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Neslyšela lupiče,
měla sluchátka

Prostějovští policisté pátrají od
středeční noci po lupiči, který
přepadl procházející ženu. Využil
toho, že měla na uších sluchátka.

OLOMOUC, PŘEROV, JESENÍK, ŠUMPERK, PROSTĚJOV

OLOMOUC Muzejní Thálie
Vlastivědné muzeum Olomouc
slaví úspěch, dostalo cenu Strana B2

Počasí v kraji

FOTBAL Ivo Viktor
Čech mě výhozem potěšil, říká
brankářská legenda Strana B4

20 °C/22 °C
11 °C/13 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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Zoo a její tři nová mláďata
Olomoucká zoo má přírůstek,
narodila se jí tři mláďata lemura

Náměstek má dvojníka,
propaguje nacismus
Občas se můžeme
»
setkat s humorně

Přerovský náměstek Michal Zácha řeší příspěvky
v internetových diskusích, které propagují nacismus.
Je pod nimi podepsaný, i když je nepsal. Po
negativních ohlasech od lidí už zalarmoval policii.
PŘEROV Myšlenky nacismu pod
články na různých internetových
serverech otevřeně propaguje neznámý pisatel, který se zřejmě vydává za náměstka přerovského primátora Michala Záchu. Ten už zaznamenal na svou adresu negativní ohlasy od obyvatel města. Kritiku za něco, co nepsal, si nechce nechat líbit a celou věc už řeší s policií.
„Stydím se za ně. Kde je nějaká
možnost svobodné volby výběru,
komu fandím, a komu ne. Vzhledem k cenzuře na těchto stránkách nebudu psát, co si myslím
o těchhle existencích z RAF. Zradili vlast, místo aby bojovali na vlastní hroudě,“ stojí například v ohlasu pod článkem o smrti jednoho
z posledních válečných pilotů – generála Zdeňka Škarvady. Podepsaný je Michal Zácha z Přerova. Příspěvek získal 243 nesouhlasných
hlasů, a dostal se tak do čela diskuse, kterou si na internetu může přečíst každý.
Přerovský radní Michal Zácha
se ale hájí, že příspěvek nepsal. Že
se za něj někdo vydává, zjistil až ve
chvíli, kdy se mu do pracovního
e-mailu ozval muž, který jej za tak
otevřený projev chválil. „Říkal
jsem si, že jde o nějakého blázna,
a nechal jsem to být. Jenže pak mi
napsala nějaká paní, která nepřála
nic dobrého mně ani mojí rodině,

a tehdy mi došlo, že je to vážné,“
popisuje Michal Zácha. Začal proto pátrat.
„Zjistil jsem, že to není jediný
případ. Někdo takové příspěvky,
z nichž jeden otevřeně podporuje
nacismus, píše pod různými články už od března. V jednom se zdá,
že obdivuji Breivika, v jiném se
zase píše, že dědeček byl u gestapa
a je to hodný člověk. Není to pravda,“ uvádí Zácha.
Podle politologů není taková
snaha o poškození politika příliš
běžná. „Občas se můžeme setkat
s takovými humorně laděnými příspěvky, ale že by se někdo za politika vydával a psal za něj v takto negativním smyslu, s tím jsem se zatím nesetkal,“ uvedl politolog Pavel Šaradín s tím, že takové jednání může náměstka poškodit. „Alespoň v tom krátkodobém hledisku
určitě ano. Dokud lidé nezjistí, že
je to opravdu jen pokus o diskreditaci,“ dodává Šaradín.
Právě kvůli negativním reakcím
od občanů se Zácha v minulých
dnech obrátil na policii. „Cítím se
poškozen nejen jako politik reprezentující město Přerov, ale především jako člověk, který by nikdy
a za žádných okolností nechtěl být
spojován s propagací fašismu či jiných ideologií potlačujících lidská
práva,“ uvedl Zácha ve svém prohlášení.
» Pokračování na str. B2

