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Øidièe kamionu
z Brodku u Prostìjova
vyhnali z hospody

EXKLUZIVNĚ

Martin ZAORAL
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BRODEK U PROSTĚJOVA Jedna věc je vrátit se z Itálie a druhá nedodržovat nařízenou karanténu. Tenhle problém v průběhu uplynulého týdne řešil snad každý občan
Brodku u Prostějova. Hned z několika zdrojů se k nám doneslo, že jeden z místních
po návštěvě lékaře, jenž mu měl nařídit karanténu, vyrazil do hospody. Tam měl dalším hostům povídat, že se nemají čeho bát. Zjišťovali jsme, co je na celé záležitosti
pravdy... A objevily se v regionu i další případy nezodpovědných jedinců?

FOTO

.5~6$

www.vecernikpv.cz

+/8É1~

Křik, vyhrožování újmou na zdraví
a podobné excesy provázely v loňském
roce využívání chemie při hubení plevele na chodnících i zatravněných
plochách v Prostějově. Jak všichni
víme, město vesele používalo Roundup
a kvůli tomu hynuli ve městě psi, kočky,
drůbež a kdovíjaká ještě havěť. Petici
za zákaz používání Roundupu podepsalo přes dvacet tisíc Prostějovanů.
„Dokud jich protestovalo jen pár stovek, tak jsme na to kašlali. Ale tohle
je už fakt hodně,“ pokrčil rameny
nad peticí o dvě stě stranách Jiří Ni-

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

len celý park,“ obává se Juraj Kvítko,
pracovník odboru životního prostředí
prostějovského magistrátu. „V parcích
budeme polévat benzínem a zapalovat jen místa, která jsou vyloženě
zaplevelena. To vše samozřejmě za
asistence hasičů,“ vysvětlil primátor
Prostějova Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Naštvaný řidič Toyoty ze svého auta vystoupil a vulgárně
ženě začal nadávat. A nejen
to. Verbální útok doprovodil
dvěma údery pěstí do kapoty
vozidla, přičemž došlo k poškození laku a promáčknutí
plechu kapoty. Její oprava
majitelku vozu přišla na devět tisíc korun. Muž si již
převzal obvinění a hrozí mu
roční kriminál.

9 000

Naprosto droboulinká nehoda a taková vám škoda! Policisté minulý týden uzavřeli
prosincovou dopravní nehodu v Plumlově. Žena za volantem Chevroletu nestačila
zareagovat na nucené zastavení jiného vozidla a zezadu
do něj „drcla“. Do té doby se
škoda pohybovala jen v řádu
stokorun. Jenže...

Ü½NGJ

se narodila 17. listopadu 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. prosince
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 20
do 25 let, měří mezi 165 až 175 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a plavé
blond vlasy. Mluví romským jazykem.

SAMANTA LAKATOŠOVÁ

se narodil 9. dubna 1983 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. března 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 38 do 40 let, měří mezi
170 až 180 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči, hnědočerné rovné vlasy
a nosí vousy, takzvané strniště.

DAVID DUNKA

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

budeme v nadcházejících letech používat k ničení plevele. Vypalování
trávy a jiné zeleně je pochopitelně
zakázáno, ale my si vždycky schválíme výjimku. Plevel mezi dlažbou
na chodnících polijeme benzínem
a pracovník technických služeb to
hned zapálí. A od vypáleného plevele
se určitě žádní pejsci neotráví,“ sdělil
Agentuře Hóser první náměstek Nikamnepospíchal.
Po tomto rozhodnutí kupodivu nijak
neprotestují ani ochránci přírody.
„Furt je to lepší než šířit po městě
chemické látky. Problém může nastat pouze v parcích, kde také roste
plevel a je potřeba ho ničit. Bojím se,
že při takovém postupu bude vypá-

Josef
Světlana
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POÈASÍ v regionu

Náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková správně
odhadla, že navýšením nájemného
v městských bytech si prostějovští
radní moc fanoušků nezískají

„TOUTO
ZPRÁVOU
UŽ NEBUDU
POPULÁRNÍ...“

ZASLECHLI JSME…

Devětadvacetiletý Prostějovan založil úspěšnou zakázkovou dílnu
na vynikající i nutričně bohatou
pochutinu přímo ve svém rodném
městě. Může se tak pochlubit výhradně rostlinnou produkcí, výběrem z nejkvalitnějších surovin
a recepty ušitými na míru.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 10

www.barenuts.cz

TOMÁŠ GAJDOŠ

ZAUJAL NÁS...

Právě tolik je aktuálně na Prostějovsku nezaměstnaných lidí. Oproti údajům z konce ledna se nezaměstnanost ve zdejším regionu
během února nepatrně snížila, naopak počet volných míst se zvýšil.
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ZACHYTILI JSME

Prý podporují mládež…Ti, co
předpokládali, že výstavba šaten
pro hokejovou a krasobruslařskou
drobotinu v Prostějově je navýsost
potřebná, což ostatně deklarovali
zástupci všech politických stran
a hnutí v prostějovském zastupitelstvu, minulé úterý viděli, že někteří
opozičníci dělají všechno pro to,
aby se šatny nestavěly!

CO NÁS UDIVILO…

K hrozbě čelem. Vedení prostějovského magistrátu i krajského
hejtmanství v souladu s nařízením vlády uzavřelo školy, kulturní
i sportovní zařízení a učinilo další
opatření proti hrozbě nákazy koronavirem. Některým lidem se
mohou zdát přehnaná, ale lepší
je něco řešit předem než poté, až
bude pozdě a lidé se budou ptát,
proč se něco nedělalo dřív...
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•• Pondělí ••
Fučelo to. Víte, jak se řekne japonsky defekt? Fučito! Právě kvůli defektu
zastavil u krajnice na dálnici D46 u Prostějova řidič kamionu. Jeho kolega
však do něj napálil. Kvůli nehodě byla dálnice ve směru na Vyškov na čtyři
hodiny uzavřena.
•• Úterý ••
Maškarní, nebo Halloween? „To byl ale blbej nápad jít za koronavirus!“
meditují v kresleném vtipu Jana Tatarky z Prostějova dva mládenci oblečení v barevných maskách, zatímco ostatní hosté z „Tradičního maškarního
plesu přátel Číny“ zběsile prchají. V úterý vláda rozhodla o zákazu pořádání akcí, na nichž se sejde více jak 100 osob.
•• Středa ••
Bez prázdnin. „Ve škole života není prázdnin,“ konstatoval Vlasta Burian. Nějak podobně to měly děti, které sice nechodily do školy, prázdniny však neměly.
Zaměstnaným rodičům tak výrazně přibylo práce s jejich domácí výukou.
•• Čtvrtek ••
Zavřeno. Když se jedny dveře zavřou, otevřou se jiné. V Prostějově postupně zavřely nejen školy, ale také kino, divadlo, kulturní klub, muzeum,
hvězdárna a knihovna. Ještěže si zcela zdravý člověk u nás mohl jít aspoň
zaplavat! Každopádně kompletní uzavírka všech stánků mohla mnohé přimět alespoň k tomu, aby si doma nějakou tu knihu konečně dočetli.
•• Pátek ••
Dobrý den na smrt. Kdy jindy se už člověk mohl nakazit koronavirem než právě
v pátek třináctého? Nejrůznější iracionální obavy tu s námi zůstanou i poté, co
všechna opatření bránící šíření nového tipu viru budou dávno minulostí.
•• Sobota ••
Věčný boj. Česnek ani alkohol nás před nákazou koronavirem neochrání. Nicméně v momentě, kdy už se jakýmkoliv druhem chřipky nakazíme,
pak je v boji proti ní česnek, ale třeba i slivovice vždy nejúčinnější zbraní. A i kdyby obojí nemělo na koronavirus absolutně žádný vliv, alespoň
bychom posílili psychiku... Navzdory těmto úvahám byla zrušena i akce
Gořalka roku ve Víceměřicích.
•• Neděle ••
Den zrady. „Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou
figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest
ve smlouvě a podobné věci,“ napsal Karel Čapek po zářijovém podpisu
Mnichovské dohody. Když Němci po půl roce 15. března 1939 obsadili
zbytek okleštěného Československa, nebyl už spisovatel na živu. Navzdory vlastní bolestné zkušenosti by i on určitě viděl, že poslanci aktuálně prosazující „Den zrady“ jako významný den až příliš okatě sledují své vlastní
politické zájmy.
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kamnepospíchal, první náměstek
primátora starající se o městský majetek a chemické látky. „Zatím jsme
posílali lidi, kteří se bouřili proti používání Roundupu, do háje, ale včil
už to tak nechat nemůžeme. Musíme
takticky ustoupit,“ je si taktéž vědom
primátor města Francimór Kopačka.
Radní během uplynulého týdne usilovně hledali náhradní řešení, kterak
ničit ve městě plevel. A ono řešení se
našlo. „Roundup a jiné chemické
látky jsme tedy nuceně zakázali, nebude je už používat. Při řešení tohoto
problému nám vyšla vstříc společnost
Benzina, která nám prodá přebytky benzínu za výrobní cenu. Usnesli
jsme se v radě města, že právě benzín

Agentura 5RXQGXSVH]DNiæHSOHYHOVHEXGHY\SDORYDW
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
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SOUTĚŽ JE TADY!

PŘEDPLATITELSKÁ

VELKÁ

Prostějov (mik) – Úsměvnou chvíli prožil Večerník minulou středu
ráno na parkovišti před supermarketem v Plumlovské ulici. K zaparkovanému autu se blížili starší
manželé a každý z nich před sebou
tlačil plný nákupní vozík potravin.
„Žádná panika z koronaviru, je jaro
a my vyrážíme na chalupu. Tak
jsme koupili zásoby,“ vysvětlil Večerníku senior, jehož paní pobízela,
ať se s námi nevybavuje a pomůže jí
skládat nákup...

3DQLND"1HQDFKDOXSX

Prostějov (mik) – Hrozba koronaviru? S tím na bezdomovce nechoďte, těm je to buď úplně jedno,
nebo si nebezpečí nákazy neuvědomují. „Když jsme ve třiceti nebo
čtyřiceti lidech nocovali v jedné
velké místnosti za místním nádražím, tak jsme co chvíli od sebe
něco chytli. Teď už nám ten barák
zbourali a my se vydali hledat nové
přístřeší v Prostějově. Většinou se
pohybujeme osamoceně, takže
nějaká nákaza nám až tak nehrozí.
Vůbec to neřešíme,“ řekl Večerníku
bezdomovec „Pepa“, který si ještě
nedávno chodil před místní nádraží pro teplou polévku v rámci charitativní akce.
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5. Neopomínejte
brzdovou kapalinu

Tento bod se netýká ani tak údržby,
jako zcela prosté prevence týkající se
vozů s turbodmychadlem. Zejména
pokud využíváte výkon motoru, není
potom možné jen tak zastavit a ihned
motor nechat „chcípnout“. Rozpálené
turbodmychadlo je třeba dochladit
postupně, kolováním oleje, případně
i vody. Takže pokud jste před zastavením
nejeli naprosto v klidu, je vhodné 2–3
minuty počkat a nechat motor běžet na
volnoběh. Výjimka platí jen u některých
modernějších vozidel vybavených elektrickými čerpadly, která čerpají chladicí
médium skrz turbo i po zhasnutí motoru.

7. Máte-li
turbodmychadlo,
dochlazujte

Kůže v autě je sice především
designovou záležitostí, u mnohých
modelů posunuje jejich interiér do
jiné dimenze. Je proto zcela zásadní
starat se, aby kůže časem nezanikla
a nepopraskala. Přesně k tomu slouží
různé krémy a přípravky udržující
kůži vláčnou. Jen máloco totiž vypadá
v autě hůř než popraskané a potrhané
sedačky.

.RzHQ½VHGDGOD
zasluhují extra péèi

ovšem na některé nečistoty je i bezbarvá vrstva krátká. Různý nepořádek
padající ze stromů má tendence nechávat na laku špatně čistitelné stopy,
které následně nezbývá než odstranit
pomocí chemie. Samostatným
případem je potom ptačí trus. I pár
dní na letním slunci stačí k tomu, aby
se v „pokáleném“ místě lak naleptal
a zůstal narušen.
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ý Ano, za určitých okolností lze do
chladicího systému nalít vodu, ovšem
v závislosti na materiálu, ze kterého
je vyrobený blok motoru, se vystavujete riziku rzi v chladicím systému.
Správná je proto jen chladicí kapalina
í správné specifikace, tedy doporučená
výrobcem. A pozor na její stáří.
S časem totiž směs přichází o své
nemrznoucí schopnosti a zamrzlý
chladicí okruh je v zimě velký probv lém. I bod tuhnutí kapaliny lze přitom
jednoduše změřit, zde se používá re$XWR]DVOXKXMHEÙWÄLVWÅ
fraktometr, který ukáže bod tuhnutí
Lak je sice tvrdý a vydrží leccos,
kapaliny.

6. Chladicí kapalina
není jen voda

U brzdové kapaliny si nelze vystačit
s tím, že „je jí dost“. Stejně jako většina
a dalších náplní, i „brzdovka“ podléhá
h časem zkáze v podobě vodnatění.
Zvýšení podílu vody znamená snížení
bodu varu a nízký bod varu je něco,
co u brzdové kapaliny rozhodně
nechcete. Při silném ohřátí brzd
(sjíždění z hor) by mohl nastat moment, kdy celý systém kvůli uvařené
„brzdovce“ zcela selže. Její kondici lze
přitom vcelku snadno zkontrolovat,
í stačí na to tester, který měří podíl
vody v kapalině podle elektrického
odporu.
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ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϱϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϴ ůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

sĢƚƓŝŶĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽũĞ
ƉƎĞƐǀĢĚēĞŶĂŽƚŽŵ͕
ǎĞƌĞĄůŶĄƐƉŽƚƎĞďĂ

ƉŽŚŽŶŶǉĐŚŚŵŽƚ
ŶĞŽĚƉŽǀşĚĄƷĚĂũƽŵ
ŽĚǀǉƌŽďĐĞ͘

KĚƉŽǀşĚĄ ĚĞŬůĂƌŽǀĂŶĄ
ƐƉŽƚƎĞďĂƷĚĂũƽŵ
ǀǉƌŽďĐĞ͍

Nastává období, kdy se majitelé vozidel svým plechovým miláčkům věnují daleko více, než je obvyklé. Není
divu, vždyť nadchází letní motoristická sezóna. wkdo
by své auto nechtěl mít naprosto v pořádku a připravené nejen na sezónní provoz, ale i na delší jízdu na
dovolenou? Právě v těchto dnech jsou i prostějovské
servisy a opravny doslova zahlcené automobily, jejichž majitelé nechtějí nechávat opravy i běžný servis
na poslední chvíli. A k tomu všemu se blíží 1. duben, tedy datum, od kterého končí povinnost zimního „obutí“
a možnost „přezutí“ na letní pneumatiky. Dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku má
za cíl poradit všem motoristům ohledně služeb auto-moto, které jsou kvalitní a jsou v rámci prostějovském
regionu v dosahu.
Texty upravil: Michal Kadlec

téma Večerníku

Základem dobře sloužícího auta
je jeho řádná údržba. Ovšem jakkoliv potřebně tato poučka zní,
stále se najdou řidiči, kteří svá
auta zanedbávají a nechávají je
postupně chátrat. Přitom správnou
údržbou lze předejít velké spoustě
pozdějších oprav.
Zároveň by se ještě slušelo dodat,
že v dnešní době, kdy jsou auta stále
chytřejší a chytřejší, umí některé modely ohlídat spoustu věcí a o servis či
pravidelnou kontrolu si „řeknou“.
Mnoho aut, která jezdí po českých
silnicích, však takovými funkcemi neopotřebovává. Chcete-li tedy, aby vaše
gumy dlouho vydržely, je správný tlak
v nich naprosto základní věcí. U většiny
osobních aut činí správný tlak v pneumatice okolo 2,3 baru. Automobilkou
doporučené přesné hodnoty najdete na
karoserii vozidla (například na dveřích
1. Kontrolujte a mìòte olej řidiče, na vnitřní straně víčka palivové
nádrže nebo třeba na pojistkové skříňce),
Může vám připadat, že podobnou jsou i v uživatelské příručce a existují také
poučku slyšíte dnes a denně, ale budete různé internetové databáze.
se divit, kolik aut jejich majitelé zadřou
3. Motor i vy musíte
jen proto, že nepočítají s průběžnou
GÙFKDWSÔHVÄLVWÙILOWU
spotřebou oleje mezi výměnami. I když
svoje auto a jeho spotřebu oleje dobře Vzduchový filtr se má měnit s oleznáte, není na škodu alespoň jem, nicméně mnoho řidičů se snaží
jednou za 2 000 kilometrů ušetřit peníze tím, že ho pouze
zkontrolovat hladinu. Zjistěte si prohlédnou, vyklepnou a nevymění.
přitom, jakým způsobem se má Přitom stojí maximálně pár stokorun
olej u vašeho auta kontrolovat. a zajistí, že se motoru bude dobře
Obecně byste olej měli kontrolo- dýchat. Prakticky totéž platí pro kavat na rovné ploše a při zahřátém binový filtr. Čistý filtr znamená čistý
motoru. Slouží k tomu měrka, vzduch do interiéru, možná se zbavíte
kterou většinou poznáte podle i zamlžených oken.
barevné rukojeti. Máte-li auto4. Brzdové kotouèe
matickou převodovku, měli byste
a desky zasluhují pozornost
tu a tam mrknout na olej i v ní.
Brzdy jsou prvkem, na který musí
2. Obèas pøemìøte
být v autě vždy maximální spoleh.
tlak v pneumatikách Máte-li litá kola, je na brzdové kotouče
Pneumatika funguje správně a destičky zpravidla docela dobře vidět,
pouze tehdy, když je správně takže sílu zbývajícího obložení zkonnahuštěná. Podhuštěná pneuma- trolujete pouhým pohledem. Jakékoliv
tika zvyšuje spotřebu a nesprávně kopání, vibrování či pazvuky potom
se opotřebovává, přehuštěná zase nenechávejte bez povšimnutí a řešte je
snižuje adhezi a opět se nesprávně zavčasu.

disponuje, a proto nezbývá nic jiného,
než aby údržbu vedl v patrnosti řidič
sám. Dali jsme proto dohromady deset
základních tipů, o které se lze při běžné
údržbě opřít. Pro více informací není
potom od věci najít si plán údržby ke
svému konkrétnímu modelu auta.
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silnice a v letu narazilo do dvou stromů,
jeden přerazilo. Muž neměl šanci na přežití, snaha záchranářů byla v tomto případě marná. Nehoda se stala ve čtvrtek
12. března před osmnáctou hodinou
na silnici mezi Opavou a Bruntálem
ve směru od obce Vlaštovičky v osadě
Zadky, místní části Neplachovic.
„Třiašedesátiletý řidič z Prostějova tam ve
Volvu S60 na přímém úseku silnice z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu.
Po čelním nárazu do stromu byl vůz
nadzvednut do vzduchu a levým bokem
narazil do druhého stromu. Automobil
tak zůstal ve vzduchu obmotán a zaklíněn kolem kmene stromu,“ informoval
policejní mluvčí René Černohorský, tis-

kový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Moravskoslezského kraje.
Jak vzešlo dále ve známost, řidič zůstal
v troskách auta. „V okamžiku příjezdu
posádek záchranné služby nejevil žád-

né známky života. Zasahující lékař zjistil
mnohočetná poranění v oblasti páteře,
hrudníku, pánve a dolních končetin,
která byla neslučitelná se životem,“ doplnil tiskový mluvčí moravskoslezských

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Nejdůležitějším tématem zůstává pro nás
všechny pandemie koronavirus. Chceme minimalizovat riziko přenosu nákazy. Magistrát
je proto od dnešního dne pro veřejnost otevřený
pouze v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00
hodin. V ostatní dny zůstanou budovy uzavřeny. Pokud je to možné, zkuste komunikovat
s kolegy z úřadu telefonicky nebo elektronicky,
ochráníte tak sebe i další občany. Město nechává otevřené své mateřské školy, snažíme se
tak vyjít vstříc zaměstnaným rodičům. Kdo
může dětem zajistit jiný program, měl by to
zvážit. Dále si nyní všichni musíme odříct
většinu sportovních a kulturních zážitků.
Věřím, že tento stav brzy pomine a budeme
se moci vrátit ke svému běžnému životnímu
režimu. Do té doby prosím mysleme na seniory i další skupiny nejvíce ohrožených občanů
a vzájemně si pomáhejme.
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ŬĞƚŝŶŐŽǀĄŵĂŶĂǎĞƌŬĂsĞēĞƌŶşŬƵ͘
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PROSTĚJOV
V Z tohoto člověka
Urostlého Tomáše Mádra se mim
vlastní maminka, kterou opako
se před ním skrývá nejen ona,
dvouletého syna. Není náhodo
přimíchal do brutálního masak
maso, k němuž došlo začátkem ú
V úterý 10. března byl Tomáš Má
obžalován u prostějovského so
du ze dvou krádeží a obtěžová
mladé ženy. U hlavního líče
vypovídal i Pavel Šesták, který
z vraždy v Bedihošti obviněný.
(ml

6QO¾w/¾FTMUQWFWXčDGEPGFQTC\KNVGPVQUPÊOGMRQEJ¾\Ê\FQD[MF[RCVąKNFQ
HGċ¾EMÆJQICPIWMQNGO+NKG5KUQXC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ASISTOVAL
PŘI MASAKRU
V BEDIHOŠTI.
0GVTCFKéPÊ TEĎ MÍŘÍ
XÊV¾PÊLCTC DO BASY

PROSTĚJOV V době, kdy všichni řešíme nebezpečný koronavirus,
většina z nás zapomíná na běžnou chřipku. A to je chyba! Oproti předchozímu týdnu totiž hygienici k pondělí 9. března zaznamenali další
nárůst počtu nemocných.
„Relativní nemocnost na sto tisíc obyvatel činila na začátku desátého kalendářního týdne v Prostějově 1 647 osob. Je to o osmaosmdesát případů více
než v pondělí druhého března. Aktuálně v Olomouckém kraji evidujeme navíc třiadvacet případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem a bohužel už sedm případů úmrtí,“ konstatovala Eva Kučerová, vedoucí
protiepidemického oddělení pobočky KHS v Prostějově.
(mik)

BYLI JSME
U TOHO

záchranářů Lukáš Humpl s tím, že záchrana nebyla možná.
Identitu mrtvého Prostějovana se
Večerníku nepodařilo do uzávěrky
vydání zjistit.

