradiční kontroly, ale o preventivní akci Nechoď
za svůj LIMIT. Zúčastní se jí i motocyklový závodník Lukáš Pešek, který je zároveň lektorem bezpečné jízdy.

Pár desítek metrů nad stávajícím hlavním vjezdem do areálu Fakultní nemocnice Olomouc ve Hněvotínské ulici začali stavebníci
koncem června budovat vjezd nový. Má odlehčit přetížené dopravě v blízkosti frekventované křižovatky. Hotovo by mělo být
na podzim letošního roku.

Nadační fond Univerzity Palackého podpořil dalších šest mladých vědeckých talentů z Olomouce. Správní rada fondu rozdělila mezi šestici vybraných celkem 670 tisíc korun. Uspěli
studenti z přírodovědecké fakulty, lékařské fakulty, filozofické
fakulty a cyrilometodějské teologické fakulty.

Cymbály se do věže nevrátí, věž radnice přišla o svůj hlas
Kritýna Šmoldasová

M

agistrát v Olomouci rozhodl po rekonstrukci nevrátit cymbálové zvony zpět
do radniční věže. Velmi zásadní rozhodnutí bylo provedeno během několika minut
při jednom z kontrolních dní.
O chybějících zvonech se začalo mluvit až ve chvíli, kdy
ho kritizovala opozice. A to už
bylo pozdě. Přesto, že nejsou
písemně prohlášeny za kulturní památku, jejich historickou
hodnotu nelze vyčíslit. A tím,
že už nebudou znít, přijde
Olomouc o 500 let starý specifický hlas radniční věže.
„Radnice má sice po opravě v pořádku střechu a hýří všemi barvami, ale cymbály zůstaly na zemi,
místo aby visely na věži. Historické
zdivo bylo nahrazováno betonovými tvárnicemi. Práce na kulturní
památce probíhaly bez potřebného
povolení městských památkářů.
Nejen předchozí, ale i současné vedení radnice se neumí dobře starat
o městský majetek,“ zveřejnilo
na svém facebookovém profilu
opoziční hnutí ProOlomouc.
Hnutí tak upozornilo na cymbály staré 400 a 500 let, které
po rekonstrukci budou ve věži
chybět. Kampanelista a starosta
Zábřeha František John řekl, že
tímto krokem bylo pošlapáno
úsilí profesora Antonína Schindlera, který se kdysi zasadil o jejich obnovu. On sám v jedenáct
let starém rozhovoru pro olomoucké Radniční listy popsal,
jak došlo k jejich opětovnému
rozeznění: „Pak jsem zařídil, že
opět fungují cimbály na věži olomoucké radnice – to jsou ty zvony,
které tlučou čtvrt a celou. Po poslední rekonstrukci střechy byly více než
pět let úplně potichu. Tak jsem šel za
tehdejším primátorem a řekl mu, že
ta rekonstrukce nemůže být snad
tak drahá – zjistil jsem, že to bude
stát 28 tisíc, a tak jsme to udělali.“
Zajímá vás, proč zvony nebyly
vráceny zpět do radniční věže?
Zeptali jsme se odpovědného
představilete radnice náměstka
Martina Majora a předsedy hnutí
ProOlomouc Tomáše Pejpka, který na věc původně na Facebooku
opozičního hnutí poukázal.
HV: Pane Pejpku, váš příspěvek na Facebooku byl poněkud ostrý, odkud jste čerpali
informace k tak závažnému
obvinění?
Informace mám z vyžádaných
dokumentů. Například ze závazných stanovisek orgánů
památkové péče, z podnětů Národního památkového ústavu,
které v té věci podal. Částečně
jsem čerpal z dopisu pana tajemníka Večeře, kterým odpovídal na podnět pana starosty
Johna. Těch zdrojů je víc.
HV: Proč se podle vás do věže
nevrátily zmíněné zvony/
cymbály?
Nebyly tam vráceny z důvodu
složité statiky a složitých konstrukčních problémů věže. Ty
se zjistily až ve chvíli, kdy byla
věž odkrytá a rozebraná. Před
zahájením stavby nebyla konstrukce krovů z větší části ani
prozkoumaná. A z mého pohledu nebyla vynaložena dostatečná odborná péče na to, aby se
tam ty zvony vrátily.
HV: Památkáři souhlasili s tím,
že se zvony do věže už nevrátí?
Ano, ti magistrátní. Nevrátit
zvony na své původní místo
bylo možné jen proto, že památkáři řekl, že zvony nejsou
součástí památky – radnice.

Pokud by se to nestalo, zvony
by se musely pravděpodobně
vrátit na své původní místo.
Národní památkový ústav proto požádal Ministerstvo kultury

protože mají vysokou výtvarnou
hodnotu, takže na ně všichni na
nádvoří lépe uvidí. Ale zapomíná,
že hodnota těch zvonu je hlavně
v jejich hudební rovině.

tečně při rekonstrukci chybělo
povolení památkářů?
Část rekonstrukce krovů radnice (přesná data bych musel
dohledat) probíhala bez závaz-

Větší cymbál má 168 cm v průměru a menší 98 cm. Foto: František John

Odborník na zvony František John bojoval za navrácení cymbálů do olomoucké radniční věže. Boj ale prohrál. Foto: František John
o prověření postupu, který náš
magistrát zvolil.
HV: Váš příspěvek na Facebooku mohl vyvolat dojem, že
se na zvony zapomnělo. Ale
z toho, co říkáte, vyplývá, že to
tak bylo zamýšleno dopředu.
To je můj výklad, moje domněnka, že pod tlakem termínů
a dotací bylo zvoleno jednodušší technické řešení.
HV: Co s těmi zvony bude,
když už nebudou plnit svou
funkci ve věži?
Památkáři řešili, že by měly být
zrestaurovány a pak vystaveny na
nádvoří radnice. Pán náměstek
Major o tom řekl, že to je výborné,

HV: Pak už je nebude možné
slyšet?
Cymbály byly součástí hodinového soustrojí a plnily
svou funkci při odbíjení hodin. Když budou vystaveny na
nádvoří, už nebudou spojeny
se zbytkem hodinového stroje.
Takže i kdyby bylo možné je
rozeznít, přijdou svůj charakteristický zvuk, který měly na
věži. Nicméně je potřeba zmínit, že nemám informaci, že by
měly znít.
HV: Kromě nevrácení zvonů
na místo vám vadí také postupy, které byly při rekonstrukci
zvoleny a které měly probíhat
bez povolení památkářů. Skuvěžní hodiny už zhruba patnáct let stará, a nejméně po
tuto dobu nebyly k hodinám
zapojené. Troufám si říct, že
většina Olomoučanů o žádných cymbálech ve špici radniční věže ani nevěděla.

Cymbály z věže olomoucké
radnice nemohl už mnoho let
nikdo slyšet. Tyto dva specifické nástroje, které byly doslova uvězněny uvnitř složité
a z hlediska dnešních norem
značně improvizované trámové konstrukce věže, byly mnoho let odpojené a nezvonily.

Podle nepotvrzených zpráv,
které jsem dostal, byly kdysi
v minulosti cymbály od mechanismu věžních hodin odpojeny záměrně, a to proto,
aby se jejich odbíjení nepřekrývalo s odbíjením zvonů orloje. Problematika je podstatně složitější, ale pravdou je, že
když se připravoval projekt rekonstrukce věže, nikdo nepočítal s tím, že by se s cymbály
cokoliv dělo. Jediný požadavek památkářů zněl, aby byly
zvony s náležitou péčí renovovány.

Tuto skutečnost potvrzuje
i odborník, který se o radniční

Mimochodem, když pak byla
špice věže postupně demon-

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora

ného stanoviska orgánu památkové péče. A inspekce konstatuje, že přestože má radnice
dohlížet na dodržování památkového zákona, sama u sebe
přivřela oko. Ostatní stavebníci
by v takovém případě dostali
pokuty.
HV: Budou to památkáři řešit?
Nadřízený orgán, to znamená Ministerstvo kultury,
respektive památková inspekce, zajistili přezkum
postupu olomouckého magistrátu mimo Olomouc, na
jiném pracovišti památkové
péče. To posoudí postup našeho magistrátu a rozhodne
o udělení pokuty.
tována, bylo i vizuálně jasně
patrné, že spojení cymbálů
s hodinami ve věži je přerušené a že cymbály tudíž rozhodně nemohly čas odbíjet.
Vím, že teď leckdo tvrdí, že
zvonění ještě nedávno slyšel, jenže v centru Olomouce je slyšet zvony z několika
blízkých kostelů a jen opravdový znalec dokáže spolehlivě rozklíčovat, odkud ten
který zvuk ve skutečnosti
přichází.
Projektant navíc po snesení
věže konstatoval, že pokud by
se velmi těžké kovové cymbály
měly přeci jen do útlé dřevěné
konstrukce věže vrátit, nemohlo by se pak jednat o věrnou repliku špice, ale o úplně nově řešenou konstrukci,
protože ono improvizované
technické řešení, jakým byly
cymbály mezi trámy uloženy
původně, by dnes neprošlo

O ODBORNÝ NÁZOR
JSME DÁLE POŽÁDALI
KAMPANOLOGA FRANTIŠKA
JOHNA
HV: Jakou funkci měly cymbály na radniční věži?
Cymbál je takový specifický
zvon, který vypadá jako obrácený lavor, nekývá se a z vnější
strany na něj kladívko odbíjí časové znamení. Historicky právě
tyto cymbály odbíjely čtvrthodiny. Menší zvon odbíjel čtvrt,
půl, třičtvrtě i celou, a to jedním
až čtyřmi ťuknutími. A větší
zvon pak podle počtu ťuknutí
v celou hodinu signalizoval, kolik je přesně hodin.

na požárů. To přirozeně vymizelo
s nástupem moderní doby. Stále
ale ukazovala a oznamovala čas do
opravdu velkých vzdáleností. Ale
bez cymbálů už to nebude možné.
Tím pádem zůstává už jen funkce
architektonické dominanty.
HV: Cymbály jsou ale dlouho
nefunkční. To je pak stejně zastupuje orloj.
Radnice tvrdí, že cymbály od 70.
let nefungovaly. To je ale další jejich lež. Já jsem se s Antonínem
Schindlerem, který se zasadil
o obnovu cymbálů, osobně znal.
On mi říkal, jak to bylo. Z Olomouce jsem se stěhoval v roce 2010,
a to cymbály ještě určitě fungovaly.

