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Vůně medvědího česneku zalila
lesy, lidé na něj vyrážejí s koši
Populární bylina v těchto dnech roste například v lesích Litovelského Pomoraví či u Grygova
DANIELA TAUBEROVÁ

Grygov – Lužní lesy a dubohabřiny nížin zalil odér, který
v těchto dnech nutí stovky lidí, aby popadly tašky a košíky
a vyrazily do přírody. Medvědí česnek vypadá jako konvalinka a voní po stroužcích paličáku. Jde o vytrvalou bylinu, která je jedním z prvních
poslů jara. Hospodyňky z ní
vyrábějí pesto, saláty nebo pomazánky.
„Pesta mám ještě z loňska
snad na deset let,“ smála se čiperná šedesátnice z Grygova,
když si o víkendu odnášela
z přírodní rezervace Království tašku listů divokého
česneku – jak se bylina také
nazývá. Jméno prozradit nechtěla. „Je to chráněná oblast,
i když česnek není chráněný,“
vysvětlila nad napěchovanou
taškou.
Podle místních je medvědí
česnek v Grygově populární.
„Je zdravý a chutný. A je zadarmo,“ uvedla šedesátnice.
Lidé z něj dělají pomazánky či
špenát. „Chci zkusit palačinky plněné medvědím česne-

Z KRÁLOVSTVÍ. Medvědí česnek zavoněl v nížinných lesích na Olo-

moucku. Lidé ho vyhledávají například v přírodní rezervaci Království
u Grygova, kde se dbá na ochranu přírody. Foto: Deník/Daniela Tauberová
kem,“ přidala další recept na
jarní dobrotu.
Medvědí česnek má největší sílu před tím, než bylina
rozkvete. Z úst Grygovských
padlo, že název získal podle
toho, jakou dává lidem po zimě sílu. Podle jiných zdrojů
však jednoděložná kytka dostala název podle velkých šelem, které po zimním spánku
scházely do údolí, aby se na-

pásly čerstvě vyrašených listů. Medvědí česnek znali
i Keltové, kteří jeho sílu a léčebné účinky využívali ve své
kuchyni.
Království je přírodní rezervace, kde zákon na rozdíl
od národní přírodní rezervace
nezakazuje trhat byliny a pohybovat se mimo značené cesty. Podobně si lidé mohou natrhat česnek i v lužních les-

ích Litovelského Pomoraví.
„Medvědí česnek je chuťově
zajímavá bylina s léčivými
účinky, která nepatří mezi
ohrožené druhy. Lidé si ji tedy
pro svoji potřebu natrhat mohou,“ uvedl Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Připomněl však, že zájemci
o divoký česnek by se do lesů
neměli vydávat auty. „To je
problém. Zajíždění auty do lesa zakazuje nejen zákon
o ochraně přírody, ale také zákon o lesích i dopravní předpisy. Pokud na motorizované
sběrače narazí stráž, mohou
očekávat pokutu,“ upozornil.
Podle starosty Grygova Tomáše Kubáčka by přespolní
měli myslet i na místní. Hlavně majitele zahrádek u Království, u kterých nechávají
stát vozidla. „Když je mokro,
rozjíždějí terén, což se obyvatelům nelíbí, a neradi bychom
situaci řešili přivoláním policie,“ reagoval starosta. „Lidé
by měli být ohleduplní. Auto
mohou zaparkovat například
poblíž vlakového nádraží,“
upozornil.

Otec mladého hokejisty u soudu neuspěl. Chystá se odvolat
Dokončení ze strany 1
Soudkyně Sylva Teličková
žalobu o náhradu 525 tisíc korun zamítla a uložila Petru
Krejčiříkovi uhradit 115 tisíc
korun protistraně. „Žalobce
uzavřel smlouvu k hráčským
právům na svého syna a zavázal se zaplatit HC PSG Zlín za
přestup dle splátkového kalendáře. Všichni svědci uvedli, že přestup vyvolal otec. PSG
s tím souhlasil za podmínky,
že nebude muset částku 605 tisíc korun hradit. Šlo o ujednání se třetí osobou, žalobce
a žalovaný nebyli v přímém
právním vztahu. HCO se proto nemohl na úkor Petra Krejčiříka obohatit,“ uvedla soudkyně.
Dodala, že otec věděl o mož-

nosti řešení sporu u smírčí komise Českého svazu ledního
hokeje, na kterou se však neobrátil. „Komise totiž smlouvu označila za anomálii,“ reagoval advokát Jaroslav Brož.

