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Aleš Honus

Tři roky od útoku dvaačtyři-
cetiletého šíleného střelce v ost-
ravské fakultní nemocnici, po 
kterém zemřelo sedm lidí a jako 
osmý i pachatel, si včera minutou 
ticha připomnělo několik desítek 
lidí. Zástupci nemocnice, města 
a  kraje, ale také třeba policisté 
k památníku před nemocnicí po-
ložili květiny a zapálili svíčky.

Pietní shromáždění se konalo 
před uměleckou plastikou socha-
ře Lukáše Dvorského. Podoba 
pietního místa vzešla z výtvarné 
soutěže, kterou iniciovalo město 
spolu s  nemocnicí a  Moravsko-
slezským krajem.

Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitá-
sek 10. prosince 2019 bez varo-
vání zahájil střelbu v  čekárně 

traumatologické ambulance ne-
mocniční polikliniky. Pacienty 
střílel z  bezprostřední blízkosti 
do hlavy a hrudníku. Poté z ne-
mocnice utekl, policisté ho poz-
ději obklíčili v  Děhylově na 
Opavsku, muž se ještě před za-
tčením zastřelil. 

Podle policejního vyšetřování 
byl přesvědčen, že trpí nevyléči-
telnou nemocí a že mu lékaři ne-
chtějí pomoci. Podle policie šlo 
tedy o takzvanou rozšířenou se-
bevraždu. Mezi mrtvými ve vě-
ku 28 až 68 let byli čtyři muži 
a  tři ženy. Jde o  druhou nejtra-
gičtější událost svého druhu 
v novodobé historii České repub-
liky. Za nejtragičtější střelbu se 
označuje událost v  Uherském 
Brodě, při které v únoru 2015 ze-
mřelo osm lidí a pachatel.

Pieta připomněla třetí výročí střelby v nemocnici

Miloslav Hradil

Hvězdárnu v Prostějově čekají 
velké změny. Hejtmanství místo 
nynější staré budovy postaví 
úplně novou. Vítězný návrh vze-
šel z  architektonické soutěže, 
kterou vypsal Olomoucký kraj. 
Nabídne moderní a neotřelé ře-
šení celé stavby. 

„Jedná se o první architekto-
nickou soutěž podle regulí Čes-
ké komory architektů, kterou 
kraj za dobu své existence vy-
psal. Mám radost, že jsem se ja-
ko porotce mohl aktivně podílet 
na volbě vítěze. Vybírali jsme 

z celkem jedenácti návrhů a ne-
bylo to vůbec jednoduché. Vý-
sledek ale bude stát za to a já už 
se moc těším na realizaci stav-
by,“ sdělil Právu krajský radní 
Jan Žůrek (Spojenci-Koalice pro 
Olomoucký kraj).

Zvítězil projekt slovenské ar-
chitektonické společnosti 
DOXA. Tři mladí architekti 
z  Košic navrhli koncepci nové 
hvězdárny jako jednoduchý vy-
soký kvádr se střešní observato-
ří. Zvýšená atika nové budovy 
oddělí městský horizont a  vy-
tvoří pomyslnou vanu naplněnou 
hvězdnou oblohou. Stavba podle 

prvotních odhadů vyjde na při-
bližně sedmdesát milionů korun. 
Peníze poskytne Olomoucký 

kraj. Do díla se řemeslníci pustí 
v roce 2024. 

„Jsme s  vítězným návrhem 

velmi spokojení a vážíme si to-
ho, že kraj našel odvahu k reali-
zaci projektu. Teď, když máme 
kolem hvězdárny nové šetrnější 
pouliční osvětlení, které způso-
buje mnohem méně světelného 
smogu, těšíme se o to víc, až bu-
deme moct  v nové hvězdárně li-
dem ukazovat krásy noční oblo-
hy,“ konstatoval vedoucí hvěz-
dárny Rudolf Novák.

V  prostějovské hvězdárně si 
lidé mohou prohlédnout nejen 
hvězdy a planety, ale od 1. pro-
since také nejlepší architektonic-
ké návrhy, které se soutěže na 
rekonstrukci budovy účastnily. 

Prostějov bude mít ojedinělou hvězdárnu

Ani jedenáct úspěšných tro-
jek nepomohlo basketbalistům 
Olomoucka k vítězství na půdě 
Kolína ve 12. kole Kooperativa 
NBL. Hosté téměř třicet minut 
vedli, přesto prohráli 87:90, 
když v závěru neuhlídali domá-
cí střelce z dálky.

„Na konci byli domácí přece 
jen lepším celkem. Proměnili 
několik těžkých střel za tři body, 
ale to je jejich hra. My jsme po 
většinu utkání hráli velmi dob-
ře. V závěru se však ukázaly in-
dividuální kvality borců Kolína. 
Na svůj tým jsem přes porážku 

pyšný, snažíme se každý zápas 
vyhrát. Doufám, že pokud bu-
deme pokračovat takto, tak dů-
ležité duely zvládneme,“ uvedl 
olomoucký kormidelník Tiho-
mir Bujan.

Hodně zklamaný byl kapitán 
Hanáků Lukáš Feštr. „Rád bych 
to hodnotil kladně, ale chybí ví-
tězství. Kolín byl v  koncovce 
i trochu šťastnější, méně chybo-
val a  trefi l více střel. Nám ne-
zbývá než se z toho rychle okle-
pat. Snad si z tohoto utkání vez-
meme ponaučení a zúročíme to 
v dalších bojích,“ podotkl. (pem)

Zápas v Kolíně ztratili 
basketbalisté v závěruVe druhém zápase pod no-

vým koučem Milošem Říhou 
mladším urvali hokejisté Zlína 
v  první lize premiérový bod. 
Berani dokázali na pelhřimov-
ském stadionu, kde našli v  této 
sezoně domácí azyl hráči Jihla-
vy, dohnat dvougólové manko, 
avšak nakonec padli 3:4 v pro-
dloužení.

„Vůbec nám nevyšel vstup do 
utkání. V první třetině potresta-
la Dukla skoro každou naši chy-
bu,“ litoval Říha. Po první pře-
stávce se jeho tým herně zvedl. 
„Vytvořili jsme si tlak i  šance. 
V poslední části jsme nápor ješ-
tě vystupňovali. Srovnali jsme 
na 3:3, avšak rozhodující branku 

jsme bohužel už nepřidali. Stře-
leckých příležitostí jsme přitom 
měli habaděj,“ tvrdil.

Domníval se, že jeden bod je 
pro Zlíňany málo. „Měli jsme 
rozhodně na to, překlopit střet-
nutí s  Jihlavou na naši stranu. 
Nicméně tým podal zejména ve 
druhé a  třetí třetině mnohem 
lepší výkon než předtím v Šum-
perku,“ našel Říha na duelu na 
Vysočině největší pozitivum.

Další prvoligový zápas sehra-
jí v tabulce devátí Berani až po 
reprezentační pauze. V  neděli 
od 15.30 hodin budou hostit ve 
své hale v  atraktivním derby 
blízkých soupeřů vedoucí 
Vsetín. (čfo)

S Říhou mají první bod
Devět extraligových výher 

v řadě měly za sebou stále se lep-
šící odbíjenkářky Olomouce 
před duelem 15. kola, v němž na-
razily na ukrajinského šampio-
na Prometey Dnipro, který v tu-
zemské nejvyšší soutěži hostuje. 
Vítěznou sérii však neprodlouži-
ly. S  účastníkem prestižní Ligy 
mistryň prohrály 3:0 a v tabulce 
klesly právě za Dnipro na třetí 
příčku.

„Mají obrovskou kvalitu. Pře-
hráli nás hlavně v rychlosti, měli 
jsme problémy na přihrávce 
a celkově v obraně. Zejména od 
konce druhého setu do poloviny 
třetího si z nás udělali trhací ka-
lendář. Měli jsme více bojovat,“ 

uvedl kouč Hanaček Martin 
Hroch.

Klání se silným soupeřem by-
lo však podle něj důležitou ško-
lou před těžkými zápasy, které 
jeho družstvo čekají ať už v ev-
ropském poháru, nebo v extrali-
ze s vedoucím Libercem. „Tepr-
ve od minulého pondělí hrajeme 
s míči značky Mikasa, které se 
preferují v  pohárové Evropě, 
takže věřím, že půjdeme ještě 
nahoru,“ podotkl Hroch.

Zítra se Olomouc utká v úvod-
ním kole hlavní fáze evropského 
poháru CEV se čtvrtým týmem 
minulého ročníku francouzské 
nejvyšší soutěže Terville-Flo-
range OC (od 18 hodin). (pem)

Desátou výhru nepřidaly

Aleš Honus

Hned dvě premiéry připravilo 
Národní divadlo moravskoslez-
ské v Ostravě pro své diváky na 
svých dvou scénách. Ve čtvrtek 
se m ohou v  Divadle Antonína 
Dvořáka těšit na premiéru zbru-
su nového nastudování Smeta-
novy Prodané nevěsty. O tři dny 
později bude v Divadle 12 popr-

vé uveden nový remake slavné-
ho semaforského představení 
Jonáš a tingl-tangl.

Novou inscenaci Prodané ne-
věsty nastudoval režisér Jiří Ne-
kvasil. V  dějinách ostravského 
divadla jde už o čtrnácté nastu-
dování. Pod posledním byl po-
depsán Ilja Racek.  

V koprodukci
se Slovinskem

„Naše Prodaná nevěsta bude 
veselá, barevná a potěší všechny 
generace diváků,“ zve režisér 
Nekvasil.

„Prodaná nevěsta prakticky 

neopustila jeviště opery našeho 
divadla, ale přesto nová insce-
nace přinese hned několik debu-
tů v  hlavních rolích. Obě Ma-

řenky – Soňa Godarská i Vero-
nika Rovná – roli studují poprvé, 
debutujícím Jeníkem je kanad-
ský tenorista Philippe Castag-

ner a  roli Kecala ztvární také 
poprvé František Zahradníček,“ 
dodal. 

Operu divadlo uvede v kopro-

dukci se Slovinským národním 
divadlem opery a baletu Lublaň, 
kde měla inscenace premiéru 
v  lednu 2019. Po posledním 

představení letos v  červnu se 
scéna i kostýmy vydaly na cestu 
do Ostravy.

„Inscenaci rovněž uvádíme 
jako součást Smetanovského 
operního cyklu Ostrava 2024. 
V  Roce české hudby uvedeme 
ve dvou blocích k výročím Sme-
tanova narození a  úmrtí všech 
jeho osm dokončených oper. 
Aktuálně máme na repertoáru 
Dvě vdovy a na konci této sezo-
ny se ostravští diváci dočkají ta-
ké nové inscenace opery Dali-
bor. Do konce roku 2023 pak 
ještě opera NDM nastuduje Ta-
jemství a Čertovu stěnu,“ připo-
mněla mluvčí divadla Šárka 
Swiderová.

Savka v hlavní roli
Do konce týdne se pak mohou 

diváci těšit na další premiéru 
v režii letošního jubilanta Jiřího 
Nekvasila, tentokrát v  komor-
ním prostoru Divadla 12. Půjde 
o nové zpracování legendárního 
semaforského hudebního kaba-
retu Jonáš a tingl-tangl, ve kte-
rém excelovali Jiří Suchý a Jiří 
Šlitr. V ostravském provedení se 
jejich rolí zhostí muzikálový 
zpěvák Tomáš Savka, kterému 
bude sekundovat klavírista a ta-
ké dirigent Jakub Žídek. V ost-
ravské premiéře tak zazní ne-
smrtelné písničky Vyvěste fan-
gle, Honky tonky blues a mnoho 
dalších, a to už v neděli.

Ostrava opráší Prodanou nevěstu i Jonáše

Veronika Rovná jako Mařenka na zkoušce opery Prodaná nevěsta.
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V dějinách 
ostravského divadla 
jde už o čtrnácté 
nastudování Prodané 
nevěsty

Jiří Nekvasil, režisér

■  Pod novými 
trenéry válí

Hokejisté Vsetína vyhráli 
už posedmé v  řadě, když ve 
29. kole první ligy doma pora-
zili nevyzpytatelnou rezervu 
Pardubic 3:2. Pod novou trenér-
skou dvojicí se jim daří, byť vý-
kony nejsou pokaždé ideální. 
Ze spodní poloviny tabulky se 
vyšplhali už na druhou příčku. 
„Pardubice byly nejlepším tý-
mem, s nímž jsme za poslední 
dobu hráli. Do karet nám taky 
nešlo, že jsme inkasovali první 
gól. Pomohli jsme si však přesi-
lovkami a po druhé třetině jsme 
vedli 2:1. Nicméně po hrubé 
chybě jsme dostali vyrovnávací 
gól. Naštěstí nám trn z  paty 
opět vytrhl Ondřej Smetana, 
který má parádní střeleckou 
formu. Vyhráli jsme o  jeden 
gól, ale tři body se počítají,“ 
tvrdil po utkání kouč Valachů 
Jiří Wreintritt. (pem)

■  Bohumín dobuduje 
kanalizaci

Radnice v  Bohumíně na 
Karvinsku se chystá dobudovat 
kanalizace v  okrajových čás-
tech města s  rodinnou zástav-
bou. Jedná se o  části Skřečoň 
a Pudlov. V následujících letech 
chce radnice do výstavby kana-
lizace vložit desítky milionů 
korun. Z  rozpočtu města bude 
uhrazeno vybudování nového 
řadu a  přípojek k  tamním po-
zemkům. Přípojku od domu po 
veřejnou část si už lidé budou 
muset vybudovat na své nákla-
dy. Vše by mělo být hotovo 
v roce 2024.  (den)

Nová hvězdárna v Prostějově už má vizuální podobu. 
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Z pietního shromáždění před poliklinikou ostravské fakultní nemocnice.
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