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V postcovidovém centru pacientů neubývá
vých skupin z celé Moravy,
mírně převažují ženy po prodělání lehčích forem koronaviru.
Děti do 18 let nemohou být vyšetřovány v plicních ambulancích pro dospělé.
„Nejčastějšími příznaky jsou
nevýkonnost nebo dušnost při
malé námaze u pacientů, kteří
dříve sportovali a byli například zvyklí běhat i osm kilometrů, a nyní nejsou schopni ani
rychlejší chůze,“ informuje
o svých poznatcích z postcovidového centra Grygárková
a doplňuje: „Například u řady
pacientů, kteří jsou léčeni
pro astma bronchiale, dochází
po prodělání onemocnění
covid-19 ke zhoršení jejich potíží. U části pacientů, alergiků, dojde po tomto onemocnění k vyvolání astmatu bronchiale.“

Jiří Růžička
Až patnáct pacientů denně
vyšetří lékaři v Postcovidovém
centru Nemocnice AGEL Prostějov.
Postcovidové centrum otevřela prostějovská nemocnice
na začátku roku 2021 a od té
doby je počet přicházejících
stále stejně vysoký.

Nejčastějšími
příznakem je dušnost
při malé námaze
Ivona Grygárková,
primářka
„Denně přichází buď na
vstupní vyšetření, nebo kontrolu kolem 10 až 15 pacientů, kteří onemocnění covid-19 prodělali,“ potvrzuje Ivona Grygárková,
primářka
oddělení
plicních nemocí, s tím, že v době největších záchytů onemocnění vyšetřili v centru až 20
pacientů denně.

Zhoršení u astmatiků
„Mění se však mírně spektrum těchto pacientů. Od listopadu 2021 až do února letošního roku převažovali pacienti
po hospitalizaci pro těžký průběh onemocnění covid-19,
komplikovaný oboustranným

Téměř každý den
zachytí pozitivního
Jak přiznává primářka,
i v současné době téměř každý
den v ambulanci zachytí covid
pozitivního pacienta, který přichází s nachlazením.
„Řada pacientů má potíže
i
několik
měsíců po prodělání
Primářka oddělení plicních nemocí v Nemocnici AGEL Prostějov Ivona Grygárková.
Foto Nemocnice AGEL Prostějov
onemocnění, takže počty těchzápalem plic. Nyní dominují opakované infekci, a přicháze- praktickými lékaři,“ pokračuje dovými problémy přicházejí do to pacientů v naší ambulanci
pacienti, kteří prodělali one- jí buď na svou žádost, nebo primářka.
Nemocnice AGEL Prostějov zatím nemají klesající tendenmocnění doma nebo jsou po jsou odesíláni na vyšetření
S přetrvávajícími postcovi- pacienti všech dospělých věko- ci,“ říká primářka.

Žalobce navrhl Čechmánkovi
za podvod až čtyři roky vězení

Komentované prohlídky
na zámku v Bravanticích
Zámek v Bravanticích na Novojičínsku, který byl loni po
více než čtvrtstoletí zpřístupněn veřejnosti, chystá komentované prohlídky. Poprvé jej
bude možné navštívit už v neděli 17. dubna. Na prohlídky je
ale třeba se předem objednat.
„Během komentovaných prohlídek mají návštěvníci jedinečnou možnost zažít úplně jiný zámek, než na jaký jsou
zvyklí z obvyklých návštěv historických objektů. V Bravanticích se seznámí jak se syrovou
skutečností léta neopravované-

ho zámku, tak s nepopiratelnými půvaby areálu, jehož
nejstarší část bývala vodní tvrzí, s dodnes patrným pozůstatkem vodního příkopu,“ uvedla
mluvčí projektu Lenka Gulašiová.
Prohlídka zahrnuje také nahlédnutí do bývalého francouzského a anglického parku
i vstup do areálu kolem kostela
sv. Valentina. Dobrovolné
vstupné bude využito při rekonstrukci zámku, která začala
díky nadšení obyvatel Bravantic už loni v červenci. (hon)