HV: Proč nesouhlasíte s rozhodnutím nevrátit cymbály
zpět na věž?
Zvon je především hudebním
nástrojem. Až pak je vším ostatním. A díky cymbálům jste mohli
slyšet zvuk, který lidem před půl
tisíciletím říkal, kolik je hodin.
Zvony mají dlouhou životnost.
Takže tyto cymbály byly jedny
z nejstarších funkční hudebních
nástrojů v Olomouci a tím, že už
nebudou součástí radnice, o svou
hudební schopnost (tak jak byla
zamýšlena) přijdou. Proto ani
nerozumím těm argumentům,
že si je alespoň budou moci prohlédnout turisté. Hlavní účel zvonů i těchto cymbálů je v tom, že
mají znít. Navíc jsem Magistrátu
nabízel zhotovení věrné kopie
cymbálů, která se by se mohla
vystavit. Ale nebyl o to zájem.

Ono se vlastně ani nedá říct, že
jsou cymbály nefunkční. Problém
bývá akorát v té rozezvučující mechanice a ta se dá opravit během
jednoho dne. Cymbál by musel
prasknout, aby byl skutečně nefunkční. A to se samozřejmě nestalo. Odbíjení je dokonce možné
vyřešit i elektronicky. Kdyby se
na zvon umístila taková krabička,
která by odbíjela místo mechanického kladívka. Takže funkčnost cymbálů nehrála žádnou
roli, je to spíš taková banalita.

HV: Zastánci odstranění cymbálů se obhajují tím, že jejich
funkci zastane zvonkohra orloje. Není to pravda?
Orloj je schopen vydávat zvuk ve
stejných intervalech jako cymbály
a tím ohlásit časové znamení. Má
ale své limity. Zcela záměrně měla
radnice dva naprosto samostatné
hodinové stroje, které se vzájemně
nemohou dostatečně zastoupit. Už
to byl unikát, že jedna radnice měla
dva samostatné hodinové strojky.
Orloj je především vizuální zážitek,
který je doprovozen i zvukově. Je
umístěn na jedné straně radnice
a pokud je člověk od něj dál, slyší ho
mnohem méně. Dál od centra už
není slyšet vůbec. Proto jsou vždy
zvony a cymbály, které oznamují
čas, umístěny vysoko. Právě díky
tomu, že byly cymbály zavěšeny
ve více než 70 metrech, byly slyšet
po celé Olomouci. Stejně daleko se
zvonkohra orloje nikdy neponese.

HV: Proč se tedy rozhodlo
o odstranění cymbálů z věže?
Když jsem se po tom pídil u vedoucí památkové péče, bylo jí velmi
nepříjemné, že se tím zabývám.
A její první reakce byla, že cymbály
neměli v rozpočtu. A že zjistili, že
jsou cymbály ve věži až ve chvíli,
kdy věž snesli na zem. Pak o tom,
že se cymbály do věže nevrátí, prý
rozhodli během jednoho kontrolního dne. Bohužel si nepamatuju
jméno té vedoucí a pravděpodobně
by to dnes i popřela, ale skutečně to
řekla. To ukazuje na velmi špatnou
projektovou přípravu. Nechápu,
jak je to možné. Přitom o cymbálech se zmiňuje doktor Mlčák, který
i dělal jeden z posudků, ve kterém
měl doporučit snesení zvonů. Nic
takového tam ale není.

Kvůli odstranění cymbálů z radnice přijde věž o svou poslední
praktickou funkci. V minulosti fungovala jako strážní věž a ohlašovžádným statickým posudkem.
Domnívám se, že v situaci,
kdy čas zvukově ohlašuje orloj, je tedy logicky rozumnější ponechat renovované cymbály sice v objektu radnice,
ale nikoliv v její věži, a umožnit tak aspoň lidem, aby se na
tuto krásnou práci olomouckých zvonařů z počátku 16.
a počátku 17. století mohli
podívat. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby se případně
budoucí generace rozhodla
cymbály do špice věže opět
instalovat.
Jsem dalek toho toto téma
dále politizovat, o tom to skutečně není. Věřím, že občané
Olomouce a jeho návštěvníci
více ocení mít možnost tak
staré cymbály, nevyčísletelné
hodnoty vidět a možná i slyšet v důstojných zrenovovaných prostorách olomoucké
radnice. 

HV: Magistrát se hájí tím, že
snesení cymbálů doporučili
odborníci. Je možné, že by to
některý kampanolog řekl?
Prošel jsem dostupná odborná
stanoviska odborníků, nic o doporučení cymbály na věž nevracet, jsem v nich nenašel.

HV: Pokud projekt na cymbály nemyslel, nebylo by možné
je přesto dodatečně do projektu zahrnout?
Vidím to jako selhání radnice. Neuvědomili si, že tam cymbály jsou,
a pak jsme akorát slyšeli výmluvy,
proč to nejde. Jedna z výmluv byla
technického rázu. Jde totiž o to, že
cymbál je v lucerně uvězněný jako
v kleci. A když se dělá krov, musel
by se tam cymbál rovnou zakomponovat a pak by se obestavěl
dalšími trámy. A nebo krovy vyříznout a cymbál dodatečně vložit.
Já jsem to řešil už dávno, oni na to
moc nehleděli. A když jsem se do
toho více obul, rekonstrukce už
pokročila a bylo pozdě. Mrzí mě,
že místo aby řekli stop, vraťme se
a dejme cymbály zpět. Tak řekli,
že to nejde. A přitom, pokud by je
zapracovali do projektu, a to i za
předpokladu, že se o nich dozvěděli až po snesení věže, navýšilo
by to rozpočet za rekonstrukci
maximálně o několik desítek tisíc.
HV: Je možné, že by se cymbály někdy do věže vrátily?
V nejbližší době určitě ne. Bylo
by to finančně nesmírně náročné. Vlastně by to znamenalo
novou rekonstrukci. Nejdříve se
tak cymbály mohou do věže vrátit při příští opravě, což může být
až za několik stovek let. 
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Voda na Poděbradech je vhodná ke
koupání, na Plumlově se zhoršila

Hlavním tématem letošní květinové výstavy
Flora Olomouc bude Zahrada za zdí

Lidé mohou hlasovat pro nejlepší počiny
v turistickém ruchu Olomouckého kraje

S nejvyšší kvalitou vody mohou stále počítat návštěvníci jezer
Poděbrady u Olomouce. Vyplývá to ze vzorků, které na místě
odebrali hygienici v polovině července. Naopak s větší obezřetností by se lidí měli koupat v Plumlovské přehradě, kde se objevil vodní květ, ale i leklé ryby.

Letní Flora Olomouc 2020 se uskuteční ve dnech 20. až 23. srpna na olomouckém výstavišti. Jejím hlavním tématem bude Zahrada za zdí. Návštěvníky zavede do tajů městských zahrádek,
dvorků a zákoutí. K vidění bude také květinová expozice České
dědictví UNESCO.

Pět kategorií, stejný počet nominovaných v každé z nich
a především hlasy veřejnosti, které rozhodnou o vítězích pro
rok 2020. Takový je čtvrtý ročník prestižní krajské ankety, která
oceňuje počiny v cestovním ruchu v regionu. Lidé v ní mohou
na cenykraje.cz hlasovat až do 30. srpna.

Kde nás taky najdete?

Hypermarket
Globus
áɭŔ˙ɽȇŖʠȍࡳࠂࠈࡹࠁࠃࠇ
¶ȍȶȟȶʠƃ

I v době koronavirové krize jsme tu
pro vás hned na několika distribučních
místech. Nově i v Globusu!

Máte taky zájem o mediální spolupráci?
Přidejte se!  774 983 399

6 sálů / 952 míst
Galerie Šantovka

www.globus.cz/olomouc

IDFHER
BeerBRN
Olomo a r
uc




Stylové ubytování
Cafe bar  Salonky
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www.hotel-alley.cz

BILLA, spol. s r.o.
Jeremiášova 486/1
779 00 Olomouc-Povel
Kafkova 21, Olomouc-Slavonín
+RUQtQiPČVWt2ORPRXF

www.aqua-olomouc.cz
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Přerovská 10
Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, Olomouc

www.fnol.cz

Kadeřnictví
na Litovelské
Galerie ŠANTOVKA, Olomouc
3XIZ̃IRSHIRRˏƁLSH
www.rucni-myti-olomouc.cz

Dolní náměstí 38, Olomouc

Náves Svobody 8/14, Olomouc-Holice


    

Chválkovice 515, Olomouc

Litovelská 15, Olomouc
pánské / dámské kadeřnictví

HYGIE
|ংĺovlom-|ৄƐƑѶѶņƐķѴolo1

www.mvso.cz
www.hkol.cz

PRIVÁTNÍ KLINIKA
SPORTOVNÍ A LIFESTYLOVÉ MEDICÍNY

-LĺQª2ORPRXF6ODYRQªQ
3ROHGQªPHQX_3Rœ6Rœ
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Legionářská 21, Olomouc
Tel. 585 575 111
www.nh-olomouc.eu