#WVQRQPGJQF÷\čUVCNQQOQVCPÆMQNGO
UVTQOWLCMQUMWVGéPÆOGOGPVQOQTK

ZHQVQ2QNKEKGè4

Znovu útočí i chřipka
NEBEZPEČNÝ FEŤÁK
A POČÍTÁ MRTVÉ!

Člověk by řekl, že ve svém věku už by
mohl mít rozum… Bohužel třiašedesátiletý řidič z Prostějova ve vysoké rychlosti nezvládl své auto, to vyletělo ze

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV, OPAVA Něco podobného jste asi ještě neviděli! Volvo,
v němž zahynul třiašedesátiletý řidič
z Prostějova, zůstalo zaklíněné v jednom ze stromů. Příčinou čtvrteční
nehody na Opavsku byla zřejmě příliš vysoká rychlost.

Za tragickou nehodou
WÔLDvHGHV½WLOHWÅKRPXzH
stála vysoká rychlost
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VE MĚSTĚ ZAČÍNÁ ÚKLIDSTÍNY
PSÍCHMINULOSTI
EXKREMENTŮ,

pohled zpátky

„Velký podíl na této voňavé práci
je na nás,“ říká ředitel FCC Štěpán Špaček

PO STOPÁCH

máme šestnáct a připravujeme
s nimi další představení. Tentokrát jsme se inspirovali pohádkou
S čerty nejsou žerty, která by měla
mít premiéru koncem května opět
v obecním domě v Pivíně,“ předeslal
Nedbal.
(mls)

PROSTĚJOV Tohle by si měli
všichni řidiči vtlouct do hlavy! Psát
SMS zprávy během řízení je horší,
než hrát poslepu ruskou ruletu
s ostře nabitou pistolí. Na ignoraci Radoslava Tikty z Prostějova
fatálním způsobem doplatili dva
padesátiletí cyklisté na přehledném úseku silnice z Prostějova
do Dubu nad Moravou. Jeden

z nich na místě zemřel, druhého
přepravil vrtulník do nemocnice
ve velmi vážném stavu. Díky péči
lékařů se sice muž podruhé narodil, jeho zdravotní problémy však
stále přetrvávají. Téměř dva roky

6CMVQ VQ X[RCFCNQ PC OÊUV÷ VTCIÆFKG
DG\RTQUVąGFP÷RQQUWFQXÆOP¾TC\W
MVGTÚ LGFGP \ E[MNKUVč PGO÷N wCPEK
RąGåÊV
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od tragické nehody dolehl STÍN
MINULOSTI zcela na viníka.
Osmadvacetiletý řidič dodávky
byl za usmrcení a těžké ublížení na zdraví
z nedbalosti
odsouzen na
čtyři roky do
vězení…

Avizovaná výstavba kruhové křižovatky na Petrském náměstí je tady. Už
dnes by měla být tolik frekventovaná
křižovatka zcela uzavřena a veškerá
doprava odkloněna přes postranní ulice. Tedy spíše uličky. Nejen pro řidiče
by tedy tímto dnem měla začít několikaměsíční kalvárie. Svoje si užijí i lidé
bydlící v okolí, kudy povedou objížďky. Klidné jaro a léto je tedy rozhodně
nečeká!
Osobní i nákladní doprava se bude až
do konce srpna 2010 soukat hlavně přes
Lidickou, Studentskou, Tylovu a Dolní
ulici, z druhé strany přes Trávnickou ulici
či Husovo náměstí. Ve všech těchto lokalitách se lidé budou muset smířit s tím,
že zhruba půl roku budou žít hodně nezdravě. „Musím přiznat, že po dobu vý-

Netušilova ulice

výskytu výfukových plynů z aut a kvůli
prašnosti. Chtěl bych tyto občany požádat
o shovívavost a trpělivost. Věřte, že město
dělá všechno pro to, aby dopravu celkově
vytěsnilo z centra Prostějova přes místa,
kde není tak velká bytová zástavba,“ sdělil
místostarosta Uchytil.
Jak jsme již dříve avizovali, Petrské náměstí má být uzavřeno od pondělí 15. března
do 31. srpna 2010. „Věřím, že stavbaři udělají maximum pro to, aby termín dokončení rondelu co nejvíce zkrátili. Rovněž
já bych chtěla občany poprosit o velkou
trpělivost. Chápu, že spousta z nich bude
nadávat a posílat nás někam do háje. Jsem
si ale jistá, že až bude rondel hotov, poznáme všichni, jak potřebná tato stavební investice je a hlavně bude,“ dodala místostarostka pro dopravu Alena Rašková.

Příště: Skálovo náměstí
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Hlavní cenou
rodinný
zájezd k moři

VELKÁ
PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ

Půlroční uzavírku Petrského náměstí tehdy občané Prostějova přežili, i když v průběhu stavby rondelu se na radnici kupily různé stížnosti. Z dnešního pohledu se ale zdá,
že jeden z vůbec nejpotřebnějších rondelů v Prostějově se
stavěl hodně dlouho. Pokud se dobře pamatujeme, investor příliš dlouhou a nákladnou stavbu sváděl na nebývale velké množství práce při rekonstrukci stávajících
inženýrských sítí. To je už ale minulost, na kterou se rádo
zapomíná. V současnosti je podstatný fakt, že tento rondel skutečně výraznou měrou přispěl k plynulosti dopravy nejen v dané lokalitě, ale na celém vnitřním okruhu.
V uplynulých deseti letech následovaly další stavby rondelů, ovšem ten na Petrském náměstí je právem považován
za jeden z nejdůležitějších.
(mik)
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zjištìné pøestupky pøi venèení psù
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stavby rondelu na Petrském náměstí bude
Prostějov trošku nemocné město,“ řekl
Vlastimil Uchytil, místostarosta města
a politik Zdravého města. „Na druhé straně si myslím, že jsme tady v našem městě
všichni soudní lidé a že se umíme přenést
přes všechna úskalí, která podobné investice přinášejí. Musíme se dívat hlavně do
budoucnosti a vidět, co všechno nová
kruhová křižovatka Prostějovu přinese.
Především zklidnění dopravy, plynulost
a její větší bezpečnost na celém vnitřním
okruhu,“ dodal Vlastimil Uchytil. Zároveň
však připustil, že obyvatele zmíněných
ulic, kudy povedou objízdné trasy okolo
uzavřeného Petrského náměstí, čeká až
do konce srpna krušný život. „Určitě se
těmto lidem bude doslova a do písmene
dýchat hůř, a to zejména kvůli zvýšenému

náklady na provoz vysavaèe na psí exkrementy
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ruce spokojeností Jan Nedbal, který
vše připravuje ve spolupráci s Hankou a Zdeňkem Svozilovými a pod
patronací místního divadelního
souboru Větřák.
K dětskému souboru se přidávají
stále noví členové. „Aktuálně jich
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PIVÍN V polovině loňského
března se v obecním domě v Pivíně uskutečnila velká premiéra
představení Princezna ze mlejna
v podání místního dětského divadla. Během uplynulého roku
stejnou pohádku vidělo v jedenácti dalších obcích něco přes
tisíc diváků. Tím to ovšem celé
rozhodně neskončilo!
Princezna ze mlejna se z Pivína
vypravila do světa a v žádném
případě se tam neztratila. Její poslední představení se konalo až
letos v lednu v Obědkovicích. „Obzvláště rádi vzpomínáme na reprízy
v Kralicích či sousední Skalce, ale
i na mnoha dalších místech. S dětmi v roli tanečníků jsme také vystoupili na pivínském plese. Hraní
je velice baví, jsou úžasně šikovné,
snaživé a hýří aktivitou,“ mnul si
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Pondělí 16. března 2020

Michal KADLEC

není vázaný žádným omezením a může
rozhodnout například o tom, že nájemné bude na úrovni tržního nájemného,“
přidala náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková (ČSSD).
Tržní nájemné se v Prostějově aktuálně pohybuje okolo 140 až 180 korun za metr čtvereční. Jak tomu bude
tedy dál? „Na základě toho jsme v radě
města souhlasili se zvýšením všech
nájmů v městských bytech o dvacet
procent s výjimkou bytů nad sto metrů
čtverečních. Při posledním zvyšování
cen byly vyjmuty právě byty nad 100
metrů plochy, neboť se jedná převážně
o byty ve starších, nezateplených domech s vysokými stropy, a tedy s vysokými nároky na energie. Těchto bytů je
pětatřicet a jsou v centru města, z toho

pět bytů je volných. Nájemné zde před třemi lety zůstalo původní, tedy v rozmezí
od 41 do 51,42 koruny za
metr čtvereční. Nyní navrhujeme v těchto bytech zvýšení
o 10 procent,“ informovala dále náměstkyně primátora.
Ke zvýšení nájemného dojde podle
radních u smluv na dobu určitou při
prodlužování těchto smluv a u smluv
na dobu neurčitou okamžitě po splnění všech zákonných podmínek.
„U nových nájemních smluv bude změna provedena od prvního dubna tohoto
roku. Při zvyšování u smluv, které jsou na
dobu neurčitou, a máme jich celkem 286,
bude provedeno oznámení doporučeným dopisem a po třech měsících může
dojít ke zvýšení. Smluv na dobu určitou
je 874. Peníze z nájemného budou využity na opravy a údržbu bytového fondu,“
doplnil ještě Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Nepopulární,
ale podle prostějovských
konšelů jde o nezbytnou
věc. Nájemné městských
bytů půjde v Prostějově
po třech letech nahoru! Rozhodli
o tom konšelé na svém úterním jednání. Peníze z dvacetiprocentního
navýšení nájemného poputují podle
radních do oprav a údržby bytového
fondu města.

střešní krytiny, opravě lodžií a dalších
vnějších částí domu a zádveří,“ popsal
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
Připravovaná podlimitní veřejná zakázka na stavební práce může být
vzhledem k předpokládané hodnotě
zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. „Výzva k podání nabídky
bude zaslána sedmi možným dodavatelům a zadávací řízení bude administrováno prostřednictvím e-nástroje Tender Arena. Nabídky budou
hodnoceny na základě ekonomické
výhodnosti. Realizace této investiční
akce bude financována z prostředků
města a dotace z Evropské unie. Případné dofinancování bude řešeno
podle skutečně vysoutěžené ceny,“
dodal Rozehnal s tím, že rekonstrukce domu s městskými byty v ulici M.
Pujmanové bude zahájena 4. května
a dokončena má být do 15. listopadu
tohoto roku. Celková hodnota veřejné
zakázky je 13,3 milionu korun. (mik)

ale, že vůle udělat něco pro hokejovou
mládež a krasobruslaře u některých z vás
chybí. Mrzí mě, že vstřícnost rady města
se mnohdy nevyplácí,“ přidal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora (PéVéčko).
V průběhu jednání padla i další peprná
vyjádření z úst opozičních i koaličních
zastupitelů. Nejpodstatnější ovšem
je skutečnost, že v závěrečném hlasování dalo výstavbě šaten nakonec
zelenou hned osmadvacet z dvaatřiceti
zúčastněných zastupitelů, proti byl pouze
jeden a tři se hlasování zdrželi.
V úterý 17. března, tj. zítra, končí lhůta
pro možné odvolání neúspěšných firem
z výběrového řízení. Podle nejnovějších
informací by se mělo začít stavět v dubnu a stavební investice by měla být
dokončena do konce roku 2020.

PROSTĚJOV Ve středu 11. března
před sedmou hodinou ranní došlo
na okružní křižovatce ulic Okružní,
Drozdovice a Krasická v Prostějově
k dopravní nehodě cyklisty s osobním
automobilem.
„Čtyřicetiletý cyklista křižovatkou projížděl ve směru z ulice Krasické do Drozdovic. Devětapadesátiletá řidička Octavie
do křižovatky z ulice Okružní vjela přímo
před projíždějícího cyklistu, který v důsledku toho z boku narazil do zadní části
automobilu. Muž upadl na komunikaci
a následně byl k preventivnímu vyšetření převezen do prostějovské nemocnice.
Vyšetření však jakékoli zranění vyloučilo,“
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popsal celou událost i s následky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 11 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidičky, která měla cyklistovi
podle pravidel dát přednost, policisté
vyřešili uložením pokuty ve výši jednoho
tisíce korun,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

dala
Øidièka mu ne
PØEDNOST,
dostala pokutu

Cyklista se „rozplácl“ o auto

>>> dokončení ze strany 11
Svůj záměr ještě rozvinul. „Mohlo
ovšem také dojít k tomu, že zastupitelstvo by rozhodlo pro odložení nebo
zrušení této stavební investice. Proto
jsem považoval za nutné, abychom se
tady sešli. Místo toho ale slyšíme od
některých zastupitelů jen takové diskusní
příspěvky, které mají celý projekt a záměr
města znevěrohodnit. To jsem ještě
nezažil...,“ láteřil František Jura. „Osobně
nejsem překvapen průběhem tohoto
jednání a tak trochu jsem s tím i počítal...
Ano, ještě běží lhůta pro odvolání firem
poražených v konkurzu. Ale my jsme jednání tohoto zastupitelstva iniciovali proto,
abychom byli na všechno co nejdříve
připraveni a neztráceli čas. Všichni víme,
jak jsou šatny potřebné a nutné. Vidím

sypání nákladu na dálnici,“ informoval
bezprostředně po nehodě na dálnici
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Pravděpodobný viník nehody utrpěl
lehké zranění v podobě odřenin. Jinak
se nehoda obešla bez dalších zraněných.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami,“
doplnil Kořínek.
Po dobu šetření a odklízení následků
byla dálnice ve směru na Vyškov v místě
uzavřená. „K plnému obnovení provozu došlo před třináctou hodinou. Výše
škody způsobené na vozidlech, nákladu
a dálničních svodidlech byla předběžně
vyčíslena na jeden a půl milionu korun.
Provedeným šetřením byl jako viník
nehody určen osmadvacetiletý řidič
nákladního automobilu Renault, který
narazil do odstaveného kamionu. Jeho
přestupek policisté vyřešili na místě ulo-

žením pokuty ve výši dvou tisíc korun,“
oznámil mluvčí prostějovské policie
o den později.
Velký náklad vysypaný na komunikaci
po dopravní nehodě dvou kamionů museli odstranit hasiči. „Ti řešili rovněž únik
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PROSTĚJOV Na dálnici D46 na katastru města Prostějova došlo minulé
pondělí ráno k závažné nehodě dvou
kamionů. První z nich utrpěl defekt
na pneumatice, a tak jeho řidič vozidlo zastavil u krajnice. Kvůli absolutní nepozornosti však záhy do něj zezadu narazil řidič druhého kamionu,
který následkem nehody utrpěl zranění. Dálnice byla uzavřena a provoz
na ní byl plně obnoven až po čtyřech
hodinách!
V pondělí 9. března v 8.38 hodin došlo na dálnici D46 před Prostějovem
ve směru od Olomouce k dopravní
nehodě dvou nákladních automobilů.
Jak? „Podle prvotního šetření měl řidič
kamionu defekt pneumatiky, a proto
vozidlo odstavil u krajnice. Do levé zadní části odstaveného kamionu z dosud
přesně nezjištěných příčin narazil další
projíždějící nákladní automobil, čímž
došlo k poškození obou vozidel a roz-

ZHQVQ2QNKEKGè4

pohonných hmot. Silnice byla po dobu
zásahu zcela uzavřena. Policisté odklonili
dopravu už u Olšan u Prostějova,“ doplnila Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
(mik)
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Škoda se vyšplhala na půldruhého milionu korun

více na straně D8
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ! KDY DOJDE NA SLOSOVÁNÍ CEN ZA VÍCE JAK 100 000 KORUN

PROSTĚJOV Obyvatele bytového
domu ulici v M. Pujmanové číslo 10
čeká od května tohoto roku několik
měsíců stavebních úprav. Výsledkem bude úspora energií. Už několik let si zdejší obyvatelé stěžují na
úniky tepla kvůli starým a již dávno
nevyhovujícím oknům i dveřím. To
vše se má letos definitivně napravit.
„Lidé budou komfortněji bydlet, budou mít díky této rekonstrukci menší
náklady na energie a o to jde nejvíce,“
předeslal na tiskové konferenci rady
města primátor statutárního města Prostějov František Jura (ANO
2011). „Konkrétně jde o komplexní
stavební energeticky úsporná opatření
na panelovém bytovém domě o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Bude zateplována fasáda
v celém rozsahu objektu včetně zateplení nad stříškami lodžií, podhledů
vstupů a podhledů stropů podzemního podlaží. Dojde samozřejmě rovněž k výměně oken a dveří, výměně
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Bytový dům v ulici M. Pujmanové
čekají energeticky úsporná opatření
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„Nájemné bylo upravováno naposledy
v roce 2017. Podle legislativy je možné
ho jednorázově zvýšit maximálně o dvacet procent za období třech po sobě
následujících let,“ vysvětlil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov. „Dále je možné zvýšit
nájemné buď dohodou obou stran bez
omezení, nebo oznámením o zvýšení
nejde jen o kontrolu toho, zda majitel nad dvacet procent. Pokud nájemník
po svém pejskovi uklidí jeho výkaly. nesouhlasí, rozhodne soud. Ten však již
V souvislosti s vlastnictvím těchto
zvířat se totiž objevují i další problémy... „Často se setkáváme s názory,
že Prostějované schválně neregistrují
své pejsky, protože chtějí ušetřit na
povinných poplatcích. O tom by se
ovšem dalo polemizovat. Musím říct,
že jenom během loňského roku jsme
již zkontrolovali více než sto psů a ani
u jednoho jsme nezjistili chybějící čip
nebo povinné tetování. Rovněž u jejich majitelů jsme si ověřili, že jsou
poctivými plátci městských poplatků,
které jsou povinné na základě vyhlášky. Pokud tomu skutečně tak je, že reálný počet psů v Prostějově neodpoví- 82TQUV÷LQX÷FQEJ¾\ÊMFXCEGVKRTQEGPVPÊOWPCXÚwGPÊP¾LGOPÆJQXO÷UVUMÚEJD[VGEJ6÷EJO¾OCIKUVT¾VMFKURQ\KEKQMQNQLGFG
P¾EVKUVQXGM
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dá těm zaregistrovaným, může to být
i tím, že někteří občané tohoto města
mají své zvíře přihlášeno v jiném městě nebo vesnici,“ uvedl Jan Nagy, ředitel Městské policie v Prostějově.

www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) – Nedostatek vody
v průmyslové zóně se řeší už nějaký čas.
Průmyslová zóna se rozrůstá a zásoby
pomalu přestávají firmám stačit. Nutností je proto nový přivaděč. „Koncem
roku 2019 proběhlo osobní jednání se
zástupci firem působících v zóně o možném finančním příspěvku na výstavbu
přivaděče vody,“ nastínil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova. „Některé firmy už
svůj zájem projevily. Magistrát se proto smluvně zaváže k propagaci této
spolupráce jak umístěním reklamního
panelu, plachty, či obdobného zařízení s uvedením obchodní firmy či loga
přispěvatele v místě realizace přivaděče
vody do průmyslové zóny, pokud možno na viditelném a veřejnosti přístupném místě. Dále se zaváže k umístění
podobné reklamy v místě slavnostního
otevření a zprovoznění přivaděče vody
do průmyslové zóny. Obchodní firma
či loga přispěvatele budou taktéž na
webových stránkách statutárního města
Prostějov a v Prostějovských radničních
listech s informací, že přispěvatel stavbu
přivaděče vody do průmyslové zóny
města Prostějova finančně podpořil,“
dodal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora.

