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Olomoucký kraj
Tip na 2 hodiny

Posmrtné masky
i nejvzácnější
bankovka

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky vrcholí a na tematický program k nim zve i olomoucké Vlastivědné muzeum.
V Přerově a Hranicích je nyní k vidění putovní výstava Století 1918–2018
v Olomouckém kraji. V Olomouci
významné jubileum připomíná výstavní projekt Od Zborova k republice, který je přes legionářskou problematiku úzce spjatý s výstavou
Vojtěch Preissig / Životem pro
vlast. „V neděli 28. října jsme se rozhodli zpřístupnit muzeum veřejnosti zdarma. Návštěvníci si mohou
prohlédnout výstavy, které jsme
připravili k narozeninám stoleté republiky a které se pyšní unikátními
exponáty, jako jsou posmrtné
masky zakladatelů samostatného
československého státu i nejvzácnější bankovka naší historie – státovka v nominální hodnotě 5 000
korun,“ přiblížil ředitel muzea Břetislav Holásek s tím, že zájemci mají
možnost zhlédnout také výstavu ze
sbírek Národního technického muzea Český kinematograf a stálé muzejní expozice. (ls)
Od Zborova k republice / Vojtěch
Preissig – životem pro vlast, výstavní projekt k 100. výročí vzniku samostatného československého státu, v neděli zdarma, www.vmo.cz

Tip na 1/2 dne

Strašidelné
prohlídky zámku
Zámek v Čechách pod Kosířem si
na dnešek a sobotu připravil pro
děti Strašidelné prohlídky. Konají
se po setmění od 18.00 do 21.30,
provázet je bude bohatý doprovodný program. V sobotu i neděli si zájemci od jedné hodiny například
mohou vyzkoušet tvoření v dílničkách, připravena je na zámku i otevřená kavárna či dýňová stezka v
parku. (ls)
Strašidelné prohlídky zámku v Čechách pod Kosířem si rezervujte na
tel. 773 784 110 nebo e-mailem:
rezervacecpk@seznam.cz, více na
www.zamekcechy.cz

Tip na celý den

Začal přerovský
jazzový festival

V Přerově včera večer začal 35. ročník Československého jazzového
festivalu. První festivalový koncert
otevřel big band Concept Art Orchestra (na snímku jeho trubková
sestava), o závěr večera se postaral
jeden z nejrespektovanějších francouzských bubeníků Damien
Schmitt se svým projektem Damien
Schmitt&Dam'nco. Přehlídka potrvá v Městském domě do soboty. „S
návštěvností jsme určitě spokojeni.
Beznadějně vyprodaný je především páteční koncert, bohužel Městský dům není nafukovací. Když to
dobře půjde, očekáváme návštěvnost kolem 2 400 lidí,“ řekl ředitel
festivalu Rudolf Neuls. Tahákem
dnešního večera je The Manhattan
Transfer z USA, kteří mají za sebou
pětačtyřicetiletou kariéru. „Jsou to
několikanásobní držitelé Grammy.
Natočili novou desku, která je velmi úspěšná. Je to legenda,“ podotkl
Neuls. Kapela představí také ukázky z nejnovějšího alba The Junction. O tečku za festivalem se v sobotu postará kapela Chris Minh Doky
& The Nomads, lídrem kvarteta je
vietnamsko-dánský basista Chris
Minh Doky, doplní ho i idol mnoha
bubeníků Dave Weckl. (ČTK)
Hvězdy z USA v Přerově, Městský
dům, program na www.csjf.cz
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Smrt dítěte personál vlaku
nezavinil, mění názor soud
Odvolací soud v kauze
předloňské smrti dítěte, které vypadlo z jedoucího rychlíku,
zprostil obžaloby
vlakvedoucí a průvodčí. Ty v létě dostaly
u prvoinstančního soudu podmíněné tresty,
protože podle něj dveře před odjezdem řádně nezkontrolovaly.
Stanislav Kamenský
redaktor MF DNES
OLOMOUC Kritika na adresu okresního soudu i provozních předpisů,
jež podle soudců vyžadují po personálu v podstatě nemožné, zazněla
včera u olomouckého krajského
soudu. Ten rozhodl, že vlakvedoucí Jarmila Soukupová a průvodčí
Jana Stejskalová nenesou vinu za
tragédii, při níž z vlaku vypadlo
dítě špatně zavřenými dveřmi.
Odvolací soud si na své jednání
pozval jediného svědka, ředitele ostravského územního inspektorátu
Drážní inspekce Petra Maikranze.
Soudci se ho doptávali na některé
části závěrečné zprávy, která detail-

ně – v některých pasážích dokonce
po sekundách – popisuje, jak se
celá tragédie podle výsledků vyšetřování odehrála.
Řeč přišla také na detaily předpisů, které upravují povinnosti vlakového personálu. Zaznělo například, že jednomu členovi může být
přiděleno až pět vagonů, přestože
pohledem může bezpečně zkontrolovat dveře jen na mnohem kratší
vzdálenost. Pokus Drážní inspekce
přitom zpochybnil spolehlivost
kontroly pohledem obecně – pracovníci, kteří měli u jediného vagonu poznat, zda má správně zavřené
dveře, dosáhli spolehlivosti pouze
58 procent.
Maikranz nicméně přičetl dvěma
souzeným ženám díl viny, byť
podle něj neleží jen na nich.
„Jejich chování, kdy nešly dveře
po cestujícím nastupujícím na poslední chvíli zkontrolovat, je jednou
z množiny okolností, které k události přispěly. Dalšími byl typ vozu,
u něhož chyběla signalizace správného zavření dveří, kterou začaly
být tyto typy vybavovány až následně. A dále třeba fakt, že předpisy nenařizují povinné používání systému
centrálního zavírání, jímž byly čtyři
z šesti vagonů soupravy vybaveny,
a špatnému zavření dveří by jeho
použití zabránilo,“ nastínil.
Také zmínil, že část předpisů
vlastně nelze řádně splnit, neboť
jakmile personál zkontroluje některé dveře a odejde k dalším vago-

U soudu Vlakvedoucí Jarmila Soukupová (vpravo) a průvodčí Jana Stejskalová (vlevo) se včerejšího vynesení rozsudku nezúčastnily. Snímek je ze 6.
června 2018. Foto: S. Heloňa, MAFRA
nům udělat totéž, už nemá jistotu,
zda mezitím s dveřmi někdo zevnitř či zvenku nemanipuloval. Totéž posléze při odůvodnění zprošťujícího rozsudku vyřkl i soud.
„Pokud zhodnotíme, co všechno
by měla vlaková četa podle předpisů dělat, v podstatě by své zaměstnání nemohla vykonávat a je otázkou, zda by vůbec nějaký vlak ze
stanice vyjel, pokud by pracovníci
měli řádně zkontrolovat všechny
dveře, tedy vlastně i včetně těch na
druhé straně od nástupiště. Ke
tragédii vedla celá množina faktorů
včetně fungování celého systému,“
řekla soudkyně Lenka Konrádová.
Terčem kritiky se stal i červnový

verdikt okresního soudu, který obě
ženy potrestal za usmrcení z nedbalosti podmíněnými tresty.
„Okresní soud vše hodnotil a činil
závěry z pohledu následků, tedy od
konce. S jeho hodnocením se neztotožňujeme a místy ho považujeme
až za tendenční. Neshledáváme znaky nedbalosti vědomé ani nevědomé, obžalované zachovaly potřebnou míru opatrnosti,“ shrnula
Konrádová.
Osvobození si ani jedna z žen nevyslechla osobně, průvodčí se ze
zdravotních důvodů omluvila předem, rozrušená vlakvedoucí krátce
po zahájení jednání uvedla, že už
nechce vypovídat či vznášet otáz-

ky, že soud může pokračovat v její
nepřítomnosti a poté odešla.
Tragédie se stala 24. července
2016 odpoledne v rychlíku Galán,
jenž vyjížděl z olomouckého hlavního nádraží a na poslední chvíli do
něj nastoupil ještě jeden cestující.
Obě ženy podle obžaloby nesly odpovědnost za to, že po něm dveře
zkontrolovaly pouze na dálku pohledem, a přehlédly tak, že nejsou
správně zavřené. Mechanismus zabraňující otevření za jízdy kvůli
tomu dveře neuzamkl, a když vlak
vyjel na volnou trať a zrychlil na
111 kilometrů v hodině, nápor vzduchu je otevřel. Právě ve chvíli, kdy
u nich stála dvouletá dívka, jejíž
matka se v ten moment věnovala
na blízké toaletě druhé dceři. Po vypadnutí dítě na místě zemřelo.
Opakování podobné situace má
dle Českých drah, které se už loni
s rodinou mimosoudně vyrovnaly
a kromě přijetí odpovědnosti jí zaplatily odškodné, zabránit zvýšená
kontrola dveří a především světelná signalizace potvrzující jejich
správné uzavření. Díky ní cestující
i vlakový personál ve starých vagonech na první pohled poznají, zda
dveře nejsou skrytou smrtící pastí.
Signalizace je už podle dopravce
namontována na více než sedmi
stovkách vozů, tedy naprosté většině těch, které jsou běžně nasazovány do provozu, zbývá asi padesátka,
sloužící ale především jako záloha.
Video na olomouc.idnes.cz

Česká hlava pro olomouckého vědce Divadlo zaučuje malé
choreografy či architekty
Nejvyšší vědecké vyznamenání v České republice – národní cenu Česká hlava získal
olomoucký rostlinný genetik profesor Jaroslav Doležel. Jeho ocenění již schválila vláda, za celoživotní přínos k rozvoji genetiky
rostlin a využití získaných výsledků v praxi
ho převezme 25. listopadu na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Profesor Doležel v Olomouci působí jako vědecký ředitel Centra
regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a jako vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.
(mip) Foto: Miroslav Bednařík

OLOMOUC Podzimní cyklus kreativních dílen „Malí a na cucky“ pokračuje v olomouckém Divadle na
cucky. Děti od 6 do 10 let tu mohou
do konce roku navštívit workshopy
věnované choreografii, architektuře, divadlu nebo animaci.
„Dětské dílny jsou už tradičním
projektem divadla, který se těší
značné oblibě,“ uvedla koordinátorka Jana Jurkasová. Dílny se konají pod vedením odborných lektorů
jednou za 14 dní, zpravidla v neděli. Nejbližší příležitost mají zájemci
4. listopadu, kdy je na programu
workshop Malí choreografové s lek-

torkou Hanou Achilles. „Workshop
se neomezí jen na pohyb a tanec samotný. Děti nahlédnou i do tajů
tvorby choreografií a svými krátkými tanečními díly zkusí roztančit
všechny prostory divadla,“ popsala
Hana Achilles, absolventka tanečních kateder na HAMU v Praze,
VŠMU v Bratislavě a Salzburg Experimental Academy of Dance. Její
díla je možné vidět v národních i oblastních divadlech v Česku a spolupracuje i s tanečními soubory jako
VUS Ondráš či s Hradišťanem. Více
informací zájemci najdou na webu
www.divadlonacucky.cz. (ls)

Prostějov má cykloboxy,
ochrání kola před zloději
PROSTĚJOV Prvních šest cykloboxů, ve kterých mohou lidé bezpečně odkládat své bicykly
a ochrání je tak před zloději, bylo
instalováno na rušném autobusovém terminálu u hlavního vlakového nádraží v Prostějově. Boxy jsou
vybaveny ovládacím panelem
a sloužit by měly začít v nejbližších
dnech.
„Jejich používání bude zdarma.
Zpoplatnění se bude týkat pouze
nouzového otevření, kdy uživatel
zapomene nebo špatně zadá PIN
kód, nebo dojde k jiné chybě na
straně uživatele. Nouzové otvírání
boxů bude mít na starost městská
policie a bude zpoplatněno částkou dvě stě korun,“ přiblížil náměstek prostějovské primátorky
Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Cykloboxy poslouží ke krátkodobému uložení kola, kočárku, koloběžky, snowboardu nebo například lyží. Nastavení uzamykání
cykloboxu bude mít čtyřiadvaceti-

hodinový cyklus. „Po čtyřiadvaceti hodinách se box automaticky
otevře, což je uvedeno v provozním řádu a také v textu na ovládacím panelu,“ upozornil vedoucí
oddělení údržby majetku prostějovského magistrátu Jaroslav Chromek.
Cykloboxy se po umístění kola
do volného prostoru ovládají přes
dotykový panel, na kterém si uživatel označí volný box a zadá vlastní čtyřmístný PIN kód, čímž dojde
k jeho uzamčení. Pětkrát chybně
zadaný PIN automaticky zablokuje
otevírací systém cykloboxu.
Prostějovská radnice letos do modernizace autobusového terminálu u hlavního vlakového nádraží investovala zhruba devět milionů korun. Přestupní terminál autobusáku v Janáčkově ulici má čtyři nástupiště. Dělníci v létě zastřešili
dvě krajní nástupiště, aby cestující
byli při čekání na autobus chráněni před nepřízní počasí. (ČTK)