„Historie
2. světové války
mě velmi zajímá
a dotýká se mne,
pokud někdo za
mne veřejně
vystupuje
s takovými
názory. Jeden
z příspěvků
otevřeně
podporuje
nacismus, to je
nepřípustné.
Válka byla, je to
historie.
Genocidu a lidi
jako byl Hitler
nebo jako je nyní
Breivik odsuzuji.“
Michal Zácha

zastupitel Přerova

Šlápněte do pedálů. MF DNES
přináší tipy na bezpečné cyklostezky
Nejlepší hráčka golfu v Olomouci

Hůl golfové hvězdy pomohla postiženým
Areál Golf Resort Olomouc včera při charitativním golfovém turnaji
hostil nejlepší českou golfistku Kláru Spilkovou. Ta si zde pod záštitou sdružení Spolu Olomouc zahrála s jedenačtyřiceti hráči. Své umění ukázala i mentálně postiženým lidem, jimž se toto sdružení věnuje. Osmnáctiletá Spilková také přispěla do aukce, jejíž výtěžek půjde
na činnost Spolu Olomouc. „Klára do dražby vložila svou čepici a golfovou hůl. Měli jsme tu i tašku na doklady z olympijské výbavy Davida Svobody,“ uvedla za sdružení Gabriela Zonová.
(mip)
Klára Spilková na charitativním golfovém turnaji
Foto: Tomáš Frait, MAFRA

OLOMOUCKÝ KRAJ (rš) Také patříte
k těm, kteří ve svém volnu nejraději sáhnou po kole a vydají se na cyklistické toulky po regionu? Pak jste
už určitě bádali nad tím, na kterou
trasu se rozjet, aby vám na ní bylo
příjemně a nemuseli jste se vyhýbat autům.
Ačkoliv v Olomouckém kraji cyklostezek stále přibývá a obce i města jejich budování věnují velkou
pozornost, těch opravdu bezpečných mimo dopravních ruch je stále pomálu. MF DNES přináší tipy
na 10 cyklotras, na kterých je
nejen bezpečno, ale současně na
nich zažijete i něco neobvyklého.

Je libo nádhernou přírodu? Pak
otestujte trasu Drahanskou vrchovinou. Rodiče s dětmi ocení nenáročný cyklookruh Litovelským Pomoravím, kde si prohlédnete i areál s romantickými stavbami upomínajícími na šlechtický rod Lichtenštejnů, milovníci adrenalinu
zase nevynechají bike park v Koutech nad Desnou či Rychlebské
stezky. Přes 40 kilometrů perfektně značených tras dělá z Rychlebských stezek unikátní síť trailů,
jaká nemá v Česku obdoby. Skutečná výzva se jmenuje Koutíkův sen.
2,5kilometrová trasa je určena pro
freeride a sjezdové speciály.

Pokud se chcete bavit a k tomu
ještě vzdělávat historií, skvělá je
okružní trasa po zámcích a přírodních parcích střední Moravy. Jedny z nejkrásnějších výhledů v Jeseníkách pak nabídnou Obří skály,
ke kterým můžete rovněž vyjet na
kolech.
A stejně tak na vás v sedle kola
čeká i unikátní naučná stezka propojující třicet vojenských pevnůstek, takzvaných fortů. Najdete ji
přímo v Olomouci. Nezapomenutelný bude cyklovýlet z Mohelnice
do Loštic, kde ochutnáte místní
specialitu – tvarůžky.

» Přehled cyklotras na str. B3

Krátce
ZÁBŘEH

JESENÍK

HANUŠOVICE

JESENÍK

Pendolino srazilo
člověka na kolejích

Jeseník zahajuje
lázeňskou sezonu

Pivovarská čtvrtka
startuje už za týden

Policie dopadla výrobce
a dealera pervitinu

Ve stanici Zábřeh na Moravě včera
odpoledne pendolino srazilo
a usmrtilo člověka, který přecházel
přes koleje. Provoz byl podle webu
Českých drah omezený, desítky
vlaků měly až patnáctiminutová
zpoždění. Nehoda se podle zaměstnanců Drah stala na služebním
přechodu přes koleje, který je veřejnosti nepřístupný.
(ČTK)