Firmy pøispìjí
na pøivadìè

Prostějov (mik) – Nové a větší dřevěné stánky budou sloužit při jarmarcích
a trzích na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. „Jde o prodejní stánky typu
GASTRO, tedy větší typ,“ prozradil primátor František Jura (ANO 2011). Nejnižší cenovou nabídku městu předložil
Svatopluk Tesárek z Vřesovic a magistrát mu za pět zbrusu nových dřevěných
stánků zaplatí 429 550 korun. „Jsem
rád, že do majetku města získáme nové
a větší stánky, které nahradí pět kusů
dřevěných prodejních stánků menšího
typu standard. Ty jsou již vlivem stáří
a opotřebení ve špatném stavu. Navíc
nejsou v moci magistrátu, ale bývají
bezplatně vypůjčeny od soukromých
subjektů,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Mìsto koupí
nové stánky

Prostějov (mik) – Prázdninový čas
půjde opět ruku v ruce s omezením
provozu mateřinek. Jeho rozsah během července a srpna si určuje každý
ředitel školky sám po projednání se
zřizovatelem. Informace o omezení
nebo přerušení provozu najdou rodiče na přístupném místě ve školce, a to
nejméně dva měsíce předem. „Vždy je
třeba sladit všechny možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí
s jinými školkami po dobu omezení
nebo přerušení provozu,“ říká primátor
města Prostějova František Jura (ANO
2011). „Zároveň musí školky zveřejnit
informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu. Během
prázdninového provozu je zajištěno
stravování dětí ve školních jídelnách
zřizovaných statutárním městem Prostějov,“ ujišťuje náměstek primátora Jan
Krchňavý (PéVéčko). Plán omezení
provozu v prostějovských mateřinkách
je zveřejněn na internetových stránkách města.

Mateøinky s omezením

RYCHLÝ
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určitě velmi pozvedlo, ale i tak na nás zůstává poměrně velký podíl této voňavé práce,“
pousmál se Špaček.
Daleko jadrnější výraz směrem k části
nesvědomitých majitelů psů, kteří po
svých čtyřnohých miláčcích na veřejnosti exkrementy vůbec nesbírají, použil první náměstek primátora Prostějova. „K těmto pejskařům jsem se Večerníku
vyjádřil už před lety a nyní vám odpovím
stejně – jsou to čuňata! Každý by měl přece
už ze své podstaty po svém miláčkovi uklidit. Mně osobně se ale i tak zdá, že se situace oproti předchozím letů mírně zlepšila.
Usuzuji podle toho, že na chodnících exkrementů výrazně ubylo,“ míní Jiří Pospíšil.
Už před několika lety vyšel magistrát
pejskařům vstříc několika způsoby.
Při zaplacení povinného registračního
poplatku za psa na každý rok obdrží
jeho majitel sadu sáčků na exkrementy, navíc všude po Prostějově byly rozmístěny speciální umělohmotné koše
určené výhradně na psí výkaly. Dnes se
už „fasují“ pouze sáčky, speciální koše
už nikoliv, přesto jich je ve městě ještě
několik k dispozici.

PROSTĚJOV V pondělí 9. března
po třinácté hodině došlo v křižovatce ulic Olomoucká, Barákova a Sladkovského v Prostějově k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Oba řídily dámy s dosti značným věkovým rozdílem. Obě měly na křižovatce zelenou, ovšem pouze jediná
měla přednost v jízdě...
„Dvacetiletá řidička Škody Fabie z ulice Sladkovského odbočovala vlevo do
ulice Olomoucké a dvaasedmdesátiletá řidička se Škodou Octavií křižovatkou projížděla rovně z Barákovy
do ulice Sladkovského. Oběma řidičkám na semaforu svítilo zelené světlo.
V křižovatce se však jejich cesty křížily
a došlo tak k čelnímu střetu vozidel. Při
tom jednadvacetiletá spolujezdkyně
ze Škody Fabie utrpěla lehké zranění,
se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších

2019
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2018

run. „Alkohol u obou řidiček policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)
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osob nedošlo,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 60 000 ko-

„Každý majitel při úhradě poplatku za
psa obdrží od magistrátu města Prostějov 250 kusů igelitových sáčků určených
k úklidu exkrementů. Speciální odpadkové koše na psí exkrementy už nejsou
instalovány, k vyhození exkrementu jsou
využívané klasické odpadkové koše. Ty

PROSTĚJOV Magistrátem slibovaná revitalizace sídliště v okolí
Moravské ulice pokročila podle
radních do další fáze. Projekt, který se zdlouhavě probíral i při veřejných setkáních s obyvateli této
lokality, pokračuje do dalších fází
vývoje.
Celý projekt veřejného prostranství
na sídlišti Moravská v Prostějově byl
vytvářen velice zdlouhavě a řeší lokalitu sídliště Moravská v západní části
města o rozloze 5,8 hektaru se 36
bytovými domy, ve kterých je celkem
478 bytů. „Zpracovala jej prostějovská projektová společnost. Návrh
regenerace byl projednán na dvou veřejných setkáních s občany a dále na
dvou setkáních s předsedy zdejších
bytových společenství. Koncept řešení vycházel mimo jiné z vyhodnocení
ankety občanů, kdy jsme od nich obdrželi třiaosmdesát námětů,“ připomněl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města
Prostějova pro stavební investice.

„Navržené úpravy veřejného prostranství tohoto území řeší statickou
dopravu, kompletní rekonstrukci
komunikací se zklidněním dopravy,
úpravu tras chodníků, modernizaci
a doplnění vybavení dětských hřišť,
doplnění mobiliáře a odstranění nefunkčních prvků, optimalizaci pozic
a změnu vzhledu odpadových stanovišť. V oblasti zeleně se navrhuje mimo
jiné nízká keřová dosadba pro oživení
travnatých ploch respektive výsadbu
živých plotů pro odclonění dopravního prostoru. Je navržena probírka zeleně a nová výsadba stromů především
z listnatých druhů,“ uvedl Rozehnal
s tím, že projekt revitalizace sídliště
Moravská se zabývá i začleněním prvků smart cities, např. navrhuje místa
pro dobíjení elektromobilů, solární zastřešení některých parkovacích stání,
zelené předstěny bytových domů. „Na
regeneraci sídliště se bude pokračovat
zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace,“ doplnil náměstek
prostějovského primátora.
(mik)
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jsou po naplnění pravidelně vysypávány a jejich počet je dostatečný v okolí
ploch určených k volnému pohybu psů
podle obecně závazné vyhlášky z roku
2019,“ informoval Štěpán Špaček. „Psí
exkrementy je možné odkládat do všech
odpadkových košů ve městě, kterých
máme celkem 1 117 kusů, což si myslím, že je na Prostějov dostatečný počet.
Vzhledem k tomuto počtu odpadkových košů speciální koše již nepořizujeme,“ potvrdil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil, který zároveň dodal, že
vedení magistrátu vytváří tlak i na městskou policii, která majitele psů v Prostějově kontroluje. „Strážníci to mají v popisu práce, pokud někoho přistihnou při
tom, že exkrementy neuklidí, pak by jej
měli přimět k úklidu, nebo ho na místě
pokutovat.“
Podle vedení Městské policie Prostějov probíhají kontroly pejskařů
denně, a to se vší přísností. A zdaleka
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náklady na provoz vysavaèe na psí exkrementy

Večerník zajímalo, jak často probíhá v Prostějově úklid psích exkrementů a jaká se
k tomuto účelu využívá technika? „Sběr
psích exkrementů je možný pouze při teplotách nad nulou, reálně naše společnost
vyjíždí vždy počátkem března. V jarních

Michal
KADLEC

pro Večerník

měsících využíváme během prodloužených směn čtyřkolku Yamaha se sběrací
nástavbou Stihl. V letních měsících je práce
tohoto stroje z větší části nahrazena sekačkami trávy. Ty při sečení posbírají s posečenou trávou i drobný odpad, včetně psích
exkrementů,“ sdělil Večerníku Štěpán Špaček, ředitel společnosti FCC v Prostějově.
Jak vzápětí k tomuto tématu sám dodal, od
psích výkalů jsou tradičně nejvíce znečištěné ulice vedoucí k psím výběhům, polním
remízkům a lesoparku Hloučela. „Podle
mého názoru se za poslední roky povědomí občanů o úklidu exkrementů po psech

PROSTĚJOV Ať se to někomu zdá, nebo ne, jaro se hlásí o slovo i v Prostějově. Pro zaměstnance společnosti FCC to znamená i to, že se v těchto dnech již naplno rozbíhá úklid parků,
ulic, chodníků a dalších komunikací po zimním období. A pak
je zde ještě jedna povinnost, a to úklid nejrůznějších ploch od
psích exkrementů. Zásluhou nedisciplinovanosti mnohých
majitelů psů je bohužel o tuto práci vždy postaráno, vždyť stačí
se podívat do parků poblíž centra Prostějova, ale i na chodníky
a travnaté plochy všude po městě. Psích výkalů je zde tolik, že
pracovníkům společnosti FCC jejich úklid dá opravdu zabrat.

VE„Velký
MĚSTĚ
ZAČÍNÁ ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ,
podíl na této voňavé práci
je na nás,“ říká ředitel FCC Štěpán Špaček A BUDE TOHO DOST...

zpravodajství
www.vecernikpv.cz
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u pokladen podezřelý muž odložil svůj
nákup do prodejní police a snažil se seniorovi vykládajícímu zboží na nákupní
pás nenápadně nahlédnout do kapsy
bundy, bylo vše jasné. Ke zjevně zamýšlené krádeži již nedošlo, protože vyhlédnutý chlapík byl obezřetný a zloději nedal příležitost. Druhým důvodem pak
byla přítomnost policisty, který přestal
situaci sledovat utajeně a přistoupil až
do těsné blízkosti obou mužů. Policista
na místo také přivolal uniformovaného
kolegu. Podezřelý pak s nepořízenou
odešel směrem k Husovu náměstí, kde
byl policisty zkontrolován, přičemž se
tomu velice podivoval, protože on přece
nic neprovedl,“ popsal následné události František Kořínek.

ním se dopustil přestupku proti
veřejnému pořádku a chtěli vzniklou situaci s přestupcem vyřešit na
místě. To ovšem dotyčný odmítl,“
uvedl Petr Zapletal, strážník a zastupující tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Celá událost tak bude oznámena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku osmadvacetiletého
muže. „Zde se mu jeho chování může
prodražit, a to až do výše dvaceti tisíc
korun,“ prozradil Zapletal.
(mik)
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PROSTĚJOV Dobytek jeden!
S použitím záchodu si hlavu
vůbec nelámal mladý
muž, kterého předminulou sobotu v pozdních
nočních hodinách řešili
strážníci městské policie. Opilý
chlapík se vyčůral rovnou na zeď
jedné z prostějovských diskoték!
„Při vykonávání hlídkové činnosti
po jedné hodině ranní v okolí Disco
Clubu Morava v Olomoucké ulici si
hlídka povšimla neznámého muže,
který zašel za roh a začal vykonávat potřebu na budovu, ve které se
diskotéky odehrávají. Strážníci jej
kontaktovali a vyzvali k předložení
dokladů i vysvětlení celé záležitosti.
Byl poučen o tom, že svým chová-
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zradil Petr Zapletal, strážník a zastupující
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Zlodějky se přesto hodlaly dostat
s ukradeným zbožím ven z prodejny.
„Následně se chtěly vyhnout placení,
když neodešly přes pokladní zónu, ale
přes vstup do obchodu. Zde na dámy
však už čekala ochranka a vyzvala je,
aby setrvaly na místě do příjezdu hlídky.
Strážníci zjistili odcizené potraviny a alkohol v celkové hodnotě 1 249 korun.
Uloupený sortiment byl dobrovolně
vydán a nepoškozen vrácen zpět do
prodeje,“ popsal dále Petr Zapletal s tím,
že počínání dvojice pachatelek bude
oznámeno správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Tam
jim může být uložena pokuta do výše
50 000 korun.
(mik)

V tomto roce v Prostějově policie eviduje již bezmála dvě desítky případů
okradení zákazníků při nakupování. „Nejlepším způsobem, jak zabránit
okradení, je vlastní obezřetnost a několik preventivních opatření. Pod
tím si můžeme představit třeba i to, že budeme sledovat dění okolo sebe
a v případě zjištění pohybu podezřelých osob ve svém okolí se na tyto
osoby zaměříme. Pokud si všimneme, že se někdo podezřele pohubuje
kolem jiné osoby, nejmenší, co pro své spoluobčany můžeme udělat, je
to, že je na to upozorníme,“ vzkazuje policejní mluvčí.

celou dobu nákupu držel v jeho bezprostřední blízkosti, šanci však nedostal,“ konstatoval mluvčí prostějovské
policie.
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Senior byl policisty za projevenou
obezřetnost pochválen. „Starší pán
uvedl, že si podezřelého všiml hned
po příchodu do prodejny. Ten se po
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Cyklista se „rozplácl“ o auto

S Tomášem Mádrem tedy rozhodně není vše v pořádku. To u soudu
již v minulosti potvrdil i odborník.
„Trpí poruchou osobnosti. Dalším
problémem je dlouhodobá závislost
na pervitinu. Jsem velice skeptický
k tomu, že by se z ní byl schopen
sám dostat. Nevidím u něj žádnou
motivaci,“ vypověděl Tomáš Novák

%H]QDGČMQê
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Adély bylo jedno. Ukradený alkohol jsme chtěli vyměnit za pervitin.
Původně jsme chtěli krást v Albertu
u hlavního nádraží v Prostějově, kde
jsme někdy bývali i dvakrát denně
a nikdo to neřešil. Jenže tentokrát tam
nebyli kámoši z ´ochranky´, takže
jsme jeli do Brodku u Prostějova. Po
krádeži nás ale sledovalo nějaké auto
a když jsme zastavili v Želči, obklíčily
nás čtyři policejní vozy,“ popsal Pavel
Šesták, který je kromě krádeže aktuálně obviněn také z únorové vraždy
sekáčkem na maso, v níž došlo letos
začátkem února v Bedihošti. U tragické události měl být přítomný také
Tomáš Mádr, a ještě jedna feťačka.
Ani v jednom z obou případů však
hlavní líčení s Pavlem Šestákem zatím
neproběhlo.

Sám Tomáš Mádr se k soudu vůbec
neobtěžoval vůbec přijít. Na základě kamerových záznamů i výpovědí
svědků však mohl být jednoznačně usvědčen. Odsouzen byl na 26
měsíců nepodmíněně. „V případě
obžalovaného soud nenašel jedinou
polehčující okolnost. Jiný než nepodmíněný trest není v jeho případě
možný,“ upozornila v této souvislosti
soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, Tomáš Mádr se k němu zatím
nevyjádřil, lhůtu pro možnost
odvolání si ponechal i státní zástupce.
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z psychiatrické léčebny ve Šternberku, který však vyloučil, že by
mladík nebyl za své jednání odpovědný. „I když je pod vlivem drogy,
ví dobře, co dělá a že by to dělat neměl,“ upozornil odborník, který však
neviděl téměř žádnou naději, že by
se Mádr mohl dlouhodobě napravit.
„Jediná šance je, že se s věkem zklidní. K tomu může dojít kolem čtyřicátého roku věku. Jinou variantu
v tomto případě nevidím,“ naznačil
smutnou diagnózu Novák.

„Skončila jsem na psychiatrii,“ posteskla si expřítelkyně
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Hlavní cenou
rodinný
zájezd k moři

VELKÁ
PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ

Z přečinu poškození cizí věci
podezírají prostějovští policisté
sedmašedesátiletého muže z Brna.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit tím, že 16. ledna tohoto roku v jedné z prostějovských
heren úderem pěstí poškodil monitor výherního automatu. Společnosti provozující automat tím
způsobil škodu vyčíslenou na bezmála 16 000 korun. Poškození automatu podezřelý muž sám ihned
nahlásil, tvrdil však, že z důvodu
špatné funkčnosti do monitoru
pouze opakovaně zatlačil rukou.
Kamerový záznam z herny však
ukázal, že tomu bylo jinak. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelému kromě povinnosti
uhradit škodu hrozí také trest odnětí svobody až na jeden rok.

Kamera v herně jej
usvědčila

Hned ze dvou přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je důvodně podezřelý
také 32letý řidič osobního vozidla, kterého policisté kontrolovali
v pátek 6. března o půl jedenácté
v noci v Prostějově. Nejenže ke
kontrole nepředložil řidičský
průkaz, navíc u něj byla při orientačním testu na přítomnost
omamných a psychotropních látek
zjištěna pozitivní hodnota na látku amfetamin/metamfetamin. Po
zjištění této skutečnosti policisté
muži zakázali další jízdu a vyzvali
jej, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Lékařskému
vyšetření se muž podrobil.

Bez řidičáku
a zfetovaný
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bil typu Audi A6. Sedmačtyřicetiletý řidič policistům nemohl předložit řidičský průkaz, protože není
jeho držitelem. Navíc u něj policisté provedeným testem zjistili přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. K užití zakázaných
látek se řidič nevyjádřil a podrobit
se odbornému lékařskému vyšetření odmítl. Další jízdu mu policisté pochopitelně zakázali. Pro
své jednání je muž nyní podezřelý
z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu. Za ty mu hrozí pokuta od 25 do 50 000 korun
a zákaz řízení na dobu od jednoho
roku do dvou let.

Ve čtvrtek
12. března krátce po
Bytový dům v ulici M.
Pujmanové
půlnoci kontrolovali policisté
obvodního oddělení
Prostějov 1
čekají energeticky úsporná
opatření
v ulici Za drahou osobní automo-
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PROSTĚJOV Lidská vynalézavost
nezná hranic a u zlodějů už vůbec
ne. Dvě ženy se předminulý pátek
pokusily pronést ven ukradené zboží z prodejny uprostřed Prostějova.
Ochranka si ale všimla toho, že zlodějky nakradené zboží za dvanáct
stovek „šikovně“ ukládaly do kočárku, v němž vezly malinké dítě.
„Dvě ženy ve věku třiatřicet a pětadvacet
let se v pátek šestého března pokusily
obelstít ochranku obchodního domu
v centru města. K celé akci chtěly využít
dětský kočárek i s malým dítětem. Pohybovaly se po prodejně a zboží, které
vzaly z regálů místo do košíku vkládaly
do spodní části kočárku. Jejich počínání
neuniklo ostraze, která celou situaci viděla i pomocí kamerového systému,“ pro-

ke krádeži dítě!

Dvě ženy zneužily

„V rámci širšího spektra běžných preventivních aktivit policistů územního
odboru Prostějov proběhla v úterý
desátého března v ranních hodinách
také kontrola v jednom z prostějovských supermarketů nedaleko centra
města. Při té si policista v civilním oděvu všiml podezřelého pohybu muže
středních let s nasazenou kapucí na
hlavě,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Při bližším pohledu bylo zřejmé, že
se tento muž zajímá o seniora, který
se s nákupem blížil k pokladně. Když

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV U pokladen prodejny v centru Prostějova se
minulé úterý ráno schylovalo ke zlodějně. Podezřelý chlapík
s kapucí na hlavě se přiblížil k seniorovi, kterému se snažil nenápadně dostat do kapsy bundy. Mělo to však dva „háčky“.
Jednak si podezřelého počínání všiml sám starší pán a jednak
celé dění bedlivě pozoroval policista v civilu. Zloděj tak neměl
žádnou šanci!