Státní zástupce v pondělí navrhl uložit bývalému hokejistovi
Romanu Čechmánkovi až čtyřletý trest vězení za podvod.
Obhajoba žádá zproštění obžaloby, skutek označený v žalobním návrhu podle ní není trestným činem. Podle obžaloby si
Čechmánek při svém neúspěšném podnikání půjčoval peníze
a objednával práce, i když věděl,
že závazky nebude schopen splatit. Čechmánek (50) vinu dlouhodobě popírá.
Podle původně podané obžalo-

by přesáhla škoda 15 milionů korun, Čechmánkovi by tak hrozilo
pět až deset let vězení. Po provedeném dokazování však státní zástupce Petr Matoušek ve své závěrečné řeči uvedl, že škoda činí
přibližně 8,5 milionu korun. Kvůli nižší částce navrhl tedy věc překvalifikovat, v takovém případě
by Čechmánkovi hrozily dva roky
až osm let vězení. Žalobce mu navrhl uložit trest až čtyři roky vězení a propadnutí náhradní hodnoty
asi za šest milionů korun.
Podle obhájce Tomáše Štípka

je namístě zprostit Čechmánka
obžaloby, protože v době, kdy investoval do několika akcí zároveň, mu pouze chyběla hotovost.
„Majetek, jejž vlastnil, přesahoval všechny dluhy, které měl.
Jsem přesvědčen, že se podvodného jednání nedopustil,“ řekl
Štípek. Obhajoba se při tomto
tvrzení opírá o posudek znalce
z oboru ekonomiky, který před
soudem v minulosti vypovídal.
Rozsudek v případu by měl
zlínský krajský soud vynést
19. dubna.
(ČTK, zr)

Pavel Karban
O artefakty spojené s Velikonocemi obohatili muzejníci
z Příbora na Novojičínsku dlouhodobou výstavu nazvanou Dřevěný svět. Malovaná vajíčka, hrkače nebo unikátní palmu vážící
se ke Květné neděli mohou lidé
vidět už jen do 19. dubna.
„Hlavně jsme vystavili velikonoční vajíčka, která máme
ve sbírkách. Ale je to jen maličký výběr, protože s nimi musíme opatrně. Jsou to dost často
vajíčka starší než 100 let, ta
nejstarší pocházejí z 80. let 19.
století,“ poukázal Václav Michalička, vedoucí Centra tra-

dičních technologií, které spadá pod Muzeum Novojičínska.
Velikonoce připomíná například také mazanec, beránek,
různé hrkače či klepače, s nimiž se chodilo na Velký pátek,
nebo pomlázka. „Za zmínku
stojí i jeden klenot z našich sbírek. Jde o starou velikonoční
palmu, která se v Příboře nosila
a stále nosí na Květnou neděli,“
prozradil etnograf s tím, že palma byla před časem objevena.
Tradice nošení palem o Květné neděli nebyl zvyk jen v Příboře. „Bylo to v podstatě rozšířeno plošně v rámci České republiky, ale na konci 19.
a v první polovině 20. století to

Běh k výročí
narození Zátopkových
Běh rodným krajem bude
v září jednou z připomínek stého výročí narození legendárního československého olympionika Emila Zátopka. Uskuteční
se 17. září a půjde o 20. ročník
běžeckého klání.
Start závodu plánují organizátoři tradičně v Zátopkově rodné Kopřivnici na Novojičínsku,
cíl je ve 22,3 kilometru vzdáleném Valašském muzeu v příro-

dě v Rožnově pod Radhoštěm,
kde je na tamním Valašském
Slavíně i místo posledního odpočinku Emila Zátopka i jeho
manželky Dany. Běh se koná
vždy nejbližší sobotu k 19. září,
kdy se Zátopek v roce 1922 narodil, stejně jako jeho manželka
Dana. Běhu se podle pořadatele
Jana Fiedlera účastní kolem 250
závodníků. Běžci se mohou registrovat od 1. dubna.
(alf)
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Velikonoce připomínají vajíčka, hrkače i palma

Etnograf Václav Michalička ukazuje vrchní část palmy, kterou
věřící nosívali v Příboře na Květnou neděli.