Soud se přiměřeností
ceny nezabýval
Původní smlouvu mezi rodiči
a olomouckým klubem soud
neřešil. Podle Petra Krejčiříka ji rodiče podepsali pod
nátlakem, jinak by dítě nehrálo. Obhájce HCO to ale odmítl s tím, že šlo o jejich svobodné právo. Soud se nezabýval ani výší a přiměřeností požadované částky za uvolnění
mladého hráče. Jak připomněl otec, tabulková cena od-

povídající věku hráče stanovovala sto padesát tisíc korun.
Právní zástupce HC Olomouc se se závěry soudkyně
ztotožnil. „Soud se nad rámec
svých běžných povinností zabýval i dalšími ne zcela právními argumenty žalobce.
Zhodnotil věc i z hlediska
předpisů upravujících činnost subjektů registrovaných
pod Českým svazem ledního
hokeje. Mám za to, že ústní
odůvodnění rozsudku soudkyně bylo mimořádně přesvědčivé a obsáhlé,“ uvedl advokát Michal Zahnáš.
Odmítl, že by soud rozhodoval pouze s ohledem na formální rovinu. „Soud musí primárně v takovémto sporu řešit, kdo a komu jaké peníze po-

Do hledání místa pro nový obchod
v okolí se můžete zapojit i vy

skytoval a v jakém k nim byl
právním vztahu a od toho se
odvíjí, kdo ve věci může podat
žalobu a vůči komu. A bylo
prokázáno, že mezi panem
Krejčiříkem a HCO žádná
smlouva týkající se převodu
hráčských práv jeho syna uzavřena nebyla,“ zdůraznil advokát Michal Zahnáš.
Pro Petra Krejčiříka už se
výdaje spojené s přestupem
a soudem vyšplhaly k osmi
stům tisícům korun. O odvolání má ale jasno. „Není možné, aby to takhle zůstalo. Je to
i signál pro další děti, že v tomto státě se nechce, aby se děti
zabývaly sportem, ale chce se
s nimi obchodovat. Jsme úplně mimo etiku,“ poznamenal
otec mladého hokejisty.

POZNÁMKA PETRY PÁŠOVÉ

Udělat někomu radost,
nemusí nic stát
Někdy stačí jen naše přítomnost. Na to, aby jim tvář ozdobil úsměv,
nejsou dárky potřeba. Někteří senioři jsou vděční za pohlazení, za
chvíli, kdy si s nimi popovídáte. Proto vítám projekt Daruj chvilku
s Českým rozhlasem Olomouc, který chce oslovit širokou veřejnost,
aby se zapojila a pomohla seniorům zpříjemnit jejich volný čas. Bez
dobrovolníků by spousta věcí nefungovala, a tak organizátorům
držím palce, aby se jich ozvalo co nejvíc. Dobrý pocit, že jste někomu pomohli nebo udělali radost, je k nezaplacení.

Co se děje ve vaší obci?

SKRBEŇ

Na výstavě uvidí
sváteční hrnečky

Při příležitosti oslav svátků jara pořádá Senior klub Skrbeň velikonoční výstavu. Od 3. do 5. dubna lidé uvidí sváteční hrnečky, kávomlýnky a velikonoční výzdobu zminulého století. Ochutnají i různé kávy a čaje. Akce začne
vpátek 3. dubna ve 14 hodin vystoupením žáků hudební školy.
(vv)

NA CO SE TĚŠÍM
Renata Kovářová, 37 let,
referentka, Litovel
Těším se na léto a na dovolenou sdětmi. Chtěli
bychom jet kmoři, ale ještě nevím, jak to dopadne.
(vv)

Věnovat čas osamělým seniorům?
Nový projekt shání dobrovolníky
Dokončení ze strany 1
Kromě pobytových zařízení
dobrovolníci přicházejí také
do domácnosti. „Tady v Olomouci je to asi třicítka seniorů, kteří jsou sami. Skrze mediální podporu tedy můžeme
dobrovolníky směřovat ke
konkrétním lidem nejen v zařízeních, ale i v domácnostech. Naší snahou je, aby člověk jednou týdně daroval někomu druhému, kdo je za společnost rád, třeba dvě hodiny
ze svého času,“ sdělil vedoucí
olomouckého centra Maltézské pomoci Michal Umlauf.
Zájemci o pomoc seniorům
se mohou přihlásit na webu
www.darujchvilku.cz
prostřednictvím
registračního
formuláře. Po splnění všech
potřebných kritérií, které byly vytvořené ve spolupráci

s Maltézskou pomocí, se mohou stát dobrovolníky.