Restaurace a minipivovar

Minipivovar & Restaurant

Pekařská 16, Olomouc

Elišky Krásnohorské 24
Olomouc – Hodolany
 603 593 105

Krapkova 20, Olomouc

KADEŘNICTVÍ
HOLIČSTVÍ
KOSMETIKA

Riegrova 22, Olomouc

Nešverova 2, Olomouc
www.hostinec-moritz.cz

www.riegrovka.eu

T2 Thai Restaurant
Tomkova 18, Olomouc
www.utravise.cz

¡ǛŕǛČĺūǄūŠǜŞɍȋɈ~g
ǅǅǅɍŞǛŠĳūČǛĲĚɍČǕ

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

www.mvso.cz

Pizzerie Bystřička
Masarykova třída 19, Olomouc
www.bystricka.com

PALACHOVO NÁM. 1, OL

B. Dvorského 32
)ǖI-ǘÝ% 
www.restauraceumacku.cz

Opletalova 364, Olomouc

www.voicebike.cz






tř. Míru 965/105
Masarykova tř. 922/8
Schweitzerova 798/99a
8. května 24

T3 U Kapličky
Břetislavova 3, Olomouc
www.kaplicka-bohemia.cz

Hospoda U Travise
Hejčín 382, Olomouc
www.utravise.cz

nám. Republiky 5
Olomouc
www.vmo.cz

otevřeno denně
po celý rok

PRODEJ A SERVIS
ELEKTROKOL

www.zoo-olomouc.cz

SELSKÉ NÁM. 41/58
779 00 OLOMOUC
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Z historie olomouckých čtvrtí

Martin Složil

K

dyž v roce 1919 vznikla
Velká Olomouc, přičlenilo se k historickému městu jedenáct okolních vesnic
a dvě menší města. Právě
tehdy získala Olomouc základ svého dnešního půdorysu. Z dřívějších měst a vesnic
se staly městské čtvrti, další
a vzdálenější obce se pak
připojily v průběhu minulého století. Jejich dějiny jsou
v porovnání s centrem Olomouce ohraničeným původními hradbami poněkud opomíjené, ale rozhodně stojí za
pozornost. Vydejte se s námi
do historie olomouckých
městských částí.

část náležela Klášteru Hradisko. Několik domů patřilo také
klášteru augustiniánek u sv.
Jakuba na olomouckém Předhradí. Ty ale následně v roce
1532 přešly do majetku biskupství. V Řepčíně se nacházel také svobodný dvůr patřící
olomouckým měšťanům. Vlastnické poměry se pak po staletí
neměnily, Řepčín byl malou,
ryze českou a hlavně zemědělskou obcí.
Do kostela museli Řepčínští
dlouho daleko. Původně vesnice patřila pod farní správu kostela sv. Mořice v Olomouci, od

DÍL 20.: ŘEPČÍN

j e d n é
z mála, ani výstavba olomoucké pevnosti. Jedinou výjimkou byla prachárna postavená
v roce 1843 u silnice do Křelova,
na jejímž místě dnes najdeme
hotel a restauraci.

Výraznější rozvoj tak přinesla až železnice, konkrétně
dráha z Olomouce do Kostelce na Hané, uvedená do
provozu v roce 1883. Díky ní
v Řepčíně vznikla továrna na
výrobu chemikálií Bertolda
Brocha. Kvůli velkému zápachu ale vydržela jen krátce

DÍL 20.: ŘEPČÍN
Z předešlých dílů seriálu už
jsme si zvykli, že se někdejší
vesnice okolo Olomouce musely často stěhovat, někdy víckrát, někdy se na své původní
místo zase vrátily. Těch, které
od založení v dávných časech
setrvaly na svém původním
místě, je tak v podstatě jenom
hrstka. A jednou z nich je dnešní okrajová část na severozápadě města: Řepčín.
O starobylosti této dřívější samostatné obce svědčí první
zmínka o ní. Ta pochází už z listiny z roku 1141, sepsal ji slavný
biskup Jindřich Zdík, když vypočítával majetek olomouckého
biskupství u příležitosti jeho
přesunu z kostela svatého Petra
do chrámu svatého Václava. Rok
1141 je tak uveden jako první
písemná zmínka nejen u Řepčína, ale i u dalších desítek moravských měst a obcí.
Listina biskupa Zdíka hovoří
coby o majetku olomoucké kapituly jen o části Řepčína, větší

roku 1783 pak do Křelova, což
vydrželo až do roku 1942, kdy
byla přifařena k sousednímu
Hejčínu a kostelu svatého Cyrila
a Metoděje.
Po zrušení feudálního systému se i Řepčín stal v roce 1850
samostatnou obcí v okrese
Olomouc-venkov. Ani tyto společenské změny však do poklidného života vesnice příliš změn
nepřinesly. A netýkala se jí, jako

INZERCE

a v roce 1906 na jejím místě
založil podnikatel František
Pospíšil výrobu vidlí a vozových náprav, ke které o rok
později vybudoval slévárnu
šedé litiny.
Tímto krokem položil základ
k jedné z nejznámějších olomouckých průmyslových značek – Moravským železárnám.
Vznikly v roce 1910 jako Moravské ocelárny a železárny

a kvůli přílivu dělníků
notně změnily ráz doposud
zemědělské vesnice. Továrna
v následujících desítkách let
prošla velkým rozvojem a Moravské železárny dlouho ovlivňovaly život nejen v Řepčíně,
ale i v celé Olomouci. Samotný
Řepčín i s železárnami se stal
její součástí v roce 1919.

MŮŽU DĚLAT TO, CO MĚ BAVÍ A NAPLŇUJE

Petra Němečková

Při výpravě do historie Řepčína musíme zmínit také rok
1889, kdy v něm byl zřízen
klášter dominikánek. Ten se
stal mateřským domem pro
dalších 23 filiálek jak v okolí, tak třeba v USA. Kromě
něj měly domikánky v Řepčíně také dívčí učitelský ústav,
dívčí obecnou a měšťanskou
školu a později i odbornou
školu pro ženská povolání
a dívčí reálné gymnázium. Po
vyhnání sester v roce 1950
klášter sloužil jako vojenské
učiliště pohraniční a vnitřní
strážce, později jako nemocnice a zvláštní škola. Dnes je
bývalý klášter domovem dvou
škol, tou základní tam prošel
nejeden fotbalista olomoucké
Sigmy, která si v Řepčíně vybudovala tréninkové centrum
pro mládež.
Nejstarší řepčínskou stavební
památkou je kaplička sv. Isidora v Řepčínské ulici. Byla
postavena v 18. století na počest patrona všech rolníků.
V těch dobách byly ve vesnici
ještě další dvě malé kapličky.
Jedna z dnes už neexistujícího rybníku v západní části,
další na návsi. Ve 20. století byla postavena ještě další
kaple sv. Josefa na křižovatce Řepčínské, Břetislavovy
a Zengrovy, dodneška se ale
nedochovala. 

DIVADLO UŽ NENÍ VŠECHNO
U

ž v dětství propadla divadlu, milovala dramatický kroužek, recitaci, ráda
četla. Její dětská vášeň ji
neopustila ani v dospělosti.
Věnovala jí veškerý svůj čas
a energii. Už 15 let je pupeční šňůrou spojená s olomouckým Divadlem Tramtarie,
jak sama říká, je to její milovaný puberťák, někdy by ho
zabila a jindy jí zas dělá moc
velkou radost.
„Jsem nadšená, že v životě můžu
dělat to, co mě baví a naplňuje.
Byť je to velmi náročné, nikdy nevím, jestli další rok ještě bude divadlo fungovat, jestli na něj bude

dost peněz, zkrátka jistotu nám
nikdo nedá, o to větší pak přichází vnitřní naplnění, když to zase
zvládneme. Tou nejlepší odměnou je ale potlesk diváků a jejich
nadšené ohlasy,“ prozrazuje na
sebe Petra Němečková.
Že divadlo není všechno, poznává v poslední době, kdy
pod srdcem nosí miminko.
„To mě vede ke zpomalení, zklidnění a většímu vnímání sebe sama
jako ženy. Už teď se mi ty změny
moc líbí a těším se na to, co bude
dál. Taky jsme zvědavá, s kým
se potkám na písku,“ dodává
s úsměvem.
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Podpoříme služby a zařízení, které poskytují přímou
péči těm, co ji skutečně potřebují, říká Martin Jirotka
M

artin Jirotka je zastupitelem v Olomouci, zvoleným za hnutí SPD. V rámci
městského zastupitelstva je
členem sociální komise Rady
města Olomouce, zároveň je
také v pracovní skupině Senioři na Olomouckém kraji.
Absolvoval Vojenskou akademii v Brně v oboru informačních technologií. Působil také
v Armádě České republiky,
postupně na funkcích technického,
programátorského
i manažerského rázu. V roce
2012 začal pracovat v agentuře domácí péče. Od roku 2015
je pak členem SPD, v předloňských volbách byl zvolený do
olomouckého zastupitelstva.
„Ve svém zaměstnání pracuji
převážně se seniory. Za 8 let v této
práci jsem se setkal a setkávám
s mnoha osudy našich starších spoluobčanů. S těmi, jež zůstali osamoceni a opuštěni svými blízkými,
s těmi, jež na stáří rezignovali, ale
i s těmi, kteří berou stáří s nadhledem a jsou vděčni za pomoc, která
se jim poskytuje. Tímto získávám
čím dál více zkušeností, ze kterých

si pomalu skládám obrázek o jejich
životě v našem městě i kraji.“
HV: Pane zastupiteli, co byste změnil v sociální oblasti
v Olomouckém kraji?
Na úvod je nutno říci, že sociální oblast v rámci kraje má své
specifické místo. V rámci financování sociálních služeb kraj
přerozděluji více jak miliardu
korun. Dále je kraj zřizovatelem
krajských zařízení pro seniory
a postižené či hendikepované
občany. Kraj financuje i řadu
individuálních projektů v sociální oblasti. Vzhledem k tomu,
jak počet obyvatel seniorského
věku narůstá, je nutná i vyšší
účast kraje. Zde podporujeme
výstavbu nového krajského
zařízení pro seniory. Budeme
podporovat i provoz soukromých zařízení jejich novým
zařazením do krajské sítě sociálních služeb, čímž jim umožníme žádat o dotace. Budeme též
podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory z dotačních programů na krajských
pozemcích. V neposlední řadě
budeme nadále podporovat ši-

HOROSKOP

23. 7. 2020 – 5. 8. 2020
BERAN
Objevíte nádherné místo jako
stvořené pro žhavou letní romanci. Chcete mít všechno
dokonalé, a tak plánujete do
sebemenšího detailu.