Uplynulý čtvrtek 12. března těsně
před osmou hodinou vyjížděla
hlídka řešit případ agresivního zákazníka do jednoho z obchodních
domů nedaleko centra města. Neznámý muž z prodejny odešel ještě před příjezdem strážníků, těm
PROSTĚJOV
se jej však podařilo dostihnout
Osmadvacetiletý
v nejbližší ulici, načež byl vyzván
Tomáš Mádr šel
k prokázání totožnosti a vysvětlení
celé situace. Jelikož u sebe neměl poprvé sedět jako jeden z feťáků z party kolem Ilie Sisova, kteří
žádné doklady, hlídka dotyčného kradli všude možně po Prostějově. Ze všech mladíků závislých
předvedla na obvodní oddělení na pervitinu tehdy vyfasoval nejvyšší trest. Mohly za to jeho skloPolicie ČR ke zjištění totožnosti. ny k násilí, Mádr opakovaně napadal vlastní matku. Odseděl si
Po veškerém ověření identity byl
něco přes dva roky a ocitl se na svobodě. Netrvalo dlouho a vepoučen a propuštěn. Strážníci od
zaměstnanců prodejny zjistili, že lice rychle jej opět ovládly drogy i těžko zvladatelná agresivní
tento pro ně neznámý muž chodí povaha. Zatím naposledy byl z vězení propuštěn loni v březnu.
do obchodu pravidelně a bývá pod Ani tentokrát však život na svobodě nezvládl a minulé úterý se
vlivem alkoholu. To má za násle- znovu ocitl před Okresním soudem v Prostějově.
dek nevhodné chování vůči personálu a zákazníkům. Vulgárními
brát pervitin. Napadl mě i před naPŮVODNÍ
výrazy uráží nakupující i pracovnía mu nedala
ším dítětem,“ přidala paní Monika,
Øidièk
ky prodejny. K takovému jednání zpravodajství
do jejíhož bytu Tomáš Mádr vnikl
EDNOST,
pro Večerník
dochází opakovaně. Celá událost PØ
navzdory faktu, že mu byl styk s ní
byla zadokumentována a oznámesoudně zakázán.
stala pokutu
na správnímu orgánu pro podezře- doMartin
To však nebyl jediný jeho problém.
ní z přestupku proti občanskému ZAORAL
V září jej kamery umístěné na benzínsoužití. Ten může udělit třiačtyřicetiletému muži pokutu do výše „Tomáše znám asi sedm let. Poznala ce Shell na Petrském náměstí v Prosjsem
ho
v
době,
kdy
jsem
stejně
jako
tějově zachytily, jak krade kosmetiku.
20 000 korun.
on byla na drogách. Život s ním byl Předposlední den uplynulého roku
velmi stresující, opakovaně fyzicky se pak společně s Pavlem Šestákem
napadal mě i svoji matku, která před a Adélou V. vydal do Brodku u Proním utekla do Jeseníku. I já jsem po stějova, kde si oba pánové nabrali
čase skončila na psychiatrii v odděle- spoustu alkoholu a z prodejny utekli
ní pro sebevrahy,“ nastínila peripetie i s pojízdným vozíkem. „S Tomávztahu s recidivistou paní Monika, šem Mádrem se znám od ´učňáku´.
která má s Tomášem Mádrem dvou- Všichni tři jsme byli pod vlivem perletého syna. „Když se vrátil z vězení, vitinu, auto jsem řídil já, papíry jsem
byl chvíli v pořádku, pak začal opět dávno neměl, tak mi to na rozdíl od

Urážel personál
i zákazníky

Minulé pondělí 9. března v patnáct
hodin vyjížděla hlídka na autobusové nádraží, kde se měl podle
oznámení nacházet ležící muž. Po
příjezdu na místo strážnici uviděli
jím neznámého muže, který leží
u autobusové zastávky na zemi pod
lavičkou. Po přistoupení blíže byl
z dotyčného cítit alkohol, načež po
probuzení opilec nebyl schopen
s hlídkou vůbec žádné komunikace ani samostatného pohybu. Po
přivolání lékaře a vyšetření bylo
rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní a záchytnou stanici do
Olomouce. Tam při předání zdravotnímu personálu byla provedena dechová zkouška s pozitivním
výsledkem 2,8 promile alkoholu.
Přestupkové jednání třiasedmdesátiletého muže bude projednáno
u správního orgánu.

Válel se u zastávky

V odpoledních hodinách předminulého pátku 6. března bylo přijato
oznámení na linku 156, že na ulici
Milíčova se nacházejí dva muži
a chodí po domech s nabídkou výhodnějších energií. Hlídka vyslaná
do uvedené lokality nelezla prodejce odpovídající popisu. Ti se prokázali průkazem firmy obchodující
s elektřinou a plynem. Strážníci
kontaktovali ženu a jednoho muže,
kterým byly nižší ceny za energie
nabízeny. Oba potvrdili nabídku
od výše uvedené dvojice na lacinější energie, i když nejsou jejich
zákazníci a předem neměli domluvenou žádnou schůzku. Prodejci
ve věku třiadvacet a dvaadvacet let
byli poučeni o zákazu podomního prodeje na celém území města
Prostějova. Svým jednáním porušili nařízení města. Veškeré zjištěné skutečnosti budou oznámeny
příslušnému správnímu orgánu.
Ten za takové protiprávní jednání
může udělit pokutu do výše 100
000 korun.
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Šmejdi s energií
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Muž s kapucí na hlavě hodlal v obchodě okrást seniora
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Emílie SEKANINOVÁ
2. 1. 2020 50 cm 3,45 kg
Ptení

Nela MASARYKOVÁ
9. 3. 2020 49 cm 3,25 kg
Otaslavice

Elena VLČKOVÁ
10. 3. 2020 52 cm 3,65 kg
Prostějov

Tobiáš KŘEČEK
10. 3. 2020 50 cm 3,45 kg
Hačky

Posílejte svá miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straněVečerníku v rámci rubriky„Vítejte na
světě“, zašlete fotografii na adresu redakce@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha
při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

MC CIPÍSEK OSLAVILO SLADKÝCH JEDNADVACET
PROSTĚJOV Už jednadvacáté narozeniny oslavilo Mateřské
centrum Cipísek v Prostějově. Z malé skupiny maminek, které
měly potřebu se scházet, sdílet své rodičovské radosti a starosti a věnovat se společně svým dětem, vznikla organizace,
která v současnosti nabízí denně několik programů pro rodiče
s dětmi od miminek po předškoláky.

Petr KOZÁK
Své 21. narozeniny slavil Cipísek
celý týden ve všech programech už
tradičně karnevalovou párty pro děti
i rodiče. Nechyběly tanečky, zpívání,
hry, balonky, dorty, svíčky, balonky,
fotokoutek. Prostě vše, co k takové
události patří. „Jsme moc rády, že
i v době sociálních sítí, kdy virtuální
svět se mísí s tím reálným a maminky na mateřské už dnes najdou podporu i spoustu informací na internetu, se rodiče s dětmi stále potřebují
scházet. Není totiž nad oční kontakt
a vstřícné naslouchání, které tolik
doporučujeme na našich besedách,“
uvedla pro Večerník Jitka Zapletalová, předsedkyně Mateřského centra
Cipísek.
Vedle pravidelných programů pro
rodiče s dětmi Cipísek nabízí pravi-

delným návštěvníkům, ale i široké
veřejnosti besedy, semináře a kurzy
pro rodiče o výchově a komunikaci
s dětmi, individuální poradenství,
předporodní a laktační poradenství,
kurz baby masáží, jednorázové akce
pro celé rodiny, pohádkové soboty,
tábory pro rodiče s dětmi apod.
„Děkujeme všem našim návštěvníkům, pomocníkům a podporovatelům za dlouholetou přízeň. Samozřejmě děkujeme také Statutárnímu
městu Prostějov za finanční podporu nejen na letošní rok 2020,“ vzkázala Zapletalová. „Těšíme se na další
malé a velké návštěvníky!“
Bližší informace o našich pravidelných programech i nabídce pro
veřejnost získají zájemci na www.
mcprostejov.cz, www.faceboook.
com/cipisekprostejov a e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Hurá, zahrada volá..., ale ne na mì
Mnozí již natěšeně vítají první jarní
záchvěvy a těší se, až budou moci opět
obhospodařovat svoji milovanou zahrádku. Vyhrabat trávník, zasadit
kytičky, sledovat pomalý růst sazeniček a každý večer zalít svoji drahocennou oázu poklidu. Zní to krásně,
pro mě se ovšem jaro, léto a částečně
i podzim pohledem zahrady stávají
obživlou noční můrou…
Zatracený trávník roste neskutečně
rychle i díky tomu, že ho pravidelně
hnojí náš čtyřnohý chlupatý miláček. Zejména plevel se mi posmívá za
zády, že s ním neustále marně bojuji.
Zelenina a květiny umírají pod mojí
neutuchající péčí odehrávající se zejména v mojí hlavě. A tak je raději

odmítám pěstovat a nakupuji u skutečných odborníků a pěstitelů. Peníze
jsou od toho, aby se utrácely, ne?
V minulém roce jsem se pustila do zatravňování části zahrady, kde se dříve
pěstovala zelenina, jelikož babička už
na to nestačí a moje nechuť z pěstování
ze mě přímo tryská. Rozhodla jsem se
ji tedy přeměnit k obrazu svému. Jenže
kdo by čekal, že vyplít menší políčko
dá tolik zabrat! Že ten plevel bude
mít nad mojí maličkostí množstevní
převahu! Já tedy ne a tak jsem byla
doslova na hlavu poražena za tichého
zákeřného pochechtávání plevele, že
jako naivní lidský červ nemám šanci.
Stále však věřím, že když to v loňském
roce nevyšlo, letos se to zlomí!

Ke své radosti mohu do našeho plevelem a bobky zamořeného zahradního
království pozvat novou pracovní sílu,
jak se můj partner pojmenoval. Zázraky ovšem nečekám. Ještě teď mám
v živé paměti rozbitý sváteční tác,
který slíbil slepit. Nestalo se, rodinné oslavy bude zdobit kousek nový.
Ale navenek mu samozřejmě věřím
a ráda mu přenechám své neoblíbené
zahradní povinnosti. Vnitřně se budu
připravovat na to, že nakonec podlehnu neustálému naléhání babičky, že
ten trávník je opravdu už moc vysoký
a s obrovskou nevolí ho poseču.
K mojí smůle máme sousedy zahrádkáře vlastnící celosezónně zahrádku
jako ze škatulky. Zdobí ji úhledné

řádky brambor, vzorově ostříhané
keře a stromy a nevyskytuje se tam
pes, který by cokoli devastoval, nechával na všem chlupy a ochutnával
dozrálé plody místo nich. A tak si
babička občas posteskne, jakou má
nehodnou vnučku. Nezajímá se o pěstování rajčátek a opakovaně se nechá
přemlouvat, aby vůbec otrhala jablka. Ta ale stejně nakonec přes zimu
nikdo nesní, a já je opět ke své nelibosti musím nahnilá vyházet.
Ano, zahrada je můj veřejný nepřítel
číslo jedna a vůbec se tím netajím.
Přesto se i letos pustím do nelítostného
boje s trnitými šlahouny, otravnými
škůdci a vlastní nevolí. Zahrado, boj
se! Letos tě (možná) zkrotím!
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Březen, za kamna vlezem. V době globálního oteplování to asi
již nebude tak žhavé, v každém případě, když už by na ta kamna došlo, můžeme opět zalistovat kronikami a podívat se, co
nám třetí měsíc v roce připravil v dějinách.

B

řezen 1940 dal Prostějovanům
tvrdě pocítit proces germanizace ze strany německých okupantů. 14.
března byl vydán dokument moravské
služebny říšského protektora, který
konstatoval: „V pásmu přemostění
bude pro němectví v budoucnosti
představovat důležitý opěrný bod
město Prostějov“. Měl být rozšířen
vliv německého živlu, a to mimo jiné
tím způsobem, že místní průmysl textilní a oděvní, držený ve velké většině
židovským etnikem, měl být arizován,
tak měla být upevněna německá pozice. O tento proces se měl postarat již
od února dosazený vládní komisař dr.
Herrman Bösse a pak dr. Maxmilián
Girth. Městské zastupitelstvo bylo
úředně rozpuštěno. Ještě v tom samém březnu mohl Prostějov paradoxně oslavit 550 let povýšení na
město, a to výtvarnou výstavou Prostějov 1940. Ještě v květnu se v Prostějově hrála Má vlast Bedřicha Smetany
v rámci akce Český hudební máj.
řezen 1950 se naopak nesl v duchu nastupujícího utahování
šroubů novým režimem. Ve městě se
nadlouho naposledy veřejně slavily
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narozeniny T. G. Masaryka, naopak
tvrdá pěst dopadla na představitele církve, kdy v rámci „Akce K“
byli odvezeni do sběrného kláštera
Osek u České Kamenice milosrdní
bratři, tři příslušníci řádu Salvatoriánů a jejich kostely a farnosti
převzal OÚNZ, tedy Okresní ústav
národního zdraví. Slavilo se výročí
50. narozenin J. Wolkera, lidová akademie darovala městu obrazy V. Hohause, V. Krause a A. Zelené. V Agrostroji
zavedli druhou pracovní směnu od 14
do 22 hodin. Rozběhla se automatická
telefonní ústředna, a to i pro meziměsto a činnost také zahájila Strojní traktorová stanice.
řezen 1960 zaznamenal změnu
na poli místních tiskovin. Skončilo vydávání novin Život Prostějovska a poprvé vyšla Stráž lidu jako
týdeník ONV a OV KSČ v Prostějově. Normalizační březen 1970 přinesl
jen dvě epizody na poli kulturním.
Místní muzeum vydalo Kosířské elegie O. F. Bablera a při ZDŠ na Skálově
náměstí vznikl dětský pěvecký sbor
Znělka. Kultura se prosazovala i v březnu 1980, kdy v galerii v Demelově uli-
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ci proběhla vernisáž výstavy malíře,
grafika a skláře Bohumila Sekaniny.
Ve městě také proběhla dvoudenní
celostátní vědecká konference o životě a díle Jiřího Wolkera, k níž byla vydána antologie „Básníka miluje svět“,
což bylo dílko seskládané z příspěvků
autorů tehdejších socialistických zemí.
A také se bouralo. Naproti žudru byl
zlikvidován barokní dům, aby mohlo
být rozšířeno parkoviště a vozovka.
řezen 1990 se nesl v obnoveném demokratickém duchu
a tak se opět mohlo veřejně vzpomenout na narozeniny T. G. Masaryka.
Byla uspořádána manifestace na náměstí a tematický večer v Národním
domě. Vznikla šestičlenná skupina
pro rehabilitace postižených osob
minulým režimem, v tu samou
dobu byl zaznamenán odchod
členů z řad KSČ v počtu přes čtyři
tisíce. Plénum ONV provedlo reorganizaci na mnoha postech a hlavně
zrušilo usnesení z roku 1970 o odvolání z funkcí dvaceti funkcionářů,
kteří tak došli jisté rehabilitace. Byla
také otevřena expozice Jiří Wolker ve
výtvarném díle. Smutnou zprávou
byla smrt PhDr. Františka Kopečného
DrSc., významného českého jazykovědce, etymologa, autora řady odborných děl, dvou set odborných studií,
rodáka z Určic, profesora na prostějov-
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ském gymnáziu, pedagoga na univerzitách v Olomouci a Brně, vedoucího
kabinetu pracoviště ČSAV v Brně, který bydlel ve Vrahovicích. Město také
oslavilo svých 600 let.
Březen v prostějovských dějinách byl
tedy pestrý a město prožívalo chvíle
světlé i temné. Letos nás snad potká
jen příjemné jarní počasí a žádné velké starosti.
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Nezapomeòte na chodníky
Velice kvituji snahu magistrátu, které chce letos rozšířit komunikaci okolo takzvané myší díry ve Vrahovicích. Opravdu tady jde často o život, obzvláště
když řidiči musejí dávat pozor nejen na protijedoucí auta, aby se vůbec vyhnuli, ale i na nás chodce. Proto bych chtěla poprosit kompetentní osoby
z radnice, aby se při rekonstrukci vozovky nezapomnělo ani na chodníky, popřípadě stezku pro cyklisty. Určitě by tato investice zvýšila bezpečnost v celé
uvedené lokalitě.
Milada Janoušková, Prostějov
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Z hokeje bolí oèi
Jsem asi jeden z mála posledních desítek věrných fanoušků prostějovských hokejistů, kterým se letošní sezóna absolutně nevydařila. To by se dalo ještě
překousnout, vždyť nemusí se dařit pořád. Co mě však ze všeho nejvíce mrzí, jsou naprosto tristní návštěvy při posledních prvoligových utkáních na
prostějovském zimním stadionu. Tři nebo maximálně čtyři stovky diváků, co to proboha je?! Tím jsme se vrátili do dob, kdy Prostějov hrál krajský přebor
nebo druhou národní ligu. Ano, ze současného hokeje bolí opravdu oči, ale ty návštěvy jsou zoufalé.
Jiří Nádeníček, Prostějov
Nemohu jim fandit
Regulace bude neúèinná
Pořád si marně lámu hlavu nad tím, proč představitelé židovských organizací Nedávno schválená regulace používání zábavní pyrotechniky bude nejen
chtějí tolik monstrózní projekt jen proto, aby si současná generace Prostějovanů podle mého názoru naprosto neúčinná. Vezměte si třeba silvestrovské oslapamatovala, že v parku ve Studentské ulici existoval kdysi dávno židovský hřbitov. vy. Přestože zcela jistě pro uspořádání ohňostroje na náměstí T. G. MasaryNechápu, proč za tímto účelem a kvůli ukojení svých megalomanských představ ka bude schválena výjimka, myslíte si, že rachejtle a petardy nebudou lidé
chtějí židé zablokovat přístup do celého parku, vybudovat v něm monstrózní používat i v jiných částech Prostějova, kde žádnou výjimku nikdo neschvápamátník a tak podobně. Vždyť i my všichni mladí Prostějované víme, že jde lí? Počítám, že stovky lidí si uspořádají vlastní soukromý ohňostroj. A jak
o prostor, který byl dříve židovským hřbitovem. Město zde před lety nechalo po- tedy bude v těchto případech postupovat městská policie. Budou strážnístavit pomníček s deskou, nedávno zde byla také instalována pamětní deska jed- ci stačit dostavit se na stovky míst, kde k soukromým ohňostrojům bude
nomu z rabínů. Copak to nestačí? Proč tedy židé chtějí komplikovat život všem docházet? Toto nikdo nebude stíhat postihovat. Vyhláška města, která na
obyvatelům z okolí parku ve Studentské ulici a omezovat jejich pohyb stejně jako mnoha místech Prostějova zakazuje celoročně používání pyrotechniky, je
dětem z přilehlé školy. Opravdu toto jejich počínání nemohu vstřebat a židovské- naprosto zbytečná a přestupky budou nepostihnutelné.
mu projektu ani fandit nemohu.
Milan Růžička, Prostějov
Jaroslav Látal, Prostějov
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Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu neoprávněného
užívání cizí věci podezírají plumlovští policisté dvaatřicetiletého muže
z Drahanska. Tyto skutky vyplavaly
na povrch dne 5. února tohoto roku
ve večerních hodinách, kdy plumlovští policisté u Mostkovic zkontrolovali osobní automobil Mazda 6 a jeho
řidiče. Provedeným testem policisté u muže zjistili ovlivnění látkou
amphetamin/metamphetamin. Po
provedení lékařského vyšetření ke
zjištění ovlivnění mu zakázali další
jízdu. Následným šetřením zjistili, že
k ní užil vozidla bez souhlasu a vědomí jeho majitele. Odborné zkoumání

Zfetovaný a ještě
v cizím

Před sedmnáctou hodinou ve středu
11. března využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti devětatřicetileté ženy nakupující v prodejně v centru Konice. Z nákupního košíku ženě
odcizil volně položenou peněženku
s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí 750 korun,
celkem poškozená škodu vyčíslila na
1 250 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

V obchodě přišla
o šrajtofli

Minulé pondělí 9. března po jedenácté dopolední hodině se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do kabiny dodávky zaparkované na parkovišti za prodejnou v Hrubčicích.
Neodolal tak lákadlu sportovní
kabelky odložené na sedadle. Rozbití okénka bylo dílem okamžiku
a osobní zavazadlo se tak snadno dostalo do nesprávných rukou. A protože v kabelce byla uložena finanční
hotovost, dosáhla škoda způsobená
jejím odcizením více než 26 tisíc
korun. Škoda na poškozeném autě
dosud vyčíslena nebyla. Policisté
věc šetří pro podezření z přečinu
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Kabelka přímo
vybízela: „Vezmi si mě!“

V pátek 6. března vstoupil dosud neznámý pachatel nezajištěnými dveřmi až do kuchyně rodinného domu
v Bílovicích, kde odcizil volně odložený notebook Lenovo, mobilní telefon Xiaomi Redmi 6 a platební kartu
dvaačtyřicetiletého muže, načež
z domu zase odešel. Policisté věc šetří
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody, přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Z kuchyně
si odnesl lup
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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V jinak zemědělské krajině v minulosti mokřad už byl. „Nyní zde vznikla
jedna větší a dvě menší tůně. Proběhla
zde i rozsáhlá výsadba, vysazeno bylo
asi čtyři sta stromů a stejný počet keřů.
Je tu i vysetá tráva, zazelenat by se měl
luční trávník. Součástí projektu je i tří-

letá péče o novou zeleň. Zatím to tam
vypadá dobře, tůně jsou plné vody,
uvidíme, jak tomu bude v létě. Stromy
i tráva se ještě musí uchytit,“ popsal aktuální stav starosta s tím, že v budoucnu by zde měla vzniknout zelená oáza
pro velké množství živočichů i rostlin.
Vše přišlo zhruba na 10 milionů korun, obecní kasu to však zatížilo jen
minimálně. „Drtivá většina nákladů na realizaci celého projektu šla
z peněz EU,“ zmínil se Kříž.
Dobrochov byl po loňském zisku celostátní Zelené stuhy nominován za ČR
do evropské soutěže Entante Floreale

necháme komisaře zasadit dub na ostrůvku, který vznikl uprostřed největší
tůně,“ prozradil již nyní Miloslav Kříž.
Dobrochov není první vesnicí v regionu, které se do finále prestižní

vteřin tak ujel i 150 metrů prakticky
poslepu,“ upozornila Jedličková.
Za takových okolností neměl
prostějovský soud pochyby o řidičovi
vině a odsoudil jej ke čtyřem letům
nepodmíněně do vězení a k zákazu
řízení na šest let. Ve hře je i mnohamilionové odškodnění, s nímž se k soudu
připojili zejména příbuzní zemřelého,
který byl manželem, otcem tří dětí
a zároveň také dědečkem dvou
vnuček. Celkem dvanáct pozůstalých
požadovalo více jak 10 milionů korun. S nárokem na náhradu škody
se připojil i cyklista, který nehodu
přežil, avšak dle svých slov stále pozoruje její následky na svém zdraví.
Vzhledem k tomu, že řidič v době nehody jel služebním vozidlem, budou
však muset všichni poškození vznést
nárok vůči provozovateli automobilu,
kterým je soukromá firma.
Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný se proti němu
odvolal.
(mls)

soutěže podařilo probojovat. Před
devíti lety nás v ní velmi úspěšně reprezentovaly Smržice, které
nakonec byly oceněny stříbrnou
medailí.