Turistickou a lázeňskou sezonu zahajuje tradičně ve velkém stylu
město Jeseník a Priessnitzovy lázně. Program vrcholí o tomto víkendu. Již dnes v devět hodin město
udělí čestné občanství Vladimíru
Vraňovskému (na snímku) a potom přijede na Masarykovo náměstí sám Vincenz Priessnitz. Program
trvá do nočních hodin.
(rš)

Milovníci dálkových pochodů v regionu se mohou těšit na Pivovarskou čtvrtku v Hanušovicích. Tradiční akce pořádaná tamním pivovarem se koná v sobotu 25. května.
Startuje se mezi osmou a desátou
hodinou ze Šumperka, Králík či Hanušovic a turisté si mohou vybrat
ze sedmi tras. Loni pochod absolvovalo přes 3 000 lidí.
(rš)

Dva muže zatkla kvůli kšeftování
s pervitinem jesenická policie.
Oba pervitin prodávali a jeden
z nich ho dokonce i vyráběl. Muži
jsou nyní obviněni z nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a jedy. Jeden z dvojice mužů byl za
stejný trestný čin už dříve odsouzený.
(rš)

laděnými příspěvky, ale
že by se někdo za
politika vydával a psal
za něj v tak negativním
smyslu, s tím jsem se
zatím nesetkal.
Pavel Šaradín
politolog

„

Co se také
objevilo v diskusi
u článku o pilotovi Škarvadovi:
Jakej válečnej hrdina,
jakej? Vždyť střílel do lidí,
ač to byli Němci. Copak
Němci nebyli lidé? Copak Němci
nebojovali za svůj Vyšší princip,
za svou víru a ideály?!
Jakým právem se dehonestuje
Německo let 1933 až '45, Fajtl nebo
tenhle, pyšnej na ně nejsem,
naopak. Stydím se za ně.
Kde je nějaká možnost svobodné
volby výběru, komu fandím, a komu
ne. Vzhledem k cenzuře na těchto
stránkách nebudu psát, co si myslím
o těchhle existencích z RAF. Zradili
vlast, místo aby bojovali na vlastní
hroudě.
Pozn.: Názor s nejvíce nesouhlasnými
hlasy (243), podepsán Michal Zácha,
Přerov

Cizí muž lákal
mého syna do
auta, řekla policii
žena v Olomouci
OLOMOUC (stk) Olomoučtí policisté
od čtvrtečního odpoledne pátrají
po podezřele se chovajícím muži.
Matka dvanáctiletého školáka totiž
policii nahlásila, že jejího syna
chtěl řidič nalákat k sobě do auta.
Chlapec z místa raději utekl.
„Sedmatřicetiletá žena z Olomouce nahlásila ve čtvrtek na linku
158, že se neznámý muž pokusil nalákat jejího syna do svého vozu,
když šel chlapec okolo čtrnácté hodiny ze školy,“ uvedla policejní
mluvčí Tereza Neubauerová.
Stalo se to na třídě Míru, kde
vedle chlapce náhle zastavil vůz,
zřejmě Peugeot 407 tmavé barvy.
Řidič otevřel dveře spolujezdce a začal chlapce lákat, ať si nasedne. Ten
se dal ale raději na útěk. Muž ihned
poté z místa odjel.
„Muž byl podle chlapcova popisu ve věku 65 až 70 let, s čelní pleší,
pouze po obvodu měl šedé vlasy
a na tváři krátké šedé vousy. Oblečen byl do staršího trička s černo-bílými pruhy a riflí. Mluvil česky a bez
přízvuku,“ dodala mluvčí. Policie ihned po ohlášení pátrala v okolí místa a prověřila i blízké základní a mateřské školy, ale podezřelého nikde
neobjevila. Vyzývá proto rodiče,
aby děti na možnou hrozbu upozornili a vysvětlili jim, jak se zachovat.