Počítá se s rozšířením
do celé republiky
Projekt se bude testovat nejprve ve čtyřech zařízeních
v Olomouckém kraji. Těmi
jsou Domov seniorů Pohoda ve
Chválkovicích, Sociální služby pro seniory Olomouc, Domov pro seniory Tovačov
a Domov důchodců Prostějov.
„Momentálně se uskuteční
v Olomouckém kraji, má však
podporu vedení Českého rozhlasu a po zhodnocení jeho pilotní fáze se bude rozšiřovat
také do ostatních krajů České
republiky,“ dodal mluvčí projektu Daruj chvilku s Českým
rozhlasem Olomouc Radim
Kašpar.
(paš)

Anketa: Jaký obchod či službu byste ve svém městě uvítali?

by hlas veřejnosti vyslyšeli
a rozhodli se takový obchod či
službu v daném místě rozjet,
je ČSOB připravena toto rozhodnutí usnadnit.

Podpora firmám

K

do jiný, než člověk
žijící přímo v daném městě či obci,
by měl lépe vědět,
kde v jeho blízkosti existuje
ještě prostor vhodný pro nový
obchod či provozovnu služeb?
Touto myšlenkou se nechali
inspirovat organizátoři akce
Hledá se obchod.
Odstartovala začátkem
března a už nyní se těší rostoucí popularitě. Tak o tom
alespoň vypovídá stále větší
počet špendlíků zapíchnutých
do internetové mapy na adre-

se www.hledaseobchod.cz.
Projekt, za nímž stojí
ČSOB, má dvě části. Tou první je výzva pro širokou veřejnost, aby se aktivně zapojila
do řešení otázek každodenního života, mezi které jistě patří také dostupnost obchodů
a služeb. Vlastními tipy, tedy
zapíchnutím virtuálního
špendlíku, mohou dát lidé vědět, kde jim jaká služba či obchod chybí. Pro účastníky
jsou připraveny odměny.
Druhou úrovní jsou podněty podnikatelům. Těm, kteří

Pro podnikatele je připravena
analýza tržního potenciálu
a také zajímavá nabídka od
partnerů akce. Zahrnuje zvýhodněné služby z oblasti výpočetní a telekomunikační
techniky, zařízení provozoven, vzdělávání a poradenství. Pokud podnikatelé využijí slevu od každého partnera
alespoň jednou, ušetří více
než třicet tisíc korun.
Projektu předcházel průzkum na téma dostupnosti
obchodů a služeb. Vyplynulo
z něho, že rozložení obchodů
a provozoven služeb není zdaleka ideální. Nejméně jsou lidé spokojeni se zastoupením
řemesel. Patříte k nim i vy?
Máte příležitost zapíchnout
svůj špendlík do mapy. Veškeré další podrobnosti a informace najdete na adrese
www.hledaseobchod.cz.
(jg)

Jiří Bejó
46 let, podnikatel, Olomouc

Ludmila Kráčmarová
85 let, v důchodu, Litovel

Štěpánka Rolandová
51 let, prodavačka, Uničov

Jelikož jsem motorkář, ocenil
bych, kdyby byl v Olomouci
například nějaký obchod
s použitou výbavou na motorku. Základní věci tady jsou, ale
občas musím hledat a nakupovat na internetu.

Chybí mi tady ortoped. Je tady jen jedna ordinace, kde je
lékař tři dny, a když tam jdeme, čekáme půl dne. Obchody
tady jsou, to nemůžu říct, jeden máme blízko.

Jsem spokojená, co potřebuji,
to mám. Mám tady svého lékaře, ke kadeřnici chodím
v Uničově už dvacet let. Máme
tady i opravnu kol. Nechybí mi
nic, jsem spokojená.

Pohledem redakce
Obyvatelé velkých měst na
Olomoucku se shodli, že dostupnost obchodů v regionu je
dobrá a je jich tu dostatek.
V krajském městě spokojenost lidí s nabídkou marketů
dokládají také čísla. V pře-

počtu plochy obchodních center na tisíc obyvatel je Olomouc na třetím místě v Česku.
Předhonily ji jen Liberec a Plzeň. Další nákupní areály se
přitom v hanácké metropoli
stavějí nebo chystají. Nabídka

tedy ještě vzroste. Lidem
z menších měst okresu chybějí prodejny se specifickým
zbožím. Hlavně starší generace si pak všímá nedostatku některých specializovaných lékařů.
(red)
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