Závěry ze zkoumání mobilu hovořily
jasně. „Ukázalo se, že bezprostředně
před nehodou řidič z telefonu krátce
po sobě odeslal a přijal pět SMS
zpráv,“ prozradila Jedličková, která
na Radoslava Tiktu následně podala
žalobu.
Obžalovaný po celou dobu popíral,
že by těsně před nehodou držel
mobil v ruce. U soudu však byl
prokázán pravý opak. Jako důkaz
posloužil právě telefon, z něhož sám
řidič zhruba dvě minuty po nehodě
zavolal záchranku. Vzhledem k tomu,
že se čas uváděný záchrankou a čas
zaznamenaný na telefonu přesně
shodovaly, nemohlo být pochyb, že
i čas odeslaných SMS zpráv odpovídá
času bezprostředně před osudným
nárazem. Navíc experti potvrdili,
že v době nehody jel řidič rychleji
než 100 km/hod. „Bylo prokázáno,
že během jediné vteřiny mohl ujet
zhruba 25–29 metrů. Při pohledu do
mobilu, který mohl trvat třeba pět
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Europe – Evropská kvetoucí sídla. Komisaři této soutěže do obce dorazí v pátek 3. července. „Je to asi nejvýznamnější událost v Dobrochově za hodně
dlouhou dobu. Při této příležitosti

ČUNÍN Stává se poměrně často, že řidiči vozidel srazí na silnici srnu, divoké
prase nebo jiné zvíře. Předminulý pátek
ale jednomu z šoférů škodovky vběhlo
do cesty u Čunína hned celé stádo srn!
Dvě z nich srážku nepřežily.
„V pátek šestého března v šest hodin ráno
řídil jednapadesátiletý řidič osobní automobil Škoda Octavia po silnici ve směru
z Čunína na Křemenec, když mu na rovném úseku z levé strany do cesty náhle

vběhlo stádo srn a řidiči se střetu se zvěří
již nepodařilo zabránit. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Dvě srny však
na místě uhynuly,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 95 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ doplnil policejní
mluvčí.
(mik)
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„Jednašedesátiletý řidič Toyoty zastavil
před přechodem pro chodce. Na to již nestihla včas a řádně zareagovat dvaačtyřicetiletá řidička Chevroletu a do stojící Toyoty
zezadu lehce narazila. Při nehodě nedošlo
ke zranění osob ani k poškození vozidel. Ve

Michal KADLEC

ho ředitelství Policie Olomouckého kraje.
U nadávek adresovaných na neopatrnou
řidičku ale nezůstalo. „Ke zdůraznění
svého rozhořčení verbální útok doprovodil muž dvěma údery pěstí do kapoty
vozidla. Při tom došlo k poškození laku
a promáčknutí plechu kapoty. Její oprava
majitelku vozu přišla na devět tisíc korun.
Nyní si podezřelý muž z Blanenska na
služebně nedaleko místa činu od policistů převzal záznam o sdělení podezření
-XčNKR¾TwMT¾DCPEčOUGąKFKéPCDQWTCPÆJQCWVCPGQXN¾FNCąKFKéMW\CJTPWNXNPQWPC- pro přečin poškození cizí věci. Za ten mu
F¾XGMCR÷UVÊLÊRQwMQFKNMCRQVWXQ\KFNC
ZHQVQ2QNKEKGè4
v případě prokázání viny a odsouzení hroznečištění nárazníku Toyoty se pouze otisk- a po vystoupení z vozidla ženu zahrnul zí trest odnětí svobody až na jeden rok,“
la registrační značka Chevroletu. Přesto měl velice vulgárními nadávkami,“ informoval doplnil František Kořínek s tím, že ve věci
řidič Toyoty zareagovat zcela neadekvátně František Kořínek, tiskový mluvčí Krajské- je konáno zkrácené přípravné řízení.

VÍCOV Předminulou neděli 8.
března před jedenáctou hodinou
došlo na komunikaci mezi Ohrozimí a Vícovem k havárii osobního automobilu BMW. Mladý řidič silný stroj absolutně nezvládl
a zdemoloval ho v poli.
„Dvacetiletý řidič zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy
stavu a povaze vozovky po projetí levotočivou zatáčkou nezvládl
řízení a dostal smyk, v důsledku
čehož vozidlo vyjelo vpravo mimo
komunikaci, kde se několikrát převrátilo přes střechu a zastavilo se
v poli o několik desítek metrů dále.
Řidič při havárii utrpěl zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo,“ popsal nehodu
i s následky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 90 000 korun. „Ovlivnění alkoholem i jinými
návykovými látkami policisté u řidiče vyloučili provedenými testy. Po
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prohlídce poškození vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho
registraci. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělil ještě
Kořínek.
(mik)

Auto několikrát převrátil přes střechu

PROSTĚJOV Tohle si pravidelní čtenáři Večerníku asi ještě
dost dobře pamatují. Ve středu
1. srpna 2018 před čtrnáctou hodinou došlo na silnici z Prostějova
do Dubu na Moravou k tragické
nehodě. Poblíž křižovatky se
silnicí vedoucí z Hrdibořic do
Biskupic řidič dodávky srazil dva
cyklisty.
„Když jsem krátce po nehodě dorazila na místo tragédie, napadla mě
jedna jediná otázka. Jak mohl řidič
oba cyklisty přehlédnout? Úsek je
tam rovný a zcela přehledný, v tu
dobu tam nepanoval ani nijak velký
provoz. Testy na alkohol a drogy
u řidiče dopadly negativně. Nicméně
nechali jsme zabavit mobilní telefon
řidiče dodávky, a to nám pomohlo
příčiny havárie osvětlit,“ prozradila
státní zástupkyně Olga Jedličková,
která celý případ dozorovala.
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DZBEL Zcela bez cizího zavinění si
pořádně nabil nos šofér Renaultu,
který na mokré silnici dostal smyk
a po několika kotrmelcích skončil
s vozidlem na okraji lesa. Nebyl pod
vlivem alkoholu ani drog, takže až

následné šetření nehody prokáže,
proč muž za volantem takto fatálně
chyboval. Po havárii skončil v prostějovské nemocnici.
„Ve čtvrtek 12. března před šestou
hodinou ranní došlo na komunikaci

mezi obcemi Dzbel a Nectava k havárii osobního automobilu Renault
Twingo. Podle prvotního šetření
devětatřicetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky a na mokrém povrchu dostal
smyk. V důsledku toho vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde narazil do
travnatého břehu, od kterého se automobil odrazil, převrátil se přes střechu
a dopadl zpět na kola,“ popsal krkolomnou havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Řidič při havárii utrpěl zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo. „Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

Po kotrmelcích skončil v nemocnici

trestal za tragédii, k níž došlo HRŮZOSTRAŠNÁ HAVÁRIE U DZBELU
MLADÍK ZDEMOLOVAL BMW Soud
na silnici z Prostějova do Dubu nad Moravou

Jde o mezinárodní zahradnickou soutěž, která byla založena za účelem
ocenění evropských měst a vesnic vynikajících v zahradnických směrech. Ceny jsou udělovány jednou ročně turistickými radami a zahradnickými společnostmi v evropských zemích. Rozlišují se dvě kategorie:
města a vesnice. Soutěže se dnes účastní těchto dvanáct zemí: Belgie,
Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie.

co je to entente florale europe?

Mokřad pod kopcem Předina je hotový. „Najdete ho, pokud půjdete podél
Dobrochovského potoka ve směru
na Vranovice–Kelčice. Leží zhruba
v polovině cesty mezi oběma obcemi,“
upřesnil jeho polohu starosta Dobrochova Miloslav Kříž.

DOBROCHOV Nejzelenější obec v ČR! Tímto titulem se mohou
od loňska pochlubit v Dobrochově. Ani po vítězství v celostátním kole Vesnice roku však v obci rozhodně neusnuli na vavřínech. Nedávno dokončili budování rozlehlého čtyřhektarového
mokřadu a následnou výsadbu velkého množství zeleně.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PLUMLOV Policisté minulý týden
uzavřeli vyšetřování nehody, či spíše
následného incidentu, ke kterému došlo 20. prosince loňského roku odpoledne v centru Plumlova. Šlo o drobnou
dopravní nehodu, ovšem jak zareagoval jeden z řidičů poškozeného auta, to
nemá obdoby...

DOBROCHOV
CHCE V EVROPSKÉ SOUTĚŽI ZABODOVAT Pěstí jí promáčkl kapotu auta!
Pod vysílačem Předina vznikly tři tůně a vysazeno
bylo 400 stromů za zhruba 10 milionů korun z EU I S NOVÝM MOKŘADEM

region
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Konice (mls) - I po kompletní
a nákladné rekonstrukci dlouho
totálně zchátralé sokolovny a její
přeměně v komunitní centrum
zůstávají na objektu některé
nedodělky. Jedním z problematických míst je i podlaha na pódiu
v sále. Její opravu bude zřejmě třeba
uhradit z obecních peněz. O celé
záležitosti by mělo jednat příští
zastupitelstvo města.

Vezmou to od podlahy

Zdětín (sob) – Konec temných
koutů hlásí ze Zdětína. Obec chce
v nejbližší době upravit osvětlení
i na bočních ulicích, přičemž bude
žádat s tímto úkolem pomoc od kraje. „První etapu jsme udělali v roce
2018, tehdy jsme dali čtvrt milionu
korun na světla. Jednalo se o silnice
třetích tříd, nyní chceme i k těm
bočním přidělat LED osvětlení
a vyměnit je za současné sodíkové,“ nastínil starosta obce Robert
Kříž s tím, že obec by zároveň ráda
ušetřila. „Záleží teď, zda dotaci od
Olomouckého kraje z programu na
prevenci kriminality dostaneme.
Pokud ano, nic nám nebude bránit
investici provést.“

Ve Zdìtínì vylepší
osvìtlení

Klopotovice (mls) - Na kompletní
opravu silnice se chystají v Klopotovicích. Její součástí by měl být
i přesun stávající autobusové zastávky ze směru od Biskupic. Dvě
autobusové zastávky podél silnice
ve směru do Biskupic se zase sloučí.
Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Opraví silnici
a pøesunou zastávky

Alojzov,
Určice
(mls)
S příchodem jara se opět rozběhly
mimo jiné opravy silnic. Pracovníci
se tak vrátili k rekonstrukci serpentin mezi Alojzovem a Určicemi,
které jsou ode dneška, tedy od
pondělí 16. března, uzavřeny. Práce
v těch místech poprvé odstartovaly
v polovině loňského října a trvaly do
konce listopadu. Aktuální uzavírka
silnice spojující obě obce je naplánovaná do 24. dubna. Do Alojzova
se tak z Prostějova dostanete jedině
objížďkou přes Krumsín či Otaslavice a Myslejovice.

Serpentiny uzavøeny

Malé Hradisko (mls) - Soukromé
pile v Malém Hradisku se daří, a tak
v současné době staví novou výrobní
halu. Ne všichni obyvatelé obce jsou
z toho ovšem nadšeni. Někteří z nich
upozorňují na zničenou přístupovou
cestu či například zvýšenou prašnost
a hlučnost v okolí firmy.

Pila staví novou halu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Tomáš Gajdoš je voňavým králem mlsání bez
pocitu viny. Oříškové máslo je jeho velká láska
PROSTĚJOV
Ě
Ořechová másla jsou
poslední dobou stále větším hitem
zdravějších jídelníčků a pro mnohé
jsou láskou na první ochutnání. Devětadvacetiletý Tomáš Gajdoš (na
snímku) se postavil vůči statu quo
a založil úspěšnou zakázkovou dílnu na vynikající i nutričně bohatou
pochutinu přímo ve svém rodném
městě. Může se tak pochlubit výhradně rostlinnou produkcí, výběrem z nejkvalitnějších surovin a recepty ušitými na míru. Rozpovídall
se nejen o ořechových máslech, alee pům, kdy lidé zkoušejí dávat máslo do
nechal nás nakouknout i za dveřee pečení. I proto ještě letos v Prostějově
svých „ProstěOřechů z Prostějova“. otevřeme podnik v Kravařově ulici,
kde si lidé všechny tyto formy, a mnov rámci exkluzivního
hé další, budou moci přijít zažít.“
interview
yy S čím by lidé měli začít?
„Záleží na jejich preferenci. Když bych
pro Večerník
to měl specifikovat, jedna skupina lidí
se ptala
budou ti, kteří milují ořechy, těm bych
doporučil čisté mandlové máslo, kdy
Aneta
krásně ucítí pražení, nebo kešu, to je
STRAŠKRABOVÁ
mírně sladší. Pokud je
je někdo nau-

hodně. (smích) Funguje to tak, že nás
něco napadne, vyrobíme to a kdo je
zrovna po ruce, tak to ochutná.“
yy Podle čeho rozhodujete, jaké
produkty půjdou do prodeje?
„Ze startu jsme přicházeli na různé
varianty, vytvářeli je a dívali se i po
tom, co nám řekne okolí. Následně
jsme hotové výrobky dávali ochutnat
našim přátelům, což mohlo být třeba
sto lidí. Tento vzorek nám už přišel
natolik zajímavý, že jsme na základě
jeho
jjeh
e o výsledku máslo pustili nebo neppustili
pus
tili do světa. Za celou dobu jsme
měnili
m
měn
ili složení asi jen u dvou másel
ppercentuálně,
per
centuálně, protože jsme přišli
na variantu, která byla lepší. Ale
většina složení od prvopočátku
funguje dobře a já si myslím, že
když má člověk možnost praccovat
ov
o at s kvalitními surovinami,
k nimž
nimž má úctu, a je odvážný,
tak mu vždy vznikne dobrý
výsledek.“

Pro mě je to ta nejkrásnější, nejvoňavější
práce na světě. Miluji ten aspekt, že když
se s někým potkám, voním po oříšcích.
terapie...
Ten proces je krásný, je to pro mě i terap
piee...

yy Kdy jste se rozhodl, že budetee
lékařem?
„Na gymnáziu jsem chtěl být nejprve
veterinářem a asi ve třetím ročníku jsem
se rozhodl jít na medicínu. Ale odmalička jsem tento sen neměl.“
yy Proč jste si vybral právě specializa-ci v oboru gynekologie?
„Po škole jsem chtěl dělat chirurgickýý
obor a doufal jsem, že se dostanu na or-topedii, kde tou dobou ale nebylo volnéé
místo, takže jsem šel na gynekologii..
Svého rozhodnutí rozhodně nelituji.“
yy Co je to ořechové máslo?
„Oříškové máslo je moje láska. Pro Če-chy je ořech hodně tradiční věc a mír-ně se na něj zapomíná vzhledem k pří-valu exotiky. Ořechové máslo je formaa
ořechu, která mě strašně baví.“
yy Jaké využití ořechové máslo má??
„Široké. Někdo si vezme lžičku a dla-be, pro někoho to může být zdravotníí
benefit, jelikož má hodně nosných bíl-kovin, je to významný zdroj zdravých
tuků či zajímavý zdroj vlákniny. Toto
jsou obecně tři typické problémy českého stravování, které ořechové máslo
řeší, protože v sobě tyto přínosy nese.
Pro někoho to může být i životní styl
– dává máslo prakticky kamkoliv. Je to
produkt, který má tak široké spektrum
využití, že je to prostě láska. První sklenička většinou ‚padne‘ do týdne jen na
ochutnávání, následuje objednávka
většího balení, která vydrží už déle,
a lidé začínají zkoušet. Dávají si ho do
kaší, na palačinky, do smoothie. A potom se dostáváme k odvážnějším ty-

čený na čokoládové pomazánky,
potrpí si na sladké a chtěl by ho v nějaké zdravější podobě, potom bych
doporučil kombinace s kvalitní čokoládou, jako je náš výtvor s přední čokoládovou Ajala. Každý si dokáže najít to
svoje.“ (úsměv)
yy Jak dlouho ořechové máslo vyy
drží aajak
jak se skladuje?
„Skladování je jednoduché, máslo by
nemělo být vystaveno přímému slunci, v denní teplotě ho můžeme dát
téměř kamkoli. Trvanlivost je dána na
půl roku, pokud se dá do lednice, tak
i déle, ale člověk musí počítat s tím, že
se změní konzistence. Ve chvíli, kdy
člověk máslo opět otevře, je dobré ho
promíchat.“
yy Jak se ořechová másla vyrábí?
„Nikomu bych nedoporučoval vyrábět si másla doma, už kvůli tomu, že
nedosáhne takového výsledku, jaký
by si přál, nebo i proto, že riskuje spálení stroje. Sám vím, jaké to je. (smích)
Pokud by to někdo přesto chtěl zkoušet, tak může na pánvičce s přidáním