BÝK
Jak se říká, proutek se má
ohýbat, dokud je mladý. Drahou polovičku už bohužel
nepředěláte. Záleží na vás, co
ještě chcete tolerovat.

BLÍŽENCI
Všichni kolem se párují a vám
to přijde líto. Není divu, že
také zatoužíte po skutečné
lásce. Těžko ale hledáte odvahu k rozhodnému kroku.

RAK
Pouze trpělivé naplňování
vašich snů vás dovede k cíli.
Budoucnost, kterou jste si
vysnili, se začne zhmotňovat
a přinese vám lásku.

LEV
Nový vztah budete brát od
prvních okamžiků vážně, což
druhá strana ocení. Na nezávazné citové experimenty nemáte oba čas a ani náladu.

PANNA
Rozhodně se vám nedoporučuje příliš na pracovišti rozebírat vlastní pracovní plány.
Někdo vás bedlivě sleduje
a neštítil by se donášet.

VÁHY
Začnete více pečovat o svou
image, takže budete mít silné
kouzlo pro opačné pohlaví.
Dokážete toho skvěle využít
po všech stránkách.

ŠTÍR
Pochopíte, že nikdo není dokonalý. Drahé polovičce poskytnete více prostoru k seberealizaci a zjistíte, že i chyby
mohou být sexy!

KOZOROH

STŘELEC
Kvůli pracovním povinnostem
prošvihnete možnost výhodné
koupě, na kterou jste spoléhali. Protějšek vás za to nepochválí, ale ustojí to.

Váš nejbližší člověk dokáže, že
mu na vás záleží, když vás obdaruje neutuchající pozornosti, k níž přidá horu laskavosti
a milých zážitků.

VODNÁŘ
Mezi vámi a partnerem to jiskří i po dlouhých letech ve
společném objetí. Nesmíte se
divit, když vám spokojenou
lásku okolí závidí.

RYBY
Pokud se budete chtít vypořádat s osobou, která vám moc
šlape na paty, rozhodně do
toho nesmíte jít bez předchozího pečlivého uvážení.

INZERCE

Dítě? NOVÁ LÁSKA?! Rozchod?
ZAJÍMÁ VÁS, CO VÁM PŘINESE

ROK 2020?
Napište mi SMS na 904 30 55
s kódem DNR12 a dozvíte se
SVOU BUDOUCNOST!
Astroložka Gabriela

E.M.A. Europe s.r.o., P.O. Box14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

rokou škálu služeb určených
pro naše občany v jejich sociálním prostředí, ať už se jedná
o seniory, nemocné či hendikepované občany.
HV: A kde na to chcete vzít finance?
Především je zde příslib, že
suma peněz do sociálních služeb se bude z rozpočtu MPSV
pro jednotlivé kraje průběžně
zvyšovat. Dále bychom v rámci
přidělování dotací více podpořili ty služby a zařízení, které
poskytují přímou péči těm, co
ji skutečně potřebují. Omezili
bychom dotace službám s celostátní působností, které jen navyšují počet podobných služeb
se sídlem v našem kraji. U individuálních projektů bychom
přehodnotili jejich potřebnost.
HV: A na rodiny s dětmi nezapomínáte?
V žádném případě. Naše hnutí
je velkým zastáncem tradiční
rodiny a rozhodně v rámci kraje
budeme podporovat ty služby
a programy, které mladým rodinám pomáhají, např. výměnou
krajských pozemků za obecní
tak, aby místní municipality
mohli na těchto pozemcích nastartovat výstavbu družstevního bydlení pro mladé rodiny.
Prorodinná politika je naší prioritou.
HV: Máte nějaké řešení na fenomén bezdomovectví?
Bezdomovci jsou velkým sociálním problémem nejen ve
velkých městech našeho kraje,
ale už i v menších obcích. Každá místní správa se snaží řešit
tento problém, jak nejlépe umí.
Vzhledem ke své práci v sociální
komisi jsem přesvědčen o tom,
že žádný občan, který opravdu
nechce žít na ulici, nemusí. Kraj
dotuje veškeré služby, které
umožnují návrat do normálního života. Pak je zde ale skupina
takových, které nedodržují žád-

né zákony, vyhlášky a nařízení
a vymahatelnost práva je u nich
nemožná. Pro tuto skupinu bychom chtěli v rámci kraje, který
má možnost navrhovat zákony, navrhnout nové uzákonění

Zákazu pobytu v daném místě
s trestním postihem, který byl
před pár lety ze zákonů vyjmut.
Je potřeba dobře zvážit
komu dáte svůj hlas, kdo

vás bude zastupovat v krajském zastupitelstvu, a kdo
je schopen nejenom slibovat, ale v sociální oblasti pro
naše občany mnohé uskutečnit. 

Novostavba II. interní kliniky je ve ﬁnále ekologické
soutěže E.ON Energy Globe. O vítězích rozhodne veřejnost

O

d minulého týdne mohou
lidé hlasovat pro své oblíbence v ekologické soutěži
E.ON Energy Globe. V Praze
bylo slavnostně představeno deset finálových projektů
v pěti kategoriích. A svého zástupce zde má také Olomouc.
Konkrétně jde o novostavbu
II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.
O tom, zda vyhraje, můžete
i vy rozhodnout prostřednictvím online hlasování.

FAKULTNÍ NEMOCNICE BUDE
SOUTĚŽIT S POLYFUNKČNÍ
KULTURNÍ BUDOU Z CHLUMCE NAD CIDLINOU
O vítězství v kategorii Stavba usiluje novostavba II. interní kliniky
– gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.
Ta je první nemocniční stavbou
v Česku, která splňuje standardy
nízkoenergetické budovy. Díky
jejímu konstrukčnímu řešení je
možné měnit vnitřní uspořádání
podle aktuální potřeby a vývoje
ve zdravotnictví.

„Těší mě, že udržitelnost a ekologie se stává důležitým tématem
stále pro více lidí. Přestože poslední měsíce byly silně ovlivněny epidemií koronaviru, která vyvolala
největší krizi od druhé světové války, měli bychom si uvědomit jednu
zásadní věc – nemůžeme kvůli jedné velké krizi zapomínat na jinou,
klimatickou. Proto vítám jakékoli
chytré nápady a řešení, jak zlepšit naše životní prostředí, a jsem
rád, že je už 12 let podporujeme
i v rámci soutěže E.ON Energy
Globe,“ říká Martin Záklasník,
generální ředitel E.ON v České
republice.

„Je pro nás velkou ctí, že Fakultní
nemocnice Olomouc postoupila s novostavbou II. interní kliniky až do
finále tak prestižní soutěže. Radost
přitom máme nejen z toho, že stavba

Letos se do soutěže přihlásilo 301 projektů. Odborná
porota vybírala dva nejlepší
počiny zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody
v každé z hlavních kategorií.
Na hodnocení letošních projektů se podepsala pandemie
koronaviru, přesto se podle
zástupců soutěže podařilo
mezi finalisty kvalitní a skvělé nápady.

vzbudila zájem a respekt odborné
veřejnosti, ale především z toho, že
se ke spokojenosti všech zúčastněných stran a v tak krátkém čase
podařilo skloubit na jedné straně
požadavky zdravotnického personálu na bezpečné a moderní prostředí,
které poskytuje pacientům dnes již
nezbytný komfort, a na straně druhé ekonomický zřetel, tedy nízké
provozní náklady, a náš dlouhodobý
a koncepční zájem o šetrný přístup
k přírodě,“ zdůrazňuje ředitel FN
Olomouc Roman Havlík. Konkurentem FN Olomouc je veřejná
kulturní polyfunkční budova na
Klicperově náměstí v Chlumci
nad Cidlinou.
Vítěze soutěže letos vybere stejně jako v loňském roce široká

veřejnost. Hlasování na internetových stránkách potrvá až do
konce září tohoto roku. „Ze všech
hlasujících poté vylosujeme několik
výherců, kteří získají dvouměsíční
zápůjčku Škody Citigo iV od Škoda
Auto, rodinný let balonem, ekologické balíčky E.ON Energy Globe nebo
poukázky do Hornbachu,“ doplňuje Vladimíra Gláserová z organizačního týmu soutěže.
Vítězové jednotlivých kategorií 12. ročníku soutěže E.ON
Energy Globe budou slavnostně
vyhlášeni 8. října 2020. Slavnostní vyhlášení, moderované
Vladimírem Kořenem a Marošem Kramárem, odvysílá Česká
televize na svém prvním programu.  tz
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Návrat Staňka? Jsem znechucen, Smetanovy sady na léto opět
říká David Hrbek
obsadily sochy
Lukáš Blokša

J

ednou z prvních osobností,
působících v olomouckém
veřejném prostoru, která se vyjádřila k chystanému návratu exprimátora Olomouce Antonína
Staňka do lavic zastupitelstva,
byl David Hrbek. Český spisovatel a moderátor, který pracuje
také v Muzeu umění Olomouc
(MuO), byl v době, kdy Staněk
působil na ministerstvu kultury,
jedním z nejhlasitějších kritiků
ministrových kroků.
HV: Co říkáte na návrat exprimátora Staňka do olomoucké
politiky?
Jsem tím znechucen, ale nepřekvapuje mě to. Jeho takzvaný návrat je jen v logice věci. Antonín
Staněk je typ člověka, který potřebuje mít neustále pocit moci,
jinak se bude cítit frustrovaný.
HV: Jaký je podle vás jeho cíl?
Do hlavy mu samozřejmě nevidím, ale jak jsme ho za loňský rok poznali opravdu hodně
zblízka, tak bych si osobně tipl,
že jednou z jeho motivací je
zcela jistě pomsta lidem z Muzea umění Olomouc za to, že
nad nimi nezvítězil, že se mu
nepodařilo nás pokořit. Jeho
pohnutky, minimálně směrem
k naší instituci, jsou a vždycky

byly pudově nízké. Podle mě
využije každé příležitosti, aby
nám z pozice zastupitele, který
může ovlivňovat jiné své kolegy
v zastupitelstvu a členy Rady,
škodil. A to je reálné nebezpečí.

