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Zápisník
Pivní hranice
jako zrod
pivních hádek

ŠTERNBERK Startoval jako posled-
ní a vzápětí nechal všechny za se-
bou. Král šternberského mistrov-
ství Evropy v závodech do vrchu
Ecce Homo Ital Simone Faggioli
včera překonal sám sebe a hned
při první jízdě zlomil rekord, který
na této známé trati sám před dvě-
ma lety zajel.
„To je frajer,“ zabouřil u startu

jeden z tisíců fanoušků jednatřice-
tiletý Petr.
Jakmile hodnota nového nejlep-

šího času na Ecce Homo zasvítila
na tabuli u startovní čáry, ozval se
potlesk a jásot. Zhruba patnáct ti-
síc návštěvníků šternberskéhoMis-
trovství Evropy v závodech auto-
mobilů do vrchumělo včera odpo-
ledne krátce před čtvrt na jednu
svého hrdinu.
Třiatřicetiletému Faggiolimu na

to stačily dvě minuty a bezmála
čtyřicet šest vteřin. Právě v tomto
čase ve svém závodním prototypu

značky Osella pod startovním čís-
lem jedna zdolal kopce nad Štern-
berkem.
„Už je tady, už je tady,“ překřiko-

vali hřmot Italovamodro-červené-
ho vozu dva chlapci, kteří pozoro-
vali start. Před Faggiolim v tu chví-
li bylo 7 800 metrů ost-
rých zatáček a prudké-
ho stoupání. Letos je
zvládl vyjet průměr-
nou rychlostí 169,5 ki-
lometru v hodině.
„Neudělal jedinou

chybu,“ zhodnotil fa-
noušek Petr Faggioliho
start. Suverénního Itala neviděl ve
Šternberku poprvé. Byl zde i v roce
2010, kdy tento jezdec stanovil do
včerejšího dne platný rekord.
A i tehdy před dvěma lety bojoval
Faggioli jen sám se sebou. Nejlepší
čas zajetý na Ecce Homo v roce
2009 patřil také jemu.
„Ve Šternberku mě baví všech-

ny závody, ale právě kvůli takovým
závodníkůma jejich speciálním vo-
zům sem má cenu jezdit,“ rozplý-
vá se Petr nad Osellami.
Tyto burácející, široké a nízké

vozy přezdívané placky letos ovlád-
ly kompletní čelo výsledkové listi-

ny. Na bronzovoupříč-
ku se s tou svou probo-
joval i český závodník
Miloš Beneš, na dru-
hémmístě skončil Švý-
car Marcel Steiner.
„Už po tréninko-

vých jízdách jsme tuši-
li, že Faggioli rekord

Ecce Homo zlomí. Kolegové z cíle
mi tehdy říkali, že dojížděl bez ply-
nu. Věděl, že na to má,“ komentu-
je nadšeně hlavní téma letošních
závodů ve Šternberku jejich mluv-
čí Milena Schärferová. „Italové
tady posbírali hodně cen, oslavy
budou bouřlivé.“
Ke šternberské trati se letos pod-

le Schärferové vypravilo zhruba
patnáct tisíc diváků. „Obliba závo-
dů do vrchu jde po čase opět naho-
ru. Oproti minulým ročníkům
nám návštěvníků přibylo,“ doplni-
la mluvčí.
První z nich si ještě před samot-

nými závody mohli včera ráno ob-
hlédnout zázemí jezdců. I tady Fa-
ggioliho tým dominoval. Favorit
závodu sem spolu s dalšími jezdci
ze své stáje dorazil dvěma zářivé
modrými kamiony. Mezi nimi
měli natažený stan, již po osmé ho-
dině ráno tu bylo rušno. Hromady
několik desítek centimetrů širo-
kých pneumatik, italské pokyny
mechaniků a mezi tím několik
vozů Osella s ještě odmontovaný-
mi čelními maskami.
O pár hodin později už ve stoše-

desátikilometrové rychlosti rozrá-
žely vzduch v kopcích nad Štern-
berkem.

Michal Poláček

OLOMOUC (ČTK)Noc kostelů v olo-
moucké arcidiecézi přilákala letos
rekordní počet návštěvníků, koste-
ly si prohlédlo téměř 67 000 lidí.
Loni se akcí v církevních objektech
zúčastnilo téměř 62 000 lidí. Akce
se konala v noci na včerejšek.
„V arcidiecézi, do které patří vět-

ší část území Olomouckého kraje,
celý Zlínský kraj a části okresů Svi-
tavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Ho-
donín, bylo otevřeno 185 kostelů,“

řekl mluvčí olomouckého arcibis-
kupství Jiří Gračka.
Smyslem Noci kostelů je otevřít

objekty netradičním způsobem,
navíc i pro ty, kteří je běžně nena-
vštěvují. Na návštěvníky čekaly na-
příklad koncerty, komentované
prohlídky kostelů, přednášky, čte-
ní z bible, videoprojekce, výstavy
či rukodělné aktivity. Lidé mohli
také nahlédnout do starých kronik
či matrik.

Koho Sigma Olomouc porazila ve
finále Poháru České pošty?
a) AC Spartu Praha, b) SK Slavii
Praha, c) Bohemians 1905
Toto byla otázka, na kterou
správně odpověděl za a)
Marek Vinkler z Bělkovic.
Výherce získává vstupenku
na Talkshow Davida Hrbka
s hosty Petrem Uličným, Zdeňkem
Psotkou a Michalem Ordošem.

Krátce
JESENÍK

Podvodníci
s úvěry narazili
Desetitisíce korun teď musí splá-
cet dvě ženy z Jeseníku, které se ne-
chaly přesvědčit od dvojice pod-
vodníků, aby si vzaly úvěr. Čtyřia-
dvacetiletý muž jim opatřil fingo-
vané potvrzení od zaměstnavate-
le. Podvodnice si z obou úvěrů vět-
šinu peněz hned vzala. Teprve při
dalším pokusu o úvěrový podvod
byla dvojice dopadena. (rš)

ÚSOV

Muž přinesl starostovi
ostře nabitou zbraň
Igelitovou tašku s ostře nabitou
pistolí našel ve čtvrtek muž v Úso-
vě na Mohelnicku. V tašce byly
také doklady. Nálezce nebezpeč-
nou zbraň přinesl na radnici a sta-
rosta ji předal policii. Policisté zjis-
tili, že není v evidenci. Nyní zjišťu-
jí, jak se na místo dostala a zda s ní
nebyl spáchán trestný čin. (rš)

OLOMOUC

Zemědělské podniky
navýšily stavy skotu
Zemědělci z Olomouckého kraje
mírně navýšili stavy skotu. Na kon-
ci dubna chovali 90 548 kusů hově-
zího dobytka, což představuje
oproti stejnému období loňského
roku nárůst o 1,1 procenta. V ce-
lém Česku se stavy skotu meziroč-
ně zvýšily o 0,7 procent na 1,35mi-
lionu kusů. (ČTK)

N a pivních hranicích,
kdy lidé z určitého re-
gionumuseli pít urči-

té pivo, protože jiné se k nim
do hospod a obchodů tak snad-
no nedostalo, by se dal vyučo-
vat vznik nacionalismu. Každý
měl totiž o nejlepším pivu
v zemi jasno. Bylo to to jeho. Ji-
nými slovy – to, které znal. Zvy-
kl si na chuť, takže když ochut-
nal něco jiného, přišlo mu na
cizím pivu něco divného –
něcomu na něm prostě nese-
dělo. A tak u hádek o značku
piva neexistovaly kompromisy
– pivo bylo buď skvělé, anebo
břečka. I dnes si lidé drží svou
oblíbenou značku. Na pípách
a v regálech obchodů máte nic-
méně tolik druhů piv, že se
chutě snadněji smísí a názoro-
vé hrany obrousí. A to přizná-
vá autor tohoto sloupku, který
se v Čechách kdysi hádal o Ra-
degast. Jiné pivo u nás nebylo.
Na straně tři máte v naší an-

ketě značek hned několik, a to
nejen pivních, ale i minerálko-
vých. Nemusíte se o ně hádat,
stačí, když budete hlasovat.

Hrdina šternberského
mistrovství Evropy

v závodech do vrchu
se včera zrodil hned

po první sérii jízd.
Favorit Ital Simone
Faggioli po poledni
překonal svůj vlastní

rekord, který této
známé trati dal

před dvěma
lety. Tisíce fanoušků

měly důvod k oslavám,
7 800 metrů zatáček

zvládl za 2 minuty
a bezmála 46 vteřin.

Šedesát hodin práce zabrala Michaele Linhartové
výroba maturitního tabla litovelského Gymnázia
Jana Opletala, jež letos coby nejhezčí vybrali lidé
v soutěži serveru Rajče.net a MF DNES. „Učím na
základní umělecké škole, jedna z maturantek je má
žačka. Ví, že i fotografuji, požádala mě o pomoc,“
líčí Linhartová. Vzniklo tak tablo „Dějiny píšeme

my“, studenti na něm představují nejrůznější histo-
rické postavy. „Maturanti si skvěle připravili kostý-
my,“ doplnila fotografka. Jako druhé skončilo tablo
Střední školy zemědělské Olomouc, třetí je uničov-
ské gymnázium. (mip)

David
Štverka
vedoucí olomoucké
redakce MF DNES

Výherce soutěže

O lístky na show

Vítězové

Studenti litovelského gymnázia mají nejhezčí tablo

Postavy z historického tabla
Foto: Michaela Linhartová

„Už po
tréninkových
jízdách jsme tušili,
že Faggioli rekord
Ecce Homo zlomí.“
Milena Schärferová
mluvčí závodů

» Pokračování ze str. B1
K výzvě se však záhy připojili i další
lidé z celé země, například předsed-
kyně pražského sdružení Sananim
Martina Richterová či režisér filmu
Konopné pašije Oliver Morgen-
sternMalina. „Počítal jsem s tím, že
náš podnět vyvolá další vlnu a že se
to bude takto vyvíjet. Mé očekávání
se splnilo, řekl iniciátor olomoucké
stížnosti Smékal.
Dvořák řekl, že je rád, že to zved-

lo takovou vlnu solidarity. Poukázal
přitom na to, že nikdy nebyl deale-
rem marihuany a pěstované kono-
pí využíval především k výzkumu
a k léčebnýmúčelům. „Nenímožné
za to lidi kriminalizovat. Od roku
2000 žádám o povolení k vysázení
konopí k vědecko-výzkumnýmúče-
lům, podle ministerstva však tako-

vé povolení český právní řád nezná,
ale policisté ho chtějí,“ doplnil Dvo-
řák. „Nejsem farmář, jsem psycho-
terapeut. Chtěli jsme vytvořit stan-
dard kvality, aby nemocní nedostá-
vali jedovaté bylinky,“
Konopí Dvořákovi v Ospělově na

Prostějovsku zabavili policisté cel-
kem třikrát, naposledy loni. Poprvé
policisté odvezli téměř 800 rostlin,
skoro 20 kilogramů sušené hmoty.
Loni na jaře jej brněnský krajský
soud za to potrestal podmíněným
trestem 28 měsíců s odkladem na
2,5 roku. Na konci červencemá sta-
nout před soudem za případ týkají-
cí se policejního zásahu v Ospělově
v září 2010, hrozímu až deset let vě-
zení. Kvůli zabavení konopí v loň-
ském roce byl nedávno znovu obvi-
něn.

Dnes v 19.30 v Divadle
hudby Olomouc

Závodníci jsou zvyklí na krásný
doprovod. Foto: P. Janeček, MF DNES

Přípravy V ulicích města Šternberk si včera mohli návštěvníci závodů Ecce Homo prohlédnout speciály na čtyřech kolech. Foto: Petr Janeček, MF DNES

Dopisy podporují pěstitele
konopí. Zahltily ministerstvo

Noc kostelů přilákala rekordní
počet návštěvníků – 67 000

Rekord Ecce Homo padl,
„král“ kopců překonal sám sebe