Foto: archiv T. Gajdoše

nějakého oleje upražit ořechy, které se
následně budou snadněji mělnit. Spíše
bych ale doporučil pražení na horkém
vzduchu, tj. v troubě. Tato varianta
bude zdravější, ale asi se nepodaří na
běžném mixéru dosáhnout takové
krémovosti, často tam bude nutno
přidat i drobet soli, což není zcela na
škodu, sůl zvýrazňuje chutě. Postupů
je hodně, vždycky záleží na tom, co
daný člověk preferuje. Ořechy se takto
mixují zhruba půl hodiny.“
yy Vyrábíte si másla sám doma?
„Pro mě je to ta nejkrásnější, nejvoňa-

vější práce na světě. Miluji ten aspekt,
že kdykoliv se s někým potkám, voním po oříšcích. Ten proces je krásný,
jelikož z tvrdých ořechů vznikne něco
krémového. Já si k tomu přirovnávám
obrázek, jak člověku chodí různé těžké
životní výzvy, že je může rozlousknout
a vše může jít jako po másle. Je to pro
mě jakási terapie.“
yy Kde se vzala myšlenka pustit se
do tohoto podnikání?
„Já sám jsem tato másla miloval odmalička, se sestrou Evčou jsme si je
objednávali třeba z Anglie, kde kvalita
potravin byla vyšší. Obecně když se
řekne arašídové máslo, většina lidí si
představí americký týden v Lidlu, což
bylo i moje první arašídové máslo, co
jsem okusil. Nikomu dvakrát nechutnalo, mně ano. Bylo tam hodně soli,
což mi vyhovovalo. (smích) Jednoho
dne přišel můj kolega s nápadem, viděl
v tom potenciál, já měl zase odvahu
a zkušenosti. A tak jsme se do toho
pustili.“
yy Jak vymýšlíte nové příchutě?
„Nové příchutě vznikají v hlavě mého
kolegy, to je první varianta. A ta druhá
je, že se díváme na věci, které milujeme. Pro mě to třeba bylo Kinder
Bueno či Mozartovy koule, tak jsme
přemýšleli, jak bychom mohli udělat
máslo, které by bylo nutričně zajímavé,
a současně by drželo náš standard alespoň pětaosmdesáti procent ořechů
ve skleničce a bylo by oblíbené potravině chuťově co nejblíže. Co se nám
jednoduše zalíbí, to jdeme vyzkoušet.“
yy Kdo novinky testuje?
„Adeptů na testování se vždycky hlásí

yy Jaká příchuť je nejoblíbenější?
„Nesmírně populární mezi lidmi je
poslední dobou slaný karamel, takže
určitě funguje kombinace arašídů,
himalájské soli a kokosového nektaru
z Bali. Dále vnímám, jak je oblíbená
variace s kakaovou sušenkou, a to
především u lidí, kteří chtějí u svých
dětí nahradit mlsání méně zdravých
pomazánek za zdravou alternativu.“
yy Jak poznat pravé ořechové máslo od náhražek?
„Může to být docela komplikované,
protože v současné době se zdravá
výživa nerovná zdravé potraviny. Člověk se musí naučit číst etikety, kde se
bohužel nedočte úplně všechno. To

znamená v ideálním případě se obrátit přímo na výrobce, což nemusí
být vždy jednoduché. A proto jsme
se i my rozhodli vyrábět na zakázku
másla, která vznikají až v den předání
klientovi přímo v Prostějově.“
yy Je tento sortiment běžný v zahraničí?
„Ano, je mnohem rozšířenější v západním světě. Tam je nedílnou součástí třeba americké kuchyně, což je
nejtradičnější země, která je typická
pro arašídové máslo. Ale myslím si,
že s tím stylem, jakým ho vyrábíme
my, jsme se ještě nesetkali. Například
kombinace s bílou čokoládou, jejíž
výroba by byla výhradně rostlinná
a zároveň dobře chutnala, nebyla
vůbec dostupná. I díky tomu jsme za
poslední čtyři měsíce měli přes deset
tisíc objednávek například z německy
mluvících zemí, kde je poptávka po
kvalitě vysoká. Přestože je to mnohem
rozšířenější trh s obecně mnohem vyšší kvalitou potravin, tento sortiment
tam chyběl. Vyvážíme ho tímto směrem od listopadu loňského roku.“
yy Je o sortiment zájem i mezi starr
ší populací?
„Spousta lidí v této věkové kategorii se
dívá na naše produkty jako na úžasný

dárek. Myslím, že je nejvíce oslovuje
fakt, že se jedná o českou výrobu, která
je transparentní i designově zajímavá.
A když se podívám na zdravotní benefi-i
ty, jež s sebou máslo nese, tak je pro nás
starší generace vlastně i cílovou skupi-i
nou, ať už kvůli rostlinným bílkovinám,
zdravým tukům, vláknině, minerálům,
či vitamínům ve formě, která chutná.
Během mělnění ořechů dochází navíc
k procesům, kdy je následně pro lidské
tělo jednodušší dostat všechny tyto živiny do těla než ve formě celého oříšku.“
yy Viděla jsem, že na trhu jsou také
semínková másla, plánujete je začít
vyrábět také?
„Určitě ano, jelikož se dají velmi dobře
kombinovat. Semínka i oříšky jsou velmi zajímavým základem. Ono se to nezdá, ale z ořechového másla se dá péct,
je možné vyrobit zmrzlinu, ořechové
mléko, müsli, tyčinky, a jakmile se člověk pustí do výroby, může kombinovat
také s lyofilizovaným ovocem nebo
kávou. Kombinovat se nám daří téměř
s čímkoli.“

vizitka
TOMÁŠ GAJDOŠ
✓ narodil se 31. srpna 1990
✓ pochází z Prostějova, kde stále žije
✓ vystudoval Reálně gymnázium
a základní školu města Prostějova
a svá vysokoškolská léta prožil ve Zlíně na
Baťově univerzitě, kde studoval podnikání
v anglickém jazyce
✓ po získání bakalářského titulu se vrhl do praxe – absolvoval
stáž a následně partnerský poměr v brněnské společnosti
zabývající se startupy a dotacemi
✓ v době zakládání vlastní společnosti Barenuts,
která vyrábí ořechová másla, stále ještě vypomáhá
i za barem ve fitcentru
✓ mezi jeho záliby patří zejména tenis,
který jej provází celým životem
✓ má osobní motto: „Člověk by se neměl bát udělat krok vpřed!“
zajímavost: poštěstilo se mu potkat a povídat si se zpěvákem kapely
Linkin Park Chesterem Benningtonem, který je jeho velkým vzorem

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

ZASTUPITELÉ DALI ZELENOUOpozice
VÝSTAVBĚ
ŠATEN
však ze vstřícného jednání

PROSTĚJOV Mimořádné jednání prostějovského zastupitelstva
mělo minulé úterý na programu dva body jednání. Zatímco seznam osob, které obdrží od Městské policie Prostějov medaile
a ocenění, byl odhlasován během několika málo minut, diskuse
nad zahájením výstavby šaten pro hokejovou a krasobruslařskou
mládež vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově se
protáhla na dvě hodiny. Výběr firmy, která zázemí postaví za necelých 62 milionů korun, se neobešel bez mnohdy až trapných
komentářů některých opozičních zastupitelů. „To jsem ještě nezažil...,“ zhrozil se v jednu chvíli prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011).
záruky za jakost, kterou jsme požadovali
v délce nejméně šedesáti měsíců. Rada
PŮVODNÍ
města po důkladném zvážení nakonec
reportáž
jako vítěze určila olomouckou firmu
pro Večerník
E.Proxima s cenou 61 949 696,41 koruMichal
ny bez DPH. Tato firma navíc poskytne
nejdelší požadovanou záruku sto dvacet
KADLEC
měsíců,“ zopakoval Rozehnal již známou
Jak slíbili, tak se stalo. Při únorovém za- informaci s tím, že na akci má magistrát
stupitelstvu primátor Jura předeslal, že získat dotaci z Ministerstva školství, mlájakmile z výběrového řízení na stavbu deže a tělovýchovy České republiky ve
šaten vzejde vítěz, neprodleně svolá výši 40 milionů korun a od Olomouckémimořádné zasedání a bude o výběru ho kraje osm milionů korun.
zhotovitele a také o vysoutěžené sumě Ihned po těchto informacích se do diskupeněz informovat všechny zastupitele se zapojili opoziční zastupitelé a nestrana zastupitelky napříč politickým spekt- ný pozorovatel se nestačil divit. Stejně
rem. Stalo se tak v úterý 10. března, kdy jako prostějovští radní... „Vůbec netuším,
do obřadní síně prostějovské radnice do- proč to jako zastupitelé máme schvalovat,
razilo dvaatřicet komunálních politiků. když vše je v kompetenci rady! Většina
Omluvenku poslali pouze Božena Se- z nás nemá ani důvodovou zprávu, podle
kaninová (ČSSD), Petr Kousal (KDU- které radní vybrali vítěze konkurzu. Přišla
nám jen jakási malůvka toho, jak mají
-ČSL) a Vojtěch Burda (ANO 2011).
„Předmětem veřejné zakázky jsou sta- šatny na zimním stadionu vypadat. My
vební práce na výstavbě zázemí pro tedy schvalujeme něco, co ani nevíme,
mládež. Jedná se o šatny se sociálním jak vypadá. Ono z toho ale nakonec něco
zázemím, vrátnici, ošetřovnou a pro- vypadne, že...,“ pronesl Petr Ošťádal (Na
pojení se stávající Víceúčelovou halou- rovinu!). „Mně nepřišla ani ta malůvka!
-zimním stadionem podle projektové To je zásadní pochybení, a tak by se celé
dokumentace. V zadávacím řízení bylo jednání mělo odložit. Nemůžu hlasovat,
podáno celkem jedenáct nabídek s na- když nevím vůbec nic. Myslím si, že ani
bídkovými cenami v rozmezí od 61, 9 E.Proxima neví, co má stavět. Navíc kde
milionu do 78,9 milionu korun,“ před- máme nějaký dokument, že ministerstvo
nesl zastupitelům první muž František nám skutečně pošle dotaci čtyřice milioJura, kterého vzápětí doplnil náměstek nů korun? Zatím máme k dispozici jen
Jiří Rozehnal (ANO 2011) dalšími in- cár papíru s nějakým příslibem. Úplně
formacemi. „Nabídky jsme hodnotili na jsme se zbláznili, že jsme se tady dneska
základě ekonomické výhodnosti. Nej- vůbec potkali,“ šokovala svým vyjádvětší důraz jsme dávali na cenu a délku řením Hana Naiclerová (Změna pro

Prostějov). „Máte k dispozici všechny
materiály, se kterými jsem minulý pátek
na osobním setkání seznámil všechny
předsedy politických klubů v zastupitelstvu. Navíc jsem vás s paní tajemnicí seznámil se všemi podrobnostmi projektu
a procesu výběrového řízení. Všechno
jsme si vysvětlili a navíc dnes ještě před
vás předstoupí pan Brückner z odboru
rozvoje a investic. Ten popíše všechny
detaily výstavby šaten,“ zareagoval na
výtky opozičních zastupitelů primátor
František Jura.
Petr Brückner z odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu
posléze skutečně v pětiminutové prezentaci projektu seznámil přítomné
s tím, jak mají hokejové šatny vypadat
a jakým způsobem bude výstavba
probíhat. Ani toto ale mnohým opozičníkům nestačilo a hledali na záměru města další chyby.
„Rada města rozhodla o vítězi konkurzu
bez zastupitelstva druhého března, ale
někdo ze zúčastněných ve výběrovém
řízení se ještě proti tomuto rozhodnutí
může odvolat a má na to lhůtu patnáct
dní. My se tady ale setkáváme desátého března, takže po nás chcete schválit
něco, co se v případě odvolání nějaké
firmy může ještě změnit,“ podotkla dále

rady města udělala frašku

BYLI JSME
U TOHO

<CUVWRKVGNÆ PCMQPGE FTVKXQW X÷VwKPQW JNCUč UEJX¾NKNK TQ\JQFPWVÊ TCF[ O÷UVC
QXÚD÷TW\JQVQXKVGNGRąKXÚUVCXD÷JQMGLQXÚEJwCVGP
Foto: Michal Kadlec

Naiclerová. „Zatím žádné odvolání
neregistrujeme. Nyní tady schvalujete
rozhodnutí rady o vítězi výběrového
řízení a jde o vstřícný krok radních, kteří
předem slíbili, že tak finančně náročnou
investici prodiskutují se všemi zastupiteli,“ zareagovala tajemnice magistrátu
Blanka Vysloužilová. „Je to nadbytečné
hlasování. Budeme se cítit lépe, když pro
rozhodnutí rady zvedneme ruku?“ uvedl svoji technickou otázku Petr Ošťádal
(Na rovinu!)
Ti, co předpokládali, že výstavba
šaten pro hokejovou a krasobruslařskou mládež vedle Víceúčelové haly-

-zimního stadionu v Prostějově je
navýsost potřebná, což ostatně deklarovali zástupci všech politických stran
a hnutí v zastupitelstvu, nyní viděli, že
někteří opozičníci dělají všechno pro
to, aby se šatny nestavěly!
„Asi všichni moc dobře rozumíme
tomu, co se zde děje… Pro mě jsou to
zase zkušenosti k nezaplacení. A tak, jak
vstřícně jsem v této věci postupoval, už
nikdy nebudu! Chtěl jsem, aby s výstavbou souhlasila drtivá většina zastupitelů
napříč politickým spektrem, nikoliv jen
těsná většina,“ rozčiloval se primátor.
dokončení na straně 13 >>>

„Začínám být optimista,“pousmál se Marek Černošek
PROSTĚJOV S uspokojením
přijal rozhodnutí prostějovského
zastupitelstva po schválení radou
stanoveného vítěze výběrového
řízení na výstavbu hokejových šaten předseda SK Prostějov 1913
Marek Černošek. Z jeho exkluzivního vyjádření pro Večerník je cítit
optimismus.
„Po úterním jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov začínám
být skutečně optimista, že naše kroky,
tedy klubu SK Prostějov 1913, kam
chceme vést hokejovou mládež a kte-

ré mnohdy převyšují pochopení zastupitelů, nabírají správný směr. Moc
rád bych poděkoval zastupitelstvu, že
odsouhlasilo stavbu nového zázemí
pro zimní stadion v Prostějově, které
je podle mě prvním krokem k posunu
klubu a města na úroveň, kam právem
patříme,“ uvedl Marek Černošek.
Ve snaze klubu zlepšit zázemí místního
potěru však nepoleví. „To, že děti sportující v klubu budou po velmi dlouhé
době využívat adekvátní zázemí, jež
by mělo splňovat podmínky současné
doby, je jen prvním krokem. Projeví

se to v možnostech, které
dětem budeme moci
v rámci naší
snahy nabíd(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nout. Doufám
a věřím, že i naše další podněty, jež by
měly vést k rozvoji hokeje v Prostějově,
budeme moci se zástupci magistrátu
plánovat a rozvíjet ve prospěch všech
stran, tedy klubu, města i rodičů,“ dodal pro Večerník Marek Černošek,
předseda SK Prostějov 1913. (mik)
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ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Úterní mimořádné zasedání zastupitelstva
bylo rovněž mimořádně krátké, tedy alespoň v porovnání
s běžnými zvyklostmi spojenými s diskusemi prostějovských
komunálních politiků při běžných jednáních tohoto vrcholného orgánu. A tak ani jindy
vtipné hlášky politiků nebyly
tentokrát tolik slyšet. Přesto
Večerník tradičně několik perliček pochytil.
* „Nezdržujte to,
není čas na hrdinství“
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL)
i jako okresní hygienička byla
hodně nervózní z prodlužující
se diskuse ohledně hokejových
šaten. V hlavě měla už určitě jiné
starosti s koronavirem...
* „To jsem ještě nezažil...“
Primátor František Jura (ANO
2011) se nechal, obzvláště po
prohlášení Petra Ošťádala (Na
rovinu!), že zasedání je úplně zbytečné, strhnout k tomuto výroku
k jednání zastupitelstva.
* „Tady už sakra nejde o právní,
ale lidskou rovinu!“
Náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko) již v jednu chvíli
také podlehl emocím.
* „Další technická, další technická
a další technická. Já už se z toho...!
No, ještě chvíli to vydržím.“
František Jura počítal další technické poznámky opozičních zastupitelů, kteří se snažili uměle
prodlužovat celé jednání.
* „Kdyby tu soutěž vyhrál
archanděl Gabriel, zrušili
bychom ji taky!“
Ještě jednou prostějovský primátor
se na úplný závěr zastupitelstva vyjádřil také k soutěži o návrh na památník Edmundu Husserlovi.
Zachytil: Michal Kadlec
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Je èas pøezout na letní pneu?
Venku se začíná pomalu oteplovat
a přichází jaro. Skoro to vypadá, že se
zima už nevrátí. Je na čase přezout auto
na letní? Ano i ne. Ve městech se nejspíš už vyplatí přezout na letní, hlavně
tedy pokud se nechystáte někam do
hor. Na vybraných úsecích zimního
období byste přezouvat ještě neměli.
Pokud se tedy chystáte ještě vyjet lyžovat, tak by se vám letní pneumatiky
dost nevyplatily.

Stoupla teplota nad 7 °C?
Podle základní poučky stačí sledovat
venkovní teplotu a auto přezout, když se
teplota láme přes 7 °C. Tedy když začne
být na podzim zima, tak přezout na zimní.

A když se začne na jaře oteplovat, tak přezout na letní. Při vyšších teplotách než 7
°C totiž zimní pneumatiky ztrácí své kladné vlastnosti. To ale není tak úplně pravdou. U zimních pneumatik totiž kladné
vlastnosti převažují při jízdě ve sněhu,
břečce a na ledu. Na suchém povrchu budou mít letní pneumatiky při jízdě vždy
lepší vlastnosti, i když je teplota jakkoliv
nízká. A tak se vyplatí sledovat především
ranní teploty, kdy i na jaře můžou ranní
mrazíky řidičům dost ledově zatopit. Stejně tak i uprostřed dubna může náhle přijít
sněhová přeháňka, znáte přece aprílové
počasí. Při přezouvání na letní tak myslete výhledově, sledujte předpovědi počasí
a logicky uvažujte. Každé jaro je totiž jiné
a není možné s jistotou určit, že přesně

dnes je den na přezutí. Venkovní teploty
vám můžou posloužit jako hrubá orientace a na letní přezujte, když se teplota dlouhodobě pohybuje nad 7 °C ráno i večer.

Vyplatí se v létě dojíždět
zimní pneumatiky?
Ne! Zimní pneumatiky jsou konstruovány především do nižších teplot a jízda
v letních vedrech je na nich spíše nebezpečná. Značně se prodlužuje brzdná
dráha, pneumatiky se přehřívají, hlavně
při rychlejší jízdě po dálnici, a hrozí jejich
náhlý defekt, který může vést až ke ztrátě
kontroly nad vozem. Zimní pneumatiky
mají také vyšší valivý odpor, tedy zvyšují
spotřebu a hluk.
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VŠE O PANDEMII

Kniha B

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Číslo 11•Ročník 24 Pondělí 16. března
2020

3UYQËPSDFLHQWHPLQIHNêQËKRRGGøOHQËYSURVWøMRYVNÇQHPRFQLFL

+(Û"+±*(,/,+3&/20"*

6)'-,+" 
PROSTĚJOV Stal se prvním hospitalizovaným pacientem infekčního oddělení prostějovské nemocnice. Pětapadesátiletý Japonec
ze společnosti Toray byl pozitivně testován na nákazu koronaviru.
Celá věc vzbudila během úterního dne 10. března po celém městě
doslova paniku. Zprvu se spekulovalo o kolapsu dělníka v jedné
z firem v průmyslové zóně, tyto zprávy byly záhy dementovány.
Ukázalo se, že tak žhavé to nebylo. O to vážnější je ale stav pacienta,
který sám ministr označil ve čtvrtek za velice vážný. Další dny už ale
přinesly zlepšení. Společnost Toray vydala pár hodin po hospitalizaci svého manažera obsáhlé tiskové prohlášení.

Michal KADLEC
Bezprostředně po informaci, že prostějovská nemocnice přijala prvního pacienta s pozitivním testem na
koronavirus, rozjely se městem čiré
spekulace a zaručené zprávy. Z nich
se jako pravdivá ukázala ta, že se jedná
o japonského manažera, který je sice
zaměstnancem firmy Toray, ale bydlí
v Olomouci a do kontaktu s ostatními
pracovníky ve zdejší fabrice nepřišel.
„Pětapadesátiletý manažer zahraniční firmy s působností v Prostějově
byl hospitalizován na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov. Muž
byl na služební cestě ve Velké Británii, poté se vracel přes Mnichov, kde

se zdržel. Po návratu hned postupoval přesně podle stanovených opatření. Dodržel karanténu. Žije sám
v Olomouci, takže v bezprostředním okolí nikoho neinfikoval,“ uvedl
k celé záležitosti Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje. Ve
čtvrtek ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch prohlásil, že stav tohoto
pacienta je vážný. „Trpí pneumonií,
ale zatím nepotřebuje plicní ventilaci. Dýchá sám a péči na infekčním
oddělení v Prostějově zvládá,“ uvedl
na čtvrtečním brífinku české vlády.
Večerník však získal o uplynulém
víkendu mnohem optimističtější
informaci. „Zdravotní stav pacienta
z Japonska se zlepšil a v současné
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chvíli je stabilizovaný,“ prozradila Radka Miloševská, tisková
mluvčí Nemocnice
Prostějov.
Krátce po hospitalizaci tohoto muže
vydala společnost Toray tiskové prohlášení, které exkluzivně zaslala do redakce Večerníku uprostřed minulého
týdne. „Potvrzujeme, že naše společnost
byla v úterý 10. března ve 12:50 hodin
telefonicky informována příslušným
orgánem ochrany zdraví o pozitivním
výsledku testu na korona virus Covid-19
u jednoho z našich japonských zaměstnanců,“ Josef Konečný, jednatel prostějovské společnosti Toray Textiles Central
Europe s tím, že převezen k vyšetření ze
svého bytu v Olomouci byl v pondělí 9.
března hodinu před polednem. „Stalo se
tak za dodržení veškerých hygienických
podmínek a v doprovodu poze profesionálního lékařského personálu,“ ujišťuje Konečný. „Od momentu prvního
příznaku zvýšené teploty 1. března byl
náš zaměstnanec v dobrovolné domácí
karanténě bez kontaktu s dalšími osobami. Protože po týdnu léčení bohužel

(QVQMQN¾å8GéGTPÊMW

nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu
pracovníka, Hygienická stanice rozhodla
o provedení testu na koronavirus,“ přidal
v prohlášení Masayuki Hirata, jednatel
společnosti a generální ředitel.
Se zaměstnancem bylo vedení společnosti v pravidelném kontaktu přes
e-maily a telefon. „Fyzicky jsme jej
navštívili pouze dvakrát, když jsme mu

9VRERWXMHGQDO
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předali léky a ovoce přes minimálně
pootevřené dveře a s použitím ochranných roušek. Proběhlo to během tří
vteřin bez fyzického kontaktu,“ popsal dále Josef Konečný. „Osoba, která
nakaženého zaměstnance navštívila,
nemá žádné příznaky nemoci a podle
hygienické stanice jej není nutné na
koronavirus testovat, přesto vedení

V noci se rozhodlo: Celá země
v karanténě!
Policie navýšila počet

policistů ve službě!
PROSTĚJOV V sobotu 14. března svolal primátor Prostějova
František Jura další jednání Krizového štábu obce s rozšířenou
působností Prostějov. Členové
štábu zareagovali na nejnovější
nařízení vlády a orgán následně
zveřejnil další potřebné informace pro prostějovské občany.
Město Prostějov zřídí telefonní informační linku pro seniory i další
potřebné a pomůže podnikatelům
postiženým současnou epidemií koronaviru. Bude také hledat možnosti
péče o děti pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnostních sborech, které nyní nemohou být ve školách. Aktivuje rovněž
informační linku pro starosty obcí ve
svém obvodu. „Projednali jsme aktuální situaci v souvislosti s nařízením
vlády o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Zástupce Policie České
republiky informoval o opatřeních ke
zvýšenému dohledu nad veřejným
pořádkem a potvrdil, že aktuálně
došlo k navýšení počtu policistů ve
službě. Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům a podnikatelům za
dodržování nařízení vlády České republiky vztahujících se k omezení šíření koronaviru,“ uvedl primátor Jura.
Krizový štáb nyní připravuje aktivaci
informační linky pro starosty obcí
ve správním obvodu ORP Prostějov
s cílem pomoci řešit dopady součas-

né situace na život v obcích. Dále se
bude jednat o možnosti případné
péče o děti pracovníků ve zdravotnictví, bezpečnostních a sociálních
složkách, jejichž schopnost vykonávat důležité činnosti pro společnost
byla omezena stávajícím zrušením
školní docházky. Magistrát města
Prostějova zprovozní v nejbližších
dnech „Linku pomoci“, na kterou
se budou moci obracet uživatelé sociálních služeb, kterých se současná
omezení dotýkají. „Budeme spolupracovat s Charitou a Pečovatelskou
služnou s cílem co nejdříve jejich klienty o takové lince informovat. Už
v pondělí bychom chtěli číslo nejen
zveřejnit, ale také tuto informaci
k řadě potřebných nejrůznějšími
cestami dopravit. Je nám jasné, že
dát ji na webové stránky města rozhodně nestačí,“ plánuje první muž
radnice.
Město Prostějov se bude následně
zabývat také možnostmi zmírnění
dopadů restrikcí na podnikatelskou
sféru. „V případě živnostníků a firem
podnikajících v nemovitostech pronajímaných od města máme v rukou
nástroj, jak jim pomoci. Konkrétní
opatření zveřejníme v následujících
dnech,“ dodal Jura s tím, že zároveň
osloví starosty obcí ORP Prostějov
s prosbou, aby apelovali na dodržování nařízení občany jejich obcí.
(mik)

Vypadá to teď u nás jako za války.
Zavřené obchody, vylidněné ulice.
Vydaný zákaz vycházení, jen do práce a zpět domů.. Opatření provázející hrozbu koronaviru skutečně ze
všeho nejvíce připomínají válečný
stav. Svým způsobem to také válka
je, ostatně v ní nechybí ani strach,
nervozita a ztráty na životech. Ovšem
tentokrát nebojují lidé proti lidem, ale
lidé proti malinkému viru. V tomto
ohledu je koronavirová krize zároveň i velkou šancí. Aby se věčně
rozhádané skupiny opět spojily
a začaly spolupracovat. To platí
na úrovni celých národů, států, ale vlastně i sousedů žijících
v jedné vesnici. Před 75 lety skočila II. světová válka. Od té doby
jsme tu větší krizi, která by zasáhla
doslova celý svět, neměli. Právě na
její projevy přímo v našem regionu se PROSTĚJOVSKÝ Večerník
zaměřil na následujících
osmi stránkách této
knihy.

(QVQKPVGTPGV

naší společnosti rozhodlo, že zůstane
v domácí karanténě. Firma také od
středy pro jistotu zavedla nová preventivní opatření – při příchodu do práce
zaměstnancům měří teplotu, poskytuje jim dezinfekční prostředky a ve zvýšené míře dezinfikuje i veškeré vnitřní
prostory,“ vyjímá Večerník z prohlášení společnosti Toray.
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PRAHA, PROSTĚJOV Pár desítek minut před uzávěrkou tohoto vydání se také Prostějovský Večerník dočkal tiskové konference představitelů vlády České republiky. Premiér Andrej
Babiš společně s ministrem zdravotnictvím Vojtěchem a ministrem vnitra Hamáčkem sdělili občanům to, co se očekávalo během celého nedělního odpoledne a večera. Vláda uvrhla celou
zemi do karantény!
>>>dokončení na straně B7
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Foto: Facebook

PLUMLOV Koronavirus nechodí jen v noci! Zatímco v pátek do 20:00 hodin lidé
dosud mohli zasednout k hospodským stolům, přes sobotní noc se vše změnilo. Někteří z milovníků piva se ještě rozhodli uvrhnout na baru do karantény
za využití všech ochranných pomůcek. Ani to jim však nepomohlo, v sobotu již
hospody musely zůstat uzavřené...

d5QWéCUPQW UKVWCEK U KPHGMEÊ MQTQPC
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„V Prostějově přibude nová testovací laboratoř,“
řekl po sobotním jednání krajského
krizového štábu hejtman

Ladislav Okleštěk

OLOMOUC Žádný chaos, ale systém a informace. Krizový štáb vyjednal vznik nových odběrných míst na testování koronaviru. Krizový štáb Olomouckého kraje znovu
zasedl v sobotu 14. března. Jeho hlavním výstupem je nový plán a systém, kterým chce
v regionu řešit situaci kolem šíření koronaviru. Jde například o rychlý odběr vzorků na
vyšetření i jejich okamžité předání k vyhodnocení. Vznikl také manuál na zásobování
lidí, kteří se ocitli v karanténě a nemohou si
nakoupit.
„Mám rád rychlá a jednoduchá řešení. A to
se podařilo, se všemi nemocnicemi v Olomouckém kraji se nám povedlo dojednat nová
odběrná místa, kam mohou přijít lidé s podezřením na koronavirus. Posílat je tam bude
přímo hygienická stanice,“ uvedl předseda krizového štábu a hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
V Olomouckém kraji vznikají laboratoře s povolením provádět testy na koronavirus. Hned

začátkem příštího týdne začne pracovat testovací laboratoř ve Fakultní nemocnici Olomouc
a další by měla přibýt v prostějovské nemocnici.
„K tomu navýšíme počet odběrných míst, bude
jich sedm. Nemocnice navíc zřídí mobilní posádky, jež budou odebírat vzorky od těch, kteří
se na odběrná místa nemohou dostat sami,“ dodal Ladislav Okleštěk.
Krizový štáb, ve kterém kromě zástupců krajského úřadu zasedají také hasiči, členové záchranné služby, policie a hygieny, připravil po
jednání s primátory návod na to, jak potravinami zásobovat obyvatele, kteří se ocitli v karanténě. Manuál dostanou starostové všech obcí
v Olomouckém kraji.
„Roznáška potravin by mohla probíhat třeba
pomocí městské policie nebo dobrovolných
hasičů. Pomoc už nabízí také dobrovolníci. To
bych chtěl zdůraznit – ve společnosti se začíná
naplno projevovat solidarita. Moc za to děkuji všem lidem dobré vůle,“ zdůraznil Ladislav
Okleštěk.
(mik)

8 UQDQVW QFRQNGFPG QR÷V LGFPCN -TK\QXÚ wV¾D 1NQ
OQWEMÆJQ MTCLG MVGTÚ PGRTQFNGP÷ KPHQTOQXCN Q FCNwÊEJ
PQXKPM¾EJXDQLKRTQVK\¾MGąPÆOWMQTQPCXKTW
Foto: Olomoucký kraj

*/26$9(Ġ(51Ì.8
Martin ZAORAL

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB

=iñõDVREHFWYt

0iWHNRURQDYLUXV"$PRKODE\FKKRYLGĚW" Dÿ]D
„Virus klátí Itala, smrt ho čeká pomalá. Teď se vrhl na Čecha, on to
však tak nenechá. Čech nevěří na
náhody, hupsne s virem do hospody.
Deset piv a pět rumů, s mrtvým virem půjde domů!“
O vážných věcech se prý nežertuje. Ne nadarmo ovšem zastupující
říšský protektor Reinhard Heydrich prý označil Čechy za smějící
se bestie. Humor jsme si dokázali
uchovat pod nadvládou Habsburků, Němců i Rusů. Smysl pro něj
u nás ovšem není žádný náhodný
dar přírody. Vytvořil se jako prostředek nezbytný k tomu, abychom
to v té naší krásné zemi ohrožované
ze všech stran dokázali vůbec nějak
přežít…

Tohle vše se ukázalo i s nástupem
koronaviru. Zejména po uzavření
škol, zákazu větších společenských
akcí a objevu nákazy u japonského
zaměstnance firmy působící v prostějovské průmyslové zóně už i mnohým
z nás začal tuhnout úsměv na rtech.
Jenže i za těchto okolností se našli
tací, kteří nezklamali. Přitom bylo
pozoruhodné, jak často se na sociálních sítích objevovaly ukázky
z komedií pánů Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka. „Máte koronavirus? A mohla bych ho vidět?“
objevilo se například pod obrázkem
nezapomenutelné sousedky Milady
Ježkové z filmu Kulový blesk.
Milovníci černého humoru rovnou
sdíleli ukázku z úvodního dílu kul-

tovního britského sitcomu Červený
trpaslík. „Teď už by ti tvoje přítelkyně na Fidži nebyla moc platná. Pokud tam tedy nesněží a nepotřebují
posypat chodník,“ ujistí palubní
počítač Holy Davida Listera o tom,
že všichni, ale skutečně úplně všichni jsou mrtví…
Ale zpátky k nám domů. Mně osobně se v té informační tsunami vybavila Píseň proti trudnomyslnosti ze
hry Divadla Járy Cimrmana, kde se
zpívá přibližně toto: „Němec i Brit,
křesťan i žid, každý by nejradši utek.
Ba i ti šikovní Žaponci se silami jsou
na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy všech virů slavně překoná.
Tam, kde hynuli vlci, tam kde hynuli
sobi, Čech se přizpůsobí!“

Tak uvidíme, jak to všechno bude.
Proslýchá se sice, že ten koronavirus nám v Evropě zas tak dlouho
nevydrží, neboť je Made in China,
ale i tak nás opatření proti němu
budou nějaký čas omezovat. Nelze
přitom vyloučit, že i u nás bude mít
své oběti.
Jisté je, že to nebude jediný důvod,
proč budou lidé i nadále umírat.
Například už začátkem měsíce
zemřel zpěvák, textař, výtvarník
a autor kreslených vtipů Jan Vyčítal, který byl přesvědčený, že by
si každý člověk měl zařídit život
tak, že až přijde ta chvíle, bude
se moc usmát. Věřím, že se mu to
povedlo. Kéž bychom to tak měli
všichni!

KURE

Aktuální situace okolo koronaviru představuje zajímavou zkoušku charakteru pro každého z nás.
A odkrývá to, co jinak může být
ukryto v hlubinách lidského nitra.
Temné démony vypustil měrou
vrchovatou principál Divadla Na
Jezerce Jan Hrušínský.
Člen uměleckého klanu potvrdil
svým výlevem hned několik negativně vnímaných jevů: sklon k mamonu, kterým konečně trpí i jistá část
umělců, obrovské sobectví (zákazem

akcí rozhodně netrpí právě jen jeho
skvělé divadlo), bagatelizování vážného problému (dezinfekce ploch
je sice fajn, ale rozhodně nepomůže,
když si vedle vás sedne nakažený člověk a párkrát za představení zakašle)
a v neposlední řadě velikášské elitářství, které jemu samému a podobným umělcům dává nesmyslné právo
povyšovat se nad ostatní a trapně urážet (když se o ministrovi zdravotnictví vyjadřuje jako o „klukovi“).
Všimněme si, že jako první žehrali
nad výpadkem svých jistě solidních
příjmů právě umělci (při vydatné
pomoci bulváru), nikoli další zaměstnanci a živnostníci, které nouzová
opatření rovněž zasáhla měrou vrchovatou. Takzvaná „elita národa“ se
opět v kritické chvíli předvedla. A jasně prokázala, že s prostými občany jít
v jedné řadě vážně neumí.
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PROSTĚJOV Hrozba koronaviru se nevyhýbá ani celebritám.
Politik, politolog, vysokoškolský
učitel a předseda prostějovských
občanských demokratů Petr
Sokol podstoupil dobrovolně
karanténu. Vrátil se sice z Belgie
ještě před uzavřením hranic
a posledním přijatým opatřením
vlády, nicméně jak sám vysvětlil
Večerníku, nechtěl v žádném případě nic podceňovat.

těch nepovinných, takže
jsem vůbec neváhal,“
sdělil exkluzivně Večerníku Petr Sokol.
Manžel prostějovské
náměstkyně primátora Milady Sokolové se nejčtenějšímu
periodiku v regionu
svěřil i s tím, kde karanténu tráví. „Po telefonátu
s paní doktorkou

města a karanténa by pro ni
byla velkou komplikací,
jsem po dohodě s ní ani
nedojel domů a hned
zamířil do domu na
venkově. Tady jsem úplně sám a izolovaný. Žena
mi dovezla potraviny
a oblečení, které zanechala před domem,“ popsal
Večerníku v praxi Petr
Sokol s tím,

Michal KADLEC
Petr Sokol, jak zjistil Večerník, tráví
karanténu zcela osamoceně a vzdáleně od rodiny. „Byl jsem minulý
týden pracovně několik dnů v Belgii, konkrétně v Bruselu. Stihl jsem
do České republiky přijet ještě před
oznámením povinné karantény
na všechny přijíždějící z Belgie, ale
přesto jsem už po cestě začal nosit
roušku, a hlavně ihned kontaktoval
svou praktickou lékařku, abych se
s ní poradil. Doporučila mi, přestože
se na mě tato povinnost nevztahuje,
dvoutýdenní karanténu. Myslím,
že je teď třeba všechna doporučení
zdravotníků přijímat, a to včetně
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jsem stejným způsobem kontaktoval manželku a probrali jsme dvě
možnosti karantény. První byla izolovat se doma v jednom z pokojů,
druhá odjet do domu po manželčiných rodičích, který je na venkově.
Kvůli ochraně zbytku rodiny a také
proto, že manželka působí ve vedení

že po návratu z Bruselu se zatím na
koronavirus testovat nešel. „Zatím
ne. Podle doporučení lékařů to mají
nyní dělat jen lidé s příznaky koronaviru. Já se naštěstí zatím cítím
úplně zdráv. Snad to vydrží. U lékaře
jsem osobně nebyl. Našel jsem si na
stránce Ministerstva zdravotnictví,

Jaká opatření volí podniky na Prostějovsku?
V souvislosti s nařízením vlády
o karanténě musí dopadům krizové situace ve věci COVID-19
čelit i velké podniky na Prostějovsku. Řeší situaci, jak zavést více
flexibilní pracovní dobu, aby se
zaměstnanci mohli starat o děti.
Zároveň je u nich denním tématem ochrana před nákazou na pracovišti nebo jednotlivá opatření,
jak udržet fungování podniku a
současně dodržovat všechna státní nařízení.

Tereza KRÁLOVÁ
Firma Mubea aktuálně v Prostějově
zaměstnává 1300 lidí. Ti pracují na
denní bázi ve velmi úzkém kontaktu
jeden vedle druhého. Podnik však
již zavedl jednotlivá opatření, aby
své zaměstnance co nejvíce ochránil. „Každý zaměstnanec od nás
dostal dezinfekční gel, pracovníci
mají roušky i rukavice. Naši úklidoví

pracovníci vše neustále dezinfikují,
zaměstnancům také průběžně podáváme informace o tom, co se obecně
děje ve věci COVID–19, aby byli v
obraze,“ prozradil Večerníku jednatel a generální ředitel společnosti MUBEA Miroslav Mikula. „Na
místech, kde máme kontakt s dodavateli, jsme udělali speciální buňky,
dodavatelé mají omezený pohyb po
závodě, volíme také celou řadu dalších opatření. Chystáme se případně
i měřit teploty.“ Režim fungování zaměstnanců na pracovištích závodu
Mubea je neměnný. Všichni pracují
stejně, o změně se uvažuje vždy jen v
rámci jednotlivců a na základě jejich
rodinné situace.
Podobně se k situaci v souvislosti s
uzavřením škol staví i firma TORAY.
O případných změnách pracovního
režimu zatím nemuseli uvažovat, jelikož zaměstnanci se k celé věci staví
odpovědně. „V souvislosti se situací

v naší republice zatím k žádnému
zásadnímu omezení provozu v našem podniku nedošlo. Díky velice
odpovědnému přístupu našich zaměstnanců se nás dosud komplikace
vznikající se zajištěním péče o děti z
uzavřených škol dotkly minimálně,
doma zůstává pouze několik rodičů. Situace se však bude dynamicky
vyvíjet, proto ji permanentně monitorujeme a případně budeme hledat
řešení, která udrží naši výrobu v chodu po co možná nejdelší dobu. Zatím jsme však nějaká zásadní opatření nemuseli přijímat a díky ochotě
kolegů pomoci i v rámci přesčasů
vyrábíme v podstatě naplno,“ sdělil
exkluzivně pro Večerník personální
manažer společnosti Toray Tomáš
Zikmund.
Jak jsou na tom další podniky a co
změní noční nařízení vlády, budeme zjišťovat do příštího vydání
Večerníku.
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Nakažená doručovatelka? Hostinský tvrdí:
Muž karanténu dodržuje

➢ z titulní strany A1
BRODEK U PROSTĚJOVA Nedodržování karantény kvůli koronoviru by mělo být brzy trestným činem.
Právě z něj podezřívají lidé z Brodku
u Prostějova jednoho ze svých spoluobčanů. „Je to řidič kamionu. Prý
měl být u lékaře, který mu kvůli koronaviru nařídil karanténu. Ale on ji
zcela záměrně nedodržoval, a ještě
se tím chlubil v hospodě. Z té jej pak
museli vyvést,“ prozradila Večerníku
jedna z místních.
Po obci se dokonce povídalo, že
uvedený muž mohl nakazit i místní

doručovatelku. Zpráva o tom se šířila i prostřednictvím sociálních sítí.
Starosta obce o těchto věcech má dle
vlastních slov informace pouze z doslechu. „Slyšel jsem, že jej vyhnali
z hospody, protože měli pocit, že byl
předtím v Itálii. Doručovatelka pak
s ním měla přijít do styku. Co je na
tom všem skutečně pravdy, to opravdu nevím,“ reagoval na náš dotaz
starosta Brodku u Prostějova Radek
Rozmánek.
Na bližší informace se Večerník
poptal přímo na místě v Brodku
u Prostějova. „Je to celé zkreslené
a nafouknuté. Vámi zmiňovaný muž

že je teď doporučeno v případě, jako
je ten můj, lékaře kontaktovat telefonem či e-mailem, aby nehrozilo
případné nakažení zdravotníků či
dalších pacientů v ordinaci,“ uvedl
Sokol. On sám prý s opatřeními vlády nemá žádný větší problém. „Myslím si, že bychom je teď měli všichni
dodržovat. Až krize přejde, můžeme
je vyhodnotit. Ale teď by každý měl
být zodpovědný a přispět k tomu,
aby se zákeřný vir šířil co nejméně.
Maximální opatrnost je teď zkrátka
namístě. Doufám, že se také už podaří zabezpečit maximum ochranných pomůcek,“ věří šéf prostějovské ODS, kterého se Večerník ještě
na úplný závěr zeptal, jak po jeho
zkušenostech z pobytu v Bruselu
prožívá hrozbu koronaviru Belgie.
„Když jsem tam jel, nepatřila ještě
Belgie k vysoce rizikovým zemím.
To se ale během několika málo dnů
radikálně změnilo. V posledních
dnech tam raketově narostl počet
nakažených, kterých je teď zhruba
čtyřikrát více než u nás. Od pátku
tam už proto platí podobná opatření jako u nás, například byly uzavřeny všechny restaurace a dojde i na
školy,“ uzavřel politolog a vysokoškolský učitel.