HV: Jako ministr kultury si svými kroky znepřátelil pracovníky
MuO. Jak na jeho avizovaný návrat reagovali vaší kolegové?
Mluvil jsem o tom jenom s těmi,
s nimiž jsem v každodenním
kontaktu – jsou to ti, s nimiž
jsme se Staňkovi coby ministru
kultury postavili. Diplomaticky

řečeno – nadšení z toho nejsme.
Ale zaskočení taky ne, věděli
jsme, že to může přijít. I při loňské krizi, kterou Staněk vyvolal,
jsme počítali s každou, hlavně
tou nejhorší variantou, kterou
měl možnost proti nám jako

ministr podniknout. Všechny se
naplnily. I o této variantě jsme
se loni po jeho odvolání bavili.
Jeho chování je předvídatelné.
Neuvěřitelný je ale fakt, že člověk, který si od začátku důvody
k útoku na naši instituci vylhal,
což potvrdila policie tím, že
jeho trestní oznámení na naše
dva ředitele odložila, bude opět
zastávat veřejnou funkci a mít
vliv na dění ve městě.

HV: V minulých komunálních
volbách, kdy obhajoval post
primátora, se nedokázal dostat ani do zastupitelstva, stal
se pouze náhradníkem, ČSSD
pak měla jen těsně nad pět
procent. Co podle vás udělá
s preferencemi jeho návrat?
Staněk jako primátor prohrál
ČSSD komunální volby, v ČSSD
je po svém ministerském výkonu oblíbený ještě míň, byť
navenek to tak transparentně
nedávají najevo, ale tipl bych,
že místní buňka ČSSD ho na
kandidátku nepostaví. Myslím
si, že pokud bude chtít mít alespoň teoretickou šanci dostat
se zpět do Parlamentu, bude
muset kopírovat Foldynu, který přeběhl tam, kam už dlouho patřil – k Okamurově SPD.
A Staněk s nimi už nyní na půdě
Poslanecké sněmovny spolupracuje. 

Posypkový koláč

M

áte rádi posypku nebo
drobenku? Někteří lidé
na ni totiž přímo ujíždějí.
A tak jsme těmto labužníkům
vyšli vstříc a připravili jsme
pro ně koláč na míru.
INGREDIENCE NA POSYPKU
 400 g polohrubé mouky
 160 g másla
 160 g krupicového cukru
POSTUP
Rozpustíme máslo s cukrem na
pánvičce a přidáváme mouku
do té doby, než je posypka krásně sypká. Možná nebudete muset využít přesně 400 g mouky
nebo budete muset naopak trochu přidat.
INGREDIENCE NA MAKOVOU
NÁPLŇ
 1 hrnek namletého máku
 3/4 hrnku mléka
 5 lžic krupicového cukru
 špetka mleté skořice
 citrónová kůra
 sáček vanilínového cukru

POSTUP
Promícháme všechny sypké
ingredience, přivedeme mléko
k varu a postupně ho vléváme
do připravené směsi dokud
nemá tu správnou konzistenci.
INGREDIENCE NA TĚSTO
 3 vejce
 sůl
 200 g polohrubé mouky
 200 g krupicového cukru
 1 kypřící prášek do pečiva
 200 ml smetany na šlehání (30 %)
 cukr moučka na posypání
POSTUP
Oddělíme bílky od žloutků a z bílků smíchaných vyšleháme pevný

N

ávštěvníci
Smetanových
sadů mohou i během letošního léta obdivovat sochy
v rámci Mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line.
Kromě Stvůry, která už nějaký ten pátek v parku přebývá
a chobotnice, která se po roce
vrátila na jezírko, přibyla i nová
instalace dvou bronzových lidoopů. Sochy nesou název ORIGINAL SIN a symbolizují ničení
přírody na úrok dnešní moderní
a materiální společnosti.
„Lidoop vzhlížející vzhůru k obloze symbolizuje vzkříšení starověké
civilizace. Dnes vyspělá civilizace
přináší pokrokovou materiální
kulturu, avšak příroda, ve které
žijeme, je neustále ničena. Zmatený pohled a nevinná tvář lidoopů vyzařuje touhu současný stav
napravit a vykročit směrem k veselejší budoucnosti. Název díla
vychází z autorova smyslu pro realitu. Vyjadřuje tak své rozčarování z rozmělňujícícho se ‚oceánu
civilizace‘, ve které žijeme. Tato
sérií je autorovým apelem na lidstvo, aby věnovalo větší pozornost

Opice střeží vchod do Smetanových sadů od tramvajové trati na Novou ulici. Foto: Lukáš Blokša
krásným věcem,“ popisuje Liu
Ruowang své dílo.
Podobně jako předchozí instalace, včetně třeba dítěte visícího za
ženské ňadro na Horním náměstí,
vyvolali i lidoopové vášnivé diskuze o vkusu. Diskutující na sítích se
rozdělili na dvě skupiny. Jedněm
se líbí, druzí je považují za kýč.
„Já jsem si teda sochy oblíbila.
Vůbec mi tam nevadí, přijde mi

to naopak moc zajímavé,“ psala
v jedné ze skupin věnujících
se Olomouci diskutující. Objevily se však také komentáře, které sochy zavrhly. „Já to
teda nechápu, nerozumím tomu.
Dobře, sochy, lidoopové. Proč to
ale nedali třeba do zoologické
zahrady? Proč to musí být zrovna u vchodu do Smetanových
sadů. A ještě u hlavní cesty,“ nechápal další z diskutujících.
 lub

Africké ovoce přiletí začátkem srpna

O

čtrnáct dní později, než
jaký byl původní plán, ale
přece. Olomoučané se opět mohou těšit na Africké trhy, které
v hanácké metropoli už tradičně
probíhají v areálu letního kina.
A nejinak tomu bude i v sobotu
2. srpna od devíti hodin ráno.

Původně přitom měly Africké
trhy proběhnout již v sobotu
18. července, ale jak informovali pořadatelé, letadlo
s ovocem nestihlo dorazit
do České republiky, proto se
celá akce přesunula na začátek srpna.

Návštěvníci se tak mohou opět
těšit na exotické africké ovoce,
od avokáda, přes různé druhy
banánů, až po obří jackfruit.
Samozřejmostí už je také možnost nákupu koření, kávy, čaje,
marmelády a ovocných tyčinek.  lub

sníh. V druhé míse vyšleháme
žloutky s krupicovým cukrem do
kypré pěny. A pak přidáme mouku
smíchanou s kypřícím práškem
a špetkou soli. Přidáme smetanu
a pak šleháme do pěny. Nakonec
opatrně přidáme vyšlehaný sníh.
Těsto vlijeme na plech vyložený
pečícím papírem a rovnoměrně
rozvrstvíme. Přidáme nádivku
(v tomto receptu je maková, ale
můžeme zvolit i tvarohovou, nebo
třeba ovoce) a kolem krajů necháme cca 3–4 cm volného místa bez
nádivky. Nakonec koláč zasypeme
pořádnou vrstvou posypky a necháme péct cca 30 minut na 180 °C.
 Kristýna Šmoldasová
INZERCE

Bezlepkově s Globusem
Zajímá vás bezlepková
dieta? Víte , co znamená
ji dodr žovat?
Pom ůž eme vám!

Více než 120 druhů masných výrobků z vlastního řeznictví vhodných pro bezlepkovou dietu

Více než 90 druhů výrobků
speciálně určených pro
bezlepkovou dietu

Bezlepkové pokrmy
v naší restauraci

Bezlepková odpoledne
a bezlepková poradna

www.globus.cz
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Již tři olomoučtí trenéři
u národních týmů mládeže

Moták: Chceme dát šanci mladým

O

d nové sezony budou v realizačních týmech mládežnických reprezentací působit další dva olomoučtí trenéři.
Tomáš Janotka se stal asistentem v repre U 18, Jan Krajčovič
u družstva U 16, ona už jsou
ve svých funkcích uvedení na
webu fotbalové asociace. Již
delší čas plní roli asistenta
v národním týmu U 17 olomoucký trenér Michal Kalvach.

mě práce z mládeží již působil
i jako asistent trenéra v třetiligovém béčku. „Je to obrovská
čest pro kohokoliv, kdo takovou
příležitost dostane. Já to vnímám
úplně stejně. Beru to jako příležitost
poznat něco nového a také jako další krok v mé kariéře. Působit u reprezentace je to nejvíc, čeho může
trenér dosáhnout. Vážím si toho, že
jsem takovou nabídku dostal,“ řekl
pro klubový web Jan Krajčovič.

H

Tomáš Janotka, bývalá opora
a kapitán SK Sigma Olomouc,
v klubu trénuje starší dorost
U 19, se kterým patří mezi top
týmy celostátní ligy, devatenáctku vedl i v duelech Ligy
mistrů. „Nesmírně si této nabídky
vážím a v momentě, kdy mě nový
trenér reprezentace U 18 David Holoubek oslovil, tak jsem příliš dlouho neváhal,“ řekl trenér Tomáš
Janotka klubovému webu.

Janotka s Krajčovičem rozšířili
olomouckou stopu v mládežnických národních týmech. Již od
minulé sezony působí jako asistent trenéra národního týmu
U 17 Michal Kalvach. Ten ještě
na začátku jara pracoval v Sigmě
u mladších dorostenců, ale pak
s ním klub ukončil smlouvu. Na
pár týdnů se přesunul k mládeži
do 1.HFK Olomouc, ale dlouho
tam nevydržel. Dostal nabídku
z prvoligového klubu, v nové
sezoně bude trénovat mladší dorostence U 16 v FK Teplice.  pet

Jan Krajčovič vede v SK Sigma
mladší dorostence U 16. Kro-

Reprezentace bude
v září hrát v Olomouci

Č

eská fotbalová reprezentace už zná města, ve kterých odehraje zářijové zápasy Ligy národů. Národní tým
se v pátek 4. září představí
proti Slovensku v Bratislavě
a v pondělí 7. září nastoupí
proti Skotsku v Olomouci. Zápas na Andrově stadionu bude
mít výkop ve 20. 45.
První letošní sraz začne v pondělí 31. srpna v Praze, odkud
reprezentace vyrazí do slovenské metropole. Po odehrání
úvodního utkání Ligy národů
se mužstvo přesune do Olomouce, kde na Andrově stadionu přivítá Skotsko.
„V Olomouci to dobře známe a třeba loni, když jsme tam hráli proti

Černé Hoře, měla reprezentace
veškerý servis podpořený důležitou výhrou tři nula. Navíc se nám
to hodí kvůli cestování z Bratislavy, které tak bude jednodušší. Věřím, že výsledkově uspějeme v Olomouci i tentokrát,“ poznamenal
manažer národního týmu Libor Sionko.
V tuto chvíli není jasné, jestli na
zápas proti Skotsku budou moci
fanoušci. Fotbalová asociace ČR
v tomto směru čeká na pokyny
od UEFA.

V Olomouci hrála reprezentace
naposledy loni v červnu, kdy ve
zmíněném zápase proti Černé
Hoře vyhrála 3:0, a udělala tak
důležitý krok k postupu na mistrovství Evropy.  pet

KOMPLETNÍ PROGRAM ČESKÉ FOTBALOVÉ
REPREZENTACE NA PODZIM 2020
4. září (Liga národů; Bratislava, 20.45)
Slovensko – Česko
7. září (Liga národů; Olomouc, 20.45)
Česko – Skotsko
7. října (příprava)
Kypr – Česko
11. října (Liga národů)
Izrael – Česko
14. října (Liga národů)
Skotsko – Česko
11. listopadu (příprava)
Německo – Česko
15. listopadu (Liga národů)
Česko – Izrael
18. listopadu (Liga národů)
Česko – Slovensko

Petr Pelíšek

okejistům HC Olomouc
skončilo volno. Mora je
zpět na ledě, svěřencům trenérů Zdeňka Motáka a Jana
Tomajka začala finální fáze
na nový soutěžní ročník extraligy. První přípravný zápas
budou hrát Hanáci v úterý
4. srpna. „Musíme také trošku
omladit, spousta hráčů se blíží
třicítce nebo už je překročila.
Potřebujeme perspektivně do
budoucna zabudovat i mladší
hráče,“ řekl trenér HC Olomouc Zdeněk Moták.

HV: Nahradit hráče, kteří odešli, asi bude hodně složité.
Třeba takový Irgl, to je skutečně ofenzivní eso, vynikající hráč.
Když vezmu ty dva útočníka, Irgla s Musilem, tak nám odešlo

šedesát tři kanadských bodů.
Takže to samozřejmě chybět
bude. Honza Jaroměřský si počínal výborně v defenzivě. Jsou
to starší a zkušení hráči, takže ta zkušenost bude chybět.
Nicméně my se toho nebojíme.
Přišli kluci, kteří o to budou bojovat a prostě ty kanadské body
budou muset nahradit ti, kteří

HV: Tým v úvodu přípravy na
ledě trénuje rozdělený na dvě
skupiny. Proč? Je to vzhledem
k nějakým opatřením?
Je to zatím v takovém rozvážném tempu. Rozděleni jsme
čistě s tréninkových důvodů.
Bylo by nás na ploše dvacet
pět, takto je nás dvanáct a třináct. Takže ideální počet na to,
abychom mohli na ledě to, co
v tomto období chceme, udělat.
Proto ty počty.
HV: Kromě ledu mají hráči na
programu ještě i posilovnu
a takové ty další obvyklé věci?
Samozřejmě. V tomto období
to k tomu ještě patří. Ale ono to
patří po celou dobu, ona už je to
neodmyslitelná součást. Sice ne
v takové míře, jako v přípravném období.
HV: Je trošku pozměněný
kádr, odešlo několik opor, které nyní musíte nahradit.
Odešli Zbyněk Irgl, Pavel Musil
a Honza Jaroměřský. Byly to
výrazné opory, které v klubu
zanechaly stopu. Přišli kluci víceméně z první ligy, z extraligy
jenom Lukáš Kucsera z Komety.
Máme tady mladé kluky z juniorky, kteří se s námi budou

Trenér HC Olomouc Zdeněk Moták musí se svými kolegy z realizačního týmu naučit tým hrát bez
ofenzivních es minulé sezony. Foto: Petr Pelíšek

PROGRAM PŘÍPRAVY HC OLOMOUC
Úterý 4. srpna (17.00)
HC Olomouc – Hradec Králové
Čtvrtek 6. srpna (18.00)

Pardubice – HC Olomouc
Úterý 11. srpna (18.00)

Kometa Brno – HC Olomouc
Čtvrtek 13. srpna (17.00)

HC Olomouc – Kometa Brno
Úterý 18. srpna (18.00)

Hradec Králové – HC Olomouc
Čtvrtek 20. srpna (17.00)

HC Olomouc – Pardubice

tady jsou a budou. Potenciál
tady je, hráčům věříme.
HV: Bude se muset nějak změnit herní styl? Když to přeženu,
tak Irgl na ledě vždy něco vymyslel uhrál, to bude scházet.
To ano, ale víte jak, my jsme dali
stejně dva góly v zápase. Takže
si troufnu tvrdit, že znovu dokážeme ty dva góly v zápase dát.
Ale nesmíme jich dostat více.
Nebojím se toho, myslím si, že
chlapci, co tady jsou, se s tím
poperou a bude to zase fajn.
HV: V minulé sezoně se dobře
uvedlo několik mladých hráčů
v čele s Tobiášem Handlem.
Je nyní na řadě někdo další
takový?
Máme tam zase takové. Je tady
Matúš Hlaváč, ten je ze Slovenska a je už v juniorce nějakou
dobu. Pak Adam Rutar, to je
perspektivní hráč i pro reprezentaci do dvaceti let. Na svoji
příležitost čeká spousta hráčů.
A pak jsou tady kluci, co přišli
z první ligy, Kuba Navrátil a Tomáš Gřeš. Nechtěl bych na někoho zapomenout. Doufám, že
se to ti kluci poperou. Musíme
také trošku omladit, spousta
hráčů se blíží třicítce nebo už
je překročila. Potřebujeme perspektivně do budoucna zabudovat i mladší hráče.
HV: Příprava je letos trošku
jiná, místo klasických přáteláků čeká váš tým pohárová soutěž Generali Česká Cup.
Budou to přípravná utkání,
i když součástí poháru. Je to fajn,
že se budeme setkávat s týmy
z extraligy, bude to kvalitní příprava s kvalitními mužstvy.
HV: Jak jste se cítil po prvním
tréninku na ledě vy sám?
Jsem překvapený, zatím je to dobré. Musím to na něco zaklepat. 

Sezóna se dokončí bez baráže, Brno má postup

L

igové grémium na svém
mimořádném
zasedání
odsouhlasilo
dokončení
soutěžního
ročníku
2019/20 bez baráže. V případě dokončení soutěžního ročníku podle tohoto
harmonogramu začne příští
sezóna 2020/2021 o předposledním srpnovém víkendu s osmnácti účastníky ve
FORTUNA:LIZE a čtrnácti
kluby ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Uvedla to Ligová
fotbalová asociace (LFA) na
svém webu.
Zástupci klubů na Ligovém grémiu schválili úpravu v Rozpisu
celostátních soutěžích, která
stanovuje podmínky průchodnosti mezi nejvyššími profesionálními soutěžemi v České
republice.
Na Ligovém grémiu byl schvá-

len upravený postupový klíč
pro aktuálně probíhající sezónu. Za předpokladu, že se dohrají dvě zbývající kola skupiny o záchranu, bude šestnáctý
klub konečné tabulky přímo
sestupovat do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a dojde ke zrušení
barážových utkání. Pro další
soutěžní ročník bude FORTUNA:LIGA doplněna o druhý
a třetí tým z druhé nejvyšší
soutěže a elitní soutěž se v sezóně 2020/21 bude hrát s osmnácti účastníky bez nadstavbové části na 34 standardních
ligových kol.

Nejvyšší orgán profesionálního fotbalu se současně usnesl
na pravidlech pro další soutěžní ročník 2020/21 tak, aby
se v létě příštího roku vrátily
počty účastníků obou soutěží na obvyklý počet šestnác-

ti v každé lize. Pro tyto účely
schválilo Ligové grémium
přímý sestup pro tři poslední kluby na 16. až 18. místě
konečné tabulky po 34 kolech. Ze čtrnáctičlenné FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude
v příští sezóně přímo postupovat vítěz a dva nejníže
postavené týmy standardně
v létě 2021 sestoupí.

V nejvyšší soutěži zbývají odehrát čtvrté a páté kolo
skupiny o záchranu. Karvinský klub dostal po návratu
z karantény týden na přípravu, což je maximální možný
čas pro to, aby se stihl celý
program dohrát do 2. srpna.
Soutěžní ročník 2019/2020
bude dokončen.
V případě, že se v letošní sezóně nedohraje z důvodu

vyšší moci skupina o záchranu, nebude z FORTUNA:LIGY
sestupovat žádný tým a z rozhodnutí dnešního zasedání
Ligového grémia doplní jistě postupující Pardubice na
sudý počet 18 klubů nejvyšší
soutěž ještě druhý tým v pořadí F:NL, tedy Zbrojovka
Brno.
Zástupci klubů obou nejvyšších soutěží schválili tento
návrh s významnou většinou
27 hlasů z celkového počtu
třiceti přítomných členských
klubů LFA. Pro návrh Ligového výboru v této podobě
hlasovali mj. i kluby přímo
ohrožené sestupem z FORTUNA:LIGY. Proti se vyjádřily na Ligovém grémiu pouze
Hrade Králové a Olomouc,
zástupce Zlína se hlasování
zdržel.  pet

Volejbalistky Olomouce posílí Španělka Schlegel

L

etošní léto je ve volejbalové
Olomouci pořádně horké, telefony drnčí a vedení je v jednom
kole. Kubánské posily totiž na Hanou vinou koronaviru nedorazí.
Náhradu se však podařilo najít ve
Španělsku, odkud přichází smečařka María Priscilla Schlegel.
„Jednání byla poslední týden náročná. Jsem rád, že jsme s trenérem
našli kvalitní náhradu,“ oddechl
si předseda klubu Jiří Zemánek.
„Ještě máme v hledáčku univerzálku. Věřím, že jednání v průběhu týdne dotáhneme k podpisu,“ dodává.

Fanoušci fotbalu opět uvidí na Andrově stadionu v akci národní tým. FOTO: fotbal.cz

připravovat, chceme jim samozřejmě dát šanci.

Olomoucký kouč Petr Zapletal
je v nezáviděníhodné situaci.
Musí skládat už jednou složený
kádr, který dostal koronavirou
facku. Novou smečařku si vyhlédl na Pyrenejském poloostrově.
„Jsem moc ráda, že si mě Olomouc
vybrala,“ těší Španělku Schlegel.
Ta poslední ročník strávila v domácí lize, ale během kariéry už

María
Priscilla
Schlegel
NÁRODNOST
ŠPANĚLSKÁ
NAROZENA
29. 8. 1993
VÝŠKA
184 cm
PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ
Feel Volley Alcobendas 2014/2015, Haro
Rioja Volley 2015/2017,
Barricalla CUS Torino
2017/2018, LPM BAM
Mondovì 2018/2019, Sanaya Libbys La Laguna
2019/2020

okusila i zahraniční angažmá.
V Itálii nastupovala za Torino
a Mondovi v Sérii A2.
INFORMACE ZJIŠŤOVALA
OD BRATRANCE, KTERÝ
STUDOVAL NA MORAVĚ
„Jeden z mých bratranců byl v Brně
na Erasmu, tak mi vyprávěl také
o Olomouci,“ líčí usměvavá
Schlegel. „O klubu jsem hledala
informace na sociálních sítích a od
manažera, který o něm mluvil velmi dobře,“ vysvětluje důvody
proč kývla na nabídku z Hané.
A dalším důvodem je jistě Liga
mistryň, jež si v sedmadvaceti letech zahraje poprvé v kariéře.
„Vím, že Olomouc má silný tým. Jsem
moc šťastná, že můžu být jeho součástí.
Uvidíme koho dostaneme ve skupině,“
přemítá smečařka se zkušenostmi
ze španělské reprezentace. „Budu
na sobě pracovat každý den a doufám,
že se nám bude dařit,“ uzavírá nová
posila Schlegel.  pet
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Látal: Nějaké hráče vytipované máme
Petr Pelíšek

nachystat. A pak jsme tak vypadali. Někteří se s tím vypořádali
a měli lepší formu, další naopak. Je to těžké. Teď je to znovu. Navíc ještě máme dohrávat.
Ale vyřešili jsme to, kluci přišli
odpočinutí. A nastupujeme přípravu na novou sezonu.

P

o osmnácti dnech dovolené
se fotbalisté SK Sigma Olomouc opět sešli ke společnému
tréninku. Ještě je sice čekají
dvě dohrávaná utkání skupiny
o záchranu ve FORTUNA:LIZE,
ale už jde o zahájení přípravy
na nový soutěžní ročník. Ten by
měl startovat 22. srpna. Trenér
Radoslav Látal přivítal na prvním tréninku nekompletní kádr.
„Na odpočinek měli dostatečnou dobu. Ale zpět všechny
automatismy nedostanou hned,
chce to nějaký čas. Musíme s tím
počítat, že ve čtvrtek a v neděli
to nebude úplně ideální,“ řekl
trenér SK Sigma Radoslav Látal.

HV: Jak dlouho trvá, než fotbalista zase získá nějaký cit
s míčem?
Není to hned, samozřejmě to
bude chvilku trvat. Na odpočinek
měli dostatečnou dobu. Ale zpět
všechny automatismy nedostanou hned, chce to nějaký čas. Musíme s tím počítat, že ve čtvrtek
a v neděli to nebude úplně ideální.
HV: Ještě se nezapojili Roman
Hubník a Pavel Zifčák.
Roman dostal do pátku volno, protože skončil později, než my. Stejně
v těch dohrávkách nemůže nastoupit. A Pavel Zifčák, ten také skončil
později, má volno do pondělka.

HV: V jakém stavu je mužstvo?
Odpočinuli si na dovolené
hráči po všech stránkách?
Kluci měli osmnáct dnů pauzu,
byli na dovolených, odpočívali.
Byla to naše jediná možnost, jak
jim dát volno tak, aby mohli na
dovolenou a odpočinuli si. Není
možné, aby měli malou pauzu
a pokrčovali dál.
HV: Berete to jako začátek letní přípravy?
Ano. Je to začátek letní přípravy. Úvod bude takový rozběhový, volnější. Máme tam samozřejmě ty dvě dohrávky, takže

Trenér Radoslav Látal (vpravo) zahájil s týmem SK Sigma Olomouc přípravu na novou sezonu. Foto: Petr Pelíšek
potřebujeme na ně také hráče
nachystat tak, aby to zvládli.
HV: Lze tuto situaci vůbec s něčím srovnat? Sezona byla dvakrát

přerušená, teď začínáte přípravu
na novou sezonu, ale tu předchozí ještě nemáte ukončenou.
Je to těžká situace. Už jsem to
říkal v období koronaviru. Ne-

věděli jsme, kdy začneme, pořád se to posouvalo. Jednou byl
takový termín, pak zase jiný. To
je pro trenéry nejhorší, když
nevíte, na kdy máte mužstvo

HV: Útočník Martin Nešpor
prodloužil smlouvu. Je v pořádku a připraven?
Martin už nastoupil normálně.
Je zdravý. Normálně nastupuje
do přípravy.
HV: Zpět z hostování ve Slovácku je útočník Pavel Dvořák.
Začal s námi trénovat, uvidíme,

jak se ta situace vyvine. Také
on nemůže hrát v těch dvou dohrávaných zápasech. Budeme
s ním pracovat.
HV: Velkou změna bude hra
bez Lukáše Juliše, kterému se
střelecky velmi dařilo.
Ano, bude to samozřejmě změna.
Odešly nám góly, navíc pohodový
hráč, který je výborný do party,
bezproblémový, velice inteligentní hráč. A sehnat zase takového,
to nebude jednoduché. Aby to byl
střelec, který zapadne do kabiny.
Škoda, že už nepokračuje, pomohl nám, my jsme mu také pomohlo a doufám, že to ve Spartě ukáže.
HV: A budete chtít kádr posílit?
Sháníme. Co přijde, uvidíme,
teprve jsme na začátku. Rádi
bychom náhradu za Juliše, někoho na kraj za Pilaře. Nějaké
hráče vytipované máme, ale
jsou to složitá jednání.
HV: Budete v těch dvou zápasech, dohrávkách první ligy, rotovat kádrem, aby si zahráli i ti,
co nebyli v sezoně tolik vytížení?
Nastoupíme normálně. Uvidíme, jak se situace vyvrbí, ale
přistoupíme k těm zápasům
jako ke standardním mistrovským. Samozřejmě tam budou
nějaké věci chybět, kondice,
herní zatížení. 

Olomoucký malý fotbal vykopal v národním poháru účast na Evropě

T

ěsně pod stupni vítězů, ale
s nominací na Evropu. Reprezentanti olomouckého malého fotbalu z týmu RK Kafki
Přerov nedosáhli v celostátním
poháru v Kolíně na medaile, ale
po skvělém výkonu se v konkurenci 26 nejlepších tuzemských
týmů probojovali na EMF Eurocup do italského Riccione.
V sobotu 11. června se v Kolíně
uskutečnilo celostátní finále poháru v malém fotbalu, kde olomoucký region reprezentovaly týmy
RK Kafki Přerov a Sokol Pohořany,
který nahradil vítěze olomouckého
poháru FC Skunk. Obě mužstva obstála se ctí, zejména Kafki se předvedly ve výborném světle, skončily
těsně před branami finále a vybojovaly účast v evropském poháru.
KAFKI KROK OD FINÁLE.
HVĚZDNÉMU BRNU
PODLEHLY AŽ NA PENALTY
Kafki se dokonale adaptovaly na systém 5+1 (oproti 4+1, který se hraje
v olomoucké lize) a turnajem prošly
až do semifinále. V něm vyválčily
s favorizovanými BKMK Topshoes.cz
Brno bezbrankovou remízu a zápas
dospěl až k penaltovému rozstřelu.

Od postupu do finále dělil Kafki jediný kop. V rozhodující chvíli bohužel
selhal jinak skvěle hrající Pagáč a do
finále se tak protlačil hvězdami nabitý tým Brňanů. V následující taktické bitvě o třetí místo proti obhájci
titulu Spojům Praha pak přišly Kafki
o bronz až v posledních sekundách
zápasu. I bez medaile však zanechaly na turnaji výborný dojem, a hlavně
získaly cennou nominaci na EMF
Eurocup, který se hraje na začátku
září v italském Riccione. Do sítí soupeřů nejčastěji pálili Ondřej Buček
a Tomáš Režný, kteří si shodně připsali po pěti zásazích.
„Byli jsme opravdu krůček od vrcholu, ale zklamaní rozhodně nejsme.

Itálie byla tajným snem, kterému
jsme podřídili všechno, a proto je
pro nás 4. místo vlastně vítězstvím.
Musím pochválit všechny kluky,
protože tak vysoko jsme vyšlapali
hlavně díky dodržování taktických
pokynů a týmovému výkonu, od
kterého jsme po celý turnaj neupustili. Teď už se nemůžeme dočkat,
až to v Itálii vypukne!“ zhodnotil
povedené představení kapitán
Rudolf Pola.
OLOMOUCKÝ MALÝ FOTBAL
V DOBRÉM SVĚTLE
Také Sokol Pohořany nepřijel prodat svou kůži lacino. Hráči bojovali, ale v nabité skupině bylo extrémně těžké se prosadit. Se svou

úlohou se poprali se ctí, rozhodla
však větší zkušenost soupeřů,
a tak Pohořany zůstaly před branami osmifinále. „Na turnaj jsme
přijeli hlavně sbírat zkušenosti, což
se určitě povedlo. Myslím, že výsledky
úplně neodpovídají předváděné hře
a měli jsme na víc. Ale zahrát si třeba
proti mistrům světa z Gamblers Most
byl pro nás všechny parádní zážitek.
Příští rok uděláme vše pro to, abychom
se poháru zase zúčastnili a nabité zkušenosti přetavili v lepší výsledky,“ řekl
Jakub Hegr, dlouholetá opora Pohořan. Kvalitu olomouckého malého fotbalu potvrdilo také kvarteto rozhodčích Tomiga, Dolanský,
Perutka a Vláčil, které Hanáci na
celostátní finále vyslali.
„Jsem především rád, že náš oblastní svaz měl na ČNP své dva
zástupce. I když se na konfrontaci
s mužstvy z celé republiky podívali
poprvé, tak nejen, že se neztratili,
ale tým RK Kafki navíc postupem
do semifinále spoustu svých soupeřů překvapil. Pevně věřím, že v září
kluci dokážou překvapit i soupeře
z ostatních evropských zemí!“ konstatoval spokojený předseda
olomouckého malého fotbalu
Zdeněk Táborský.  pet

CELKOVÉ STATISTIKY
SOKOL POHOŘANY
Sestava
Zeman Tomáš – Aulich Andreas, Hegr Jakub,
Jašek Patrik, Liška Martin, Palaščák Radek,
Pešák Marek, Šuba Jan, Vaida Dominik,
Zeman Marek, Zjavka František („C“)
Zápasy
Sokol Pohořany – Gamblers Most 1:4 (Aulich)
Sokol Pohořany – ABUS Gastro Jihlava 2:5
(Liška, Zjavka)
Sokol Pohořany – 1.FC Bari Kopřivnice 1:6
(Liška)
RK KAFKI PŘEROV
Sestava
Pavlík Jiří – Bernard Martin, Buček Ondřej,
Černošek Robert, Gřešák Martin, Kaďorek
Lukáš, Pagáč Lukáš, Pola Rudolf („C“), Režný
Tomáš, Struška Martin, Šolín Jakub
Zápasy (základní skupina)
RK Kafki Přerov – Proradost 1999 Příbram 3:1
(Pagáč, Buček, Režný)
RK Kafki Přerov – Ležák Česká Skalice 8:1
(Režný 3, Buček, Černošek, Pola, Šolín,
Kaďorek)

RK Kafki Přerov – Jablíčka Chomutov 5:0
(Pola, Pagáč, Černošek, Šolín, Buček)
RK Kafki Přerov – Ostravský Zábřeh 1:1
(Buček)
OSMIFINÁLE
RK Kafki Přerov – FC Vyhaslé hvězdy Praha
2:1 (Kaďorek, Buček)
ČTVRTFINÁLE
RK Kafki Přerov – FK Vratimov 1:1 pen. 3:2
(Šolín, rozh. pen. Kaďorek)
SEMIFINÁLE
RK Kafki Přerov – BKMK Topshoes.cz Brno
0:0 pen. 5:6
UTKÁNÍ O 3. MÍSTO
RK Kafki Přerov – TJ Spoje Praha 1:2 (Režný)
Konečné 4. místo v ČNP 2020 a postup na
EMF EUROCUP v Riccione (Itálie)
UMÍSTĚNÍ PRVNÍCH 4 TÝMŮ ČNP 2020
1. BKMK Topshoes.cz Brno
2. Jablíčka Chomutov
3. TJ Spoje Praha
4. RK Kafki Přerov

Kluci pracují fantasticky, řekl Roman Sedláček
Petr Pelíšek

L

egendární útočník SK Sigma Olomouc Roman Sedláček se v klubu již dlouhá
léta věnuje práci s mládeží.
V současné době trénuje starší dorost U 18, se kterým začal
přípravu na novou sezonu jasnou a vysokou výhrou nad FK
Nové Sady B.
„Na pětadvaceti metrech mají za úkol
hrát jeden na jednoho a jít do zakončení. Nebát se hrát, nebát se kličkovat,
jít přímočaře do branky, zakončovat,
jít jeden na jednoho. To jsou věci, které dnes rozhodují zápasy. Kdo neumí
hrát jeden na jednoho, tak se nikam
neposouvá, to je alfa a omega celého
fotbalu,“ řekl Roman Sedláček,
který kromě Sigmy hrával první
ligu ještě ve Vítkovicích, Jablonci
a Zlíně, německou bundesligu za
Rostock a dlouhé roky patřil k tahounům úspěšného mančaftu
1.HFK Olomouc. S Vítkovicemi je
mistrem republiky, pětkrát reprezentoval Českou republiku.
HV: V prvním přípravném
utkání váš tým vysoko porazil

béčko FK Nové Sady. Jak se
vám utkání líbilo?
Líbilo se mi to. Je to lepší, než
trénink. Zaplať pánbůh, že se
nic nestalo, soupeř byl houževnatý. Kluci ukázali, že umí hrát
fotbal, je to výborný ročník.
Byla to jen otázka skóre. Mám
radost, že byli hladoví, že chtěli
dávat góly až do konce, do poslední minuty. Ten rozdíl je samozřejmě obrovský, ale utkání
splnilo svůj účel. Chtěli jsme na
začátek takového soupeře. Jsem
spokojený, kluci to odpracovali.

že rozhodčí některé zákroky nepískal, ať si zvykají, protože tak
to je, tak se někdy hraje. S fauly
samozřejmě nemám žádný problém, ale musí to být fér. Jsem
rád, že to bylo vyhecované, že to
bylo tak tvrdé a kluci ukázali, že
se jich nebojí. To je pozitivní.

HV: Jakou bude mít váš tým
přípravu? Co máte v plánu?
Čeká hráče dřina?
Teď budeme hrát v úterý proti

divizní Holici. V neděli jedeme
na soustředění, kde budeme
hrát s divizním Šumperkem,
to jsou všechno těžké zápasy.
Další týden pak v pátek hrajeme
s Rapidem Vídeň, další těžké
utkání.

tiletí kluci a je dobře, že hrají zápasy, ve kterých jim soupeř nic
nedaruje. A hlavně na ně nestačí
fotbalově, takže je agresivní, pokope je. A líbilo se mi, že kluci to
přijali a vyrovnali se s tím. Je to
pro ně výborný trénink.

HV: V čem jsou přínosná utkání proti mužským soupeřům?
Potřebujeme vidět přístup hráčů
v osobních soubojích, jak je zvládají. Pořád jsou to jen sedmnác-

HV: Zmínil jste, že je to mimořádný ročník. Zdá se, že takový je v Sigmě prakticky každý.
Minule jsem vedl nula dvojky a zdaleka nedosahovaly
takové kvality. Kluci jsou výborně natrénovaní, ale hlavně všechno řeší velmi dobře
fotbalově, výborně čtou hru.
A jsou tam individuality, jsou
tam fakt vynikající hráči,
i když se nedostali do devatenáctky. Výborně pracují.
Všechno jsou to fotbalisti,
všechno řeší fotbalově. Musíme do nich dostat přímočarost, hladovost v zakončení,
abychom byli úspěšní. Ale je
to opravdu výborný ročník.

HV: Chvilkami se ale na hřišti
trošku jiskřilo. Ale i to je nutné, aby si hráči ze staršího dorostu rychle zvykli, že někdy
to může být i tvrdé.
Někteří z Novosaďáků to neunesou, to je tady tradice. Nechápu
některé věci za stavu sedm nula
pro nás. Ale emoce k fotbalu patří, tím bych to uzavřel.
HV: Jasně, ale kluci si musejí zvyknout na to, že proti nim bude někdo hrát tvrdě a že se nesmí bát.
Pozor, proti tomu jsem neřekl
ani slovo. Naopak. Byl jsem rád,

Legendární útočník SK Sigma Roman Sedláček předává v klubu zkušenosti starším dorostencům. Foto: Petr Pelíšek

HV: V přímočarosti a zakončení si zrovna od vás můžou vzít
příklad.
S asistentem Davidem jim vt-

loukáme do hlavy a věnujeme
tomu každý trénink, aby bylo
co nejvíce hráčů v zakončení.
Na pětadvaceti metrech mají za
úkol hrát jeden na jednoho a jít
do zakončení. Nebát se hrát, nebát se kličkovat, jít přímočaře
do branky, zakončovat, jít jeden
na jednoho. To jsou věci, které
dnes rozhodují zápasy. Kdo neumí hrát jeden na jednoho, tak
se nikam neposouvá, to je alfa
a omega celého fotbalu.

HV: Korona pauza byla dlouhá, navíc předčasně skončila
sezona. Jsou hráči patřičně
nažhaveni do fotbalu?
Ano! Kluci pracují fantasticky,
je radost s nimi pracovat. Jsou
výtečně připravení, nachystaní
na to nastartovat svoji kariéru
tak, aby se na ten Andrův stadion dostali. Do ničeho je nemusíme nutit, dávají pozor na
tréninku, chtějí se učit nové
věci, chtějí pracovat, chtějí
hrát ve sprintu, hrát v tempu.
To je hodně důležité pro každého trenéra, když nemusí hráče
přemlouvat a jsou sami motivovaní. 
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V PREMIERE CINEMAS OD 25. 6. 2020
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Oblíbená místa
pro NOVÉ BYDLENÍ v Olomouci?
Slavonín k nim rozhodně patří.
Zastupujeme regionálního
developera Nemovitosti&Obchod
a představujeme Vám

NOVÝ PROJEKT
BYTY KYSELOVSKÁ
Prodejce projektu

Lukáš Kouřil
lukas@metr2reality.cz
+420 602 222 618

metr2reality.cz

investor