bylo zachyceno už jen na
pár místech. V Příboře byla
tradice nejživější a jako jediná
přežila hluboko do druhé poloviny 20. století, kdy byla přerušena,“ popsal Michalička.
Tradici Příborští obnovili po
33 letech v roce 2008. Podstatou palmy je dřevěná tyč o délce až 20 metrů. Kolem ní byly
připevněny dlouhé lískové a vrbové pruty, jež směrem vzhůru
vybíhaly ve vřeteno nebo makovici symbolizující korunu
palmy. Kolem korpusu byl věnec z cypřišových listů a na
něm krepové kůže s kytičkou.
Okolo makovice se třepetaly
stuhy různých barev a šířek.

■ Řidič nepřežil
Senior zemřel v noci na neděli, když se skútrem havaroval na
cyklostezce Bečva mezi obcemi
Henčlov a Troubky. Policistům
událost nahlásil v neděli ráno
náhodný svědek, který místem
projížděl. „Muž havaroval, když
při projíždění ostré levotočivé
zatáčky vyjel mimo komunikaci
do přilehlého pole. Přivolaný lékař na místě již mohl konstatovat jen úmrtí poškozeného,
u kterého byla nařízena soudní
pitva,“ sdělila Právu policejní
mluvčí Miluše Zajícová. (mhr)

■ K muzeu s mapkou
Město Rožnov společně
s městskou policií a Valašským
muzeem v přírodě připravilo
parkovací mapku pro velikonoční prodloužený víkend
a s ním spojený hojně navštěvovaný pořad Valašského muzea
v přírodě „Velikonoce na Valašsku“. Mapka, která usnadní
řidičům orientaci v exponovaném velikonočním víkendu, je
ke stažení na turistickém webu
města www.visitroznov.cz a budou ji rozdávat strážníci rožnovské městské policie. (JR)

■ Pašijový koncert

Velikonoční pašijový koncert
představí 14. dubna v Olomouci
skladatel a zpěvák Richard
Pachman společně s herečkou
a zpěvačkou Ditou Hořínkovou.
Komorní představení inspirované příběhem Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po
ukřižování a zmrtvýchvstání
připomíná křesťanskou tradici
Velikonoc. Uskuteční se v Huhodnocení pak bude probíhat sově sboru. Bližší informace
od začátku května do konce lze získat na www.richardčervna. Odborná komise jed- pachman.cz.
(VH)
notlivé vesnice navštíví, aby
zjistila, jak se v nich lidem žije.
„Posuzuje se například in- ■ Hořelo v Zámrskách
vestiční rozvoj, ale také spolkoŠkodu odhadovanou na pět
vý nebo kulturní život, který je milionů korun způsobil v ponzákladem každé dobré vesni- dělí rozsáhlý požár hospodářce,“ dodal Šafařík.
ského stavení v Zámrskách na
Zatím posledním vítězem Přerovsku. „Oheň zasáhl někokrajského kola soutěže se v ro- lik k sobě přilehlých budov,“
ce 2019 stala obec Bělotín na uvedl mluvčí hasičů Zdeněk
Přerovsku.
Hošák.
(mhr)

Peníze na soutěž Vesnice roku
Miloslav Hradil
Částkou 650 tisíc korun podpoří olomoucké hejtmanství
soutěž Vesnice roku, která se
letos uskuteční po dvouleté
přestávce vynucené pandemií
nemoci covid-19. Na finanční
prémie se mohou těšit obce,
které se v krajském kole umístí
na prvním, druhém a třetím
místě. Další finance rozdělí
hejtmanství v ostatních vyhlašovaných kategoriích.

„O peníze jde ale až na druhém místě. Cílem soutěže je
totiž ukázat, že rozvoj vesnic
stojí mnohdy na snaze malých
skupin lidí, kteří se dokážou
semknout a spolupracovat na
rozvoji místa, kde bydlí. Výsledky jejich práce jsou pak důležitou inspirací a motivací pro
ostatní,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Jan Šafařík (KDU-ČSL).
Obce mohou podávat přihlášky do 29. dubna. Samotné
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