B3

V Olomouckém kraji je

32 QDNDæHQëFK,
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PROSTĚJOV Na co nejaktuálnější statistiky čekal Večerník až do
pozdních nedělních hodin. Těsně
před uzávěrkou tohoto vydání registroval Olomoucký kraj celkem
32 osob pozitivně testovaných na
COVID-19. Čtyři pacienti s koronavirem jsou hospitalizováni na
infekčním oddělení Nemocnice
Prostějov.
„K nedělnímu večeru víme o dvaatřiceti případech, kdy občané
Olomouckého kraje byli pozitivně
testováni na koronovirus. Bohužel
právě během neděle jsme v tomto
ohledu zaznamenali největší nárůst
nakažených, a to o deset případů,“
uvedl na svém facebookovém profilu hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
„Na našem infekčním oddělení jsou
hospitalizováni čtyři pacienti s potvrzeným onemocněním způsobeným koronavirem. Jejich zdravotní
stav je stabilizovaný,“ informovala

Večerník v neděli pozdě večer Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, pod níž prostějovská nemocnice spadá.
Jak známo, na infekčním oddělení
se starají o pětapadesátiletého japonského manažera společnosti
Toray, dále o muže z Přerovska
a dvojici z Litovle.
Stínem víkendu je aktuální situace
ve Fakultní nemocnici Olomouc,
která ukončila testování vzorků na
koronavirus, s nímž začala v sobotu odpoledne. Po odhalení nákazy
u vlastního lékaře z urgentu však
použila testery pro vlastní potřebu.
„V současné době nám došly testy.
Měli jsme na víkend pouze stovku,
což pokrylo potřebu toho našeho
interního případu. Vzorky jsou nyní
posílány do Ostravy. Čekáme na
nové testy. Kdy dorazí, zatím nevíme,“ uvedl včera večer mluvčí olomoucké Fakultní nemocnice Adam
Fritscher.
(mik)
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PROSTĚJOV Velké tabu!
Nevídaný zvrat prodělal
v průběhu několika málo dní
přístup lidí ke koronaviru po
celém světě. Asi nejvýrazněji
to bylo patrné na severu Itálie.
Sehnat někoho z Prostějovska,
kdo se z této země vrátil domů
a byl by o celé situace ochotný
promluvit, se ukázalo téměř
nemožné. A to i přesto, že ještě
v průběhu uplynulého týdne
přijížděli z Itálie například řidiči
kamionů, ale i turisté. Oslovili
jsme neúspěšně hned několik
z nich, nakonec se nám podařilo vyzpovídat alespoň jednoho muže. Avšak pod zárukou
anonymity.

skutečně jezdí kamionem, ale v Itálii byl naposledy před třemi týdny.
V pondělí devátého března k nám
přišel poté, co se vrátil z Německa.
My jsme jej napřed poslali k obvodnímu lékaři, kterého skutečně
navštívil. Ten na něm neobjevil nic, EXKLUZIVNÍ
co by naznačovalo, že je nemocný, rozhovor
nicméně mu doporučil dvoutýdenní
domácí karanténu. Tu teď dodržuje,“ pro Večerník
prozradil hostinský přímo z Hospody Martin
U Mojmíra v Brodku u Prostějova.
ZAORAL
Identitu samotného jedince se Večerníku nepodařilo do uzávěrky ƔƔ Kdy jste se vrátil z Itálie?
vydání ověřit. Budeme se o to snažit „Je to více jak dva týdny, byl jsem
(mls) v Římě, kde tehdy byla situace absodo příštího čísla.

Zpovìï jednoho
z Prostìjovanù,

NWHUÙQDYvWÉYLO,W½OLL
lutně bez problémů. Všichni Italové si
z koronaviru dělali legraci. Nicméně
ze severu země již začaly přicházet
zprávy o prvních případech. Zpátky jsem jel bez zastávky, cestu jsem
zvládl na jeden zátah. Když jsem měl
možnost jet do Itálie opět, už jsem to
odvolal.“
ƔƔ Máte informace, jak to v Itálii
vypadá nyní?
„Vím to, co ostatní. Země je paralyzovaná, téměř nic nefunguje, nemocnice nestíhají… “
ƔƔ Byl jste po návratu v karanténě?

„Nebyl, v době mého návratu to ještě
nebylo nařízeno. Faktem je, že někteří
se se mnou pak báli i jet výtahem...“
ƔƔ Jak jste se vy sám cítil?
„Žádné projevy jakékoliv nemoci
jsem na sobě nepozoroval a dodnes
nepozoruji. I psychicky jsem na tom
dobře, nevím, jak by tomu bylo, když
bych se vrátil o něco později. Věřím,
že u mě je vše v pořádku. Nicméně
kdokoliv, kdo by byl případně označen, že do města zatáhl koronavir,
ten by si určitě nesl cejch na hodně
dlouho dobu, i když by za to fakticky
vůbec nemohl.“

pandemie
www.vecernikpv.cz

Na schůzce s řediteli škol jsme se shodli
na tom, že těch úkolů nesmí být příliš.
Příští středu se s řediteli sejdu znovu a po
týdnu si tak celou situaci vyhodnotíme.

Někteří učitelé zůstávají ve škole nebo
jsou také doma, v budovách škol zůstávají ale uklízečky, které dezinfikují všechny prostory,“ informoval Jan Krchňavý,

náměstek primátora pro školství v Prostějově. „V mateřských školách v našem
městě i nadále zůstává 1 450 dětí a po
domluvě s primátorem Prostějova jsme

rozhodli, že vydáme doporučení mateřinkám, aby rodičům dali najevo zamyslet se, jestli bude vhodné děti nechat ve
školkách, či nikoliv. Ve velkých mateř-

ských školách jsme vydali nařízení, aby
se třídy neslučovaly a veškerou činnost
s dětmi prováděli učitelé i nadále odděleně,“ přidal Krchňavý.
Primátor Prostějova František Jura následně doplnil, že magistrát skutečně
zatím mateřské školy uzavírat nehodlá.
„Vede nás k tomu fakt, že docházka je
na osmadvaceti procentech. Znovu však
vyzýváme rodiče, ať zváží docházení dětí
do těchto zařízení. Dále zatím neomezujeme provoz městské hromadné dopravy. Apelujeme na občany města ohledně
zvýšeného dodržování hygienických
opatření, například v obchodech a na
místech s vyšším výskytem osob.“

vají studentům materiály k samostudiu
v elektronické podobě. Studijní materiály
v podobě prezentací, pracovních listů,
učebnicových textů a jiných zasílají svým
třídám či skupinám.
Ohledně učiva komunikují učitelé přímo
se studenty,“ podotkla ředitelka prostějovské „zdravky“. Ona sama si ale v tuto
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
chvíli neumí představit, jak opatření
v podobě uzavření škol bude dlouho tr- v této mimořádné situaci pracují v režimu
vat. „Nyní je předčasné hovořit o délce. home office, ostatní zaměstnanci plní své
Ale jsme připraveni na více variant. Situ- povinnosti ve škole,“ dodala Hemerková.
(mik)
aci budeme řešit operativně. Naši učitelé

ƔƔ Jak jste přijal nekompromisní
opatření v podobě uzavření středních
škol?
„Kdyby k těmto opatřením neměla vláda důvod, asi by je nevyhlašovala... Čas
ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí,
či nikoliv. Věřím, že všem jde na prvním
místě o zdraví. A proto musíme opatření
respektovat.“
ƔƔ Jakým způsobem nyní probíhá
výuka vašich studentů? Dostávají domácí úkoly, které musí plnit?
„Výuka bude nadále probíhat distanční
formou e-learningem. Vyučující budou
se žáky komunikovat prostřednictvím
třídních e-mailů, webového portálu
a sociálních sítí. Naším cílem je i za
těchto ztížených podmínek naplňovat

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Kromě základních
škol byly ve středu ráno uzavřeny
rovněž střední školy v Prostějově.
Večerník v tomto kontextu zajímalo, jaká situace panuje právě
mezi studenty a profesory po nařízení vlády České republiky. O aktuality ze Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Rejskově
ulici v Prostějově se s Večerníkem
podělil její ředitel Marek Moudrý,
který je rovněž prostějovským zastupitelem.

vzdělávání podle platných vzdělávacích
programů. Všichni vyučující budou pravidelně dle rozvrhu žákům zadávat práci.
U odborných předmětů počítáme s využíváním funkčního webového portálu.
Jednotliví vyučující nadále hledají další
cesty distančního vzdělávání, o kterých
budou žáky průběžně informovat. Součástí samostudia žáků bude také vhodně
zvolená forma klasifikace – pracovní listy, samostatné práce, prezentace, on-line
testy na webovém portálu a podobně.
Zvláštní důraz bude kladen na žáky maturitního ročníku.“
ƔƔ Umíte si představit, že školy budou uzavřené třeba měsíc nebo i dva?
Neutrpí tím nějak vzdělávací proces
studentů?
„V tuto chvíli s měsíčním přerušení prezenčního vzdělávání víceméně počítám.
V době, kdy budou čtenáři číst tyto řádky,

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

může být situace jiná. Učitelé dělají maximum, aby dopady na vzdělávání našich
žáků byly co nejmenší. Věřím, že to společně zvládneme. Nejtěžší je to samozřejmě pro studenty maturitních ročníků,
kteří zrovna v tomto období dokončují
své maturitní práce, které musí odevzdat.
Věřím, že to i navzdory momentální obtížné situaci zvládnou, přestože distanční
vzdělávání nikdy nemůže nahradit osobní kontakt učitele a žáka. Uvidíme, zda
vláda nezačne uvažovat například o posunutí termínu maturitních zkoušek.“
ƔƔ Jak nyní funguje vaše škola? Mají
„nucenou“ dovolenou také učitelé
a školský personál?
„Opatření se zatím týkají jen žáků a jejich osobní přítomnosti na vzdělávání.
V souladu s pokyny ministerstva školství
se zákaz přítomnosti ve škole netýká
zaměstnanců školy. Naši pedagogové
a správní zaměstnanci jsou v práci, organizují distanční formu vzdělávání a plní další
činnosti. To, že žáci nejsou ve škole, neznamená, že je míň práce. Spíše naopak.
Učitelé posílají studentům materiály
k samostudiu, zadávají samostatné práce,
které následně opravují a tak dále. Všichni
pracují v jiném režimu, než na který jsou
zvyklí, což je samozřejmě oboustranně
náročné.“
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PROSTĚJOV Ani bývalá náměstkyně primátora pro školství a současná
ředitelka Střední zdravotnické školy
v Prostějově nepovažuje opatření vlády ve formě uzavření škol za přehnané. Jak sama podotýká, na „zdravce“
jsou nyní připraveni i na více variant.
„Je to preventivní mimořádné opatření, které v tomto okamžiku je namístě,“
řekla Večerníku Ivana Hemerková, která
dále sdělila, že současná výuka studentek
i studentů SZŠ probíhá podobně jako na
jiných školách. „Učitelé zprostředková-
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ždá škola podle svých pravidel na růz
ný počet dní. Na pondělí (16. března, tj.
dnes – pozn.red.) jsem všechny ředitele
základních škol svolal na poradu. Tam rozebereme a sladíme poznatky a zkušenosti
jednotlivých škol a domluvíme se, co bude
pro děti a rodiče nejlepší a nejefektivnější.“
ƔƔ Co se stane, když školy budou muset být uzavřeny delší dobu, například
na dva měsíce?
„Zatím nevím. Počkáme na vývoj této
mimořádné situace a směrem k tomu bu-

deme realizovat další kroky v souladu s doporučeními vlády a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.“
ƔƔ Jsou školy v Prostějově nyní naprosto opuštěné, nebo učitelé či personál
zůstávají?
„Je to na rozhodnutí ředitelů škol. Na některých školách je pouze jejich vedení, na
jiných jsou všichni pedagogové i správní
zaměstnanci. Nejvíce práce mají nyní na
školách uklízečky.“
ƔƔ Proč nejsou zavřeny i mateřské školy?
„Podle mého názoru zavřeny být měly.
Nechci předbíhat, ale tuším, že budeme
muset být jako zřizovatel mateřinek aktivní
a budeme jejich uzavření iniciovat.
ƔƔ Tuším, že naposledy taková situace
nastala v roce 1978. Děti měly takzvané
uhelné prázdniny a nechodily do školy
zhruba tři týdny. Pamatujete na to?
„Na uhelné prázdniny si pamatuji. Bylo
jich více. Jako děti jsme byli rádi, že je volno,
v roce 1978 jsem ještě studoval na pedagogické fakultě. Tehdejší opatření bych ale
nechtěl porovnávat s tím, co se děje v současnosti. To se ani srovnat nedá...“

ƔƔJak jste přijala hodně tvrdé opatření
v podobě uzavření základních škol?
„Máte pravdu, jedná se opravdu o tvrdé
opatření. Já osobně jsem to vůbec nečekala. Asi má Bezpečnostní rada státu takové
informace, které ji k tomuto kroku vedly.“
ƔƔ Jakým způsobem nyní probíhá výuka vašich žáků?
„Distanční formou, tedy na dálku. Učitelé průběžně připravují výukový materiál
a domácí úkoly, které žákům nebo jejich
zákonným zástupcům rozesílají na e-mail.
Jednou za týden máme stanoveny konzultační hodiny přímo ve škole. Pokud
rodičům čas nevyhovuje, je samozřejmě
možné domluvit se s učitelem na jiném
termínu i čase.“
ƔƔ Umíte si představit, že školy budou
uzavřené třeba měsíc nebo i dva? Neutrpí tím nějak vzdělávací proces žáků?
„Popravdě si nedovedu představit, že školy
budou zavřeny déle jak měsíc. Na dálku
se dá zvládnout procvičení učiva i zapsání
nového učiva, které se lze naučit. Problém

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tak tvrdé opatření vlády
v podobě uzavření základních škol nečekala. Ředitelka Základní školy v ulici
Dr. Horáka v Prostějově Petra Rubáčová (na snímku) to v exkluzivním rozhovoru pro Večerník přiznala bez okolků.
Zároveň popsala, jakým způsobem teď
probíhá život na této škole.

vidím ve vysvětlení nového učiva například v matematice, fyzice nebo v cizích
jazycích.“
ƔƔJak nyní funguje vaše škola? Mají dovolenou také učitelé a školský personál?
„Zaměstnanci školy rozhodně dovolenou
nemají. Učitelé vykonávají takzvanou
nepřímou pedagogickou činnost, což
znamená, že chystají studijní materiály
a domácí úkoly, které jsou žákům zasílány
e-mailem. Žáci tyto úkoly musí plnit a zasílat zpět učitelům k opravě. Tuto činnost vykonávají učitelé jak na pracovišti, tak je jim
umožněna práce z domu. Využívají obě
možnosti. Pracovníci školní jídelny vaří
pro mateřské školy, které jsou v provozu,
a ve zbylém čase uklízejí i dezinfikují všechny prostory školní kuchyně a jídelny. Obdobně pracují i uklízečky, které ve zvýšené
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míře dezinfikují všechny prostory školy
a provádějí mimořádný úklid, například
mytí oken. Sekretariát je v provozu, pro
veřejnost dle úředních hodin. Dočasného
uzavření školy jsme také využili pro řemeslnické práce a nejrůznější opravy, které se za
plného provozu nedají zvládnout.“
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ƔƔ Jaký máte názor na opatření vlády,
podle kterého se uzavřely základní
a střední školy v republice?
„Vláda koná přiměřeně razantně a v rámci
celé Evropy jsou opatření jedna z nejrazantnějších, což je dobře.“
ƔƔ Jak přijali ředitelé prostějovských
škol toto opatření?
„Jsem přesvědčen, a hovořím s většinou
z nich, že zodpovědně. Vždyť právě ze škol,
od pedagogů, by logicky měla vycházet
pravidla a řád, která v těchto dnech nejvíce
potřebujeme.“
ƔƔ Jakým způsobem tedy nyní probíhá výuka žáků? Dostávají nějaké úkoly
a učí se doma například s rodiči?
„Učitelé zadali žákům e-mailem úkoly ke
samostudiu. Rozesílání úkolů realizuje ka-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Těsně po tiskové konferenci rady města požádal Večerník ještě
o krátký rozhovor náměstka primátora
Prostějova pro školství Jana Krchňavého. V něm on sám přiznal, že by nechal
z preventivních důvodů uzavřít i mateřské školy.

vrátíme. Pokud se uzavření škol protáhne na
delší dobu, tak bych chtěl touto cestou poprosit rodiče, nejen dětí naší školy, o pomoc
a spolupráci při domácím vzdělávání. Myslím, že drtivá většina škol řeší tuhle situaci zadáváním práce a úkolů na doma, případně,
kde to je možné, online výukou. A v tento
okamžik je spolupráce a pomoc ze strany
rodičů potřebná a důležitá! Všem rodičům
bych chtěl za to předem poděkovat,“ posílá
vzkaz Dalibor Ovečka s tím, že většina učitelů ZŠ Jana Železného je nyní mimo školu.
„Pedagogičtí pracovníci mají prozatím zadané úkoly, které plní doma. Věnují se přípravě
domácí výuky a komunikaci s rodiči a žáky.
Nepedagogičtí pracovníci jsou prozatím na
pracovišti a provádí důkladný úklid a dezinfekci všeho, prázdné školy využijeme k opravám, malování tříd a podobně,“ sdělil ředitel
Dalibor Ovečka.
(mik)

Náhlé rozhodnutí vlády o uzavření škol způsobilo vlnu paniky nejen mezi učiteli. Ti museli okamžitě jednat a svým žákům zadat na
doma alespoň nějaké úkoly. Někteří učitelé
již stíhají točit videa s vysvětlováním probírané látky či vymýšlejí online alternativy,
jak výukový materiál dostat mezi studenty
přímo do jejich domovů. Ale ne všichni tyto
alternativy výuky respektují. Proč by také
museli, když do školy vlastně nechodí?
Hloučky mladých lidí se nyní místo ve
škole sdružují například v biokoridoru Hloučela nebo na jiných „skrytých“
místech, kde na ně rodiče nedohlédnou.
Opatření vlády tedy neberou v potaz
a zdá se, že nemají zájem se nijak do školy
dále připravovat! Více než dřív teď záleží
na rodičích, kteří by měli na své ratolesti
dohlížet a zajistit jejich alespoň částečnou domácí přípravu a výuku.
A tak od pondělí 16. 3. 2020 nabídne také
Česká televize ve spolupráci s Ministerstvem
školství. Přicházejí totiž s nápadem, jak vy-

Tereza KRÁLOVÁ

PROSTĚJOVSKO Od 12. března zhruba 1,7 milionu školáků doma. Základní
a střední školy jsou zavřené a rodičům
žáků či studentům středních a vyšších
odborných škol či univerzit nezbývá nic
jiného než vymyslet náhradní program
na následující dny. Večerník zjišťoval,
zda-li je příkaz vlády nesdružovat se ve
skupinách o větším počtu lidí nebo se
vyhýbat fyzickému kontaktu s lidmi dostatečně respektován i v době, kdy mají
studenti a žáci mnoho volného času
a (dle nich) v podstatě žádné povinnosti?

B5

počet zákazníků stejný jako během uplynulých sobot a nedělí,“ řekla Večerníku
jedna z pokladních.
Parkoviště před supermarketem Albert
ve Vrahovické ulici bylo odpoledne skoro
prázdné, do prodejny chodilo jen pár lidí.
„Dopoledne lidi vybrali regály s těstovinami a hodně se prodalo také balené vody.
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Všechno jsme ale doplnili. Teď zde máme
tak pět nebo šest zákazníků,“ ukázala na pár
nakupujících pokladní z Albertu. Podobná
situace byla i v Tesku, kde se Prostějované „vyřádili“ v nákupech už dopoledne.

„Zrovna jsem to počítala, na parkovišti je
celkem devatenáct aut, takže dopolední
frmol už zcela opadl. Vůbec nechápu, proč
to tak je, lidi jsou teď odpoledne zalezlí
doma. Zřejmě se bojí toho koronaviru,“
pronesla prodavačka, která si před vchodem dopřávala cigaretu.
Večerník ještě zamířil v sobotu dopoledne k Lidlu v ulici Újezd a pak
ještě do Billy v Plumlovské ulici.
„Kdepak, teď už je klid. Ráno to
bylo horší, lidé od nás vycházeli i se
dvěma plnými vozíky. Nakupovali
ale jen trvanlivé potraviny, hodně
ovoce a rovněž chemické prostředky na mytí podlah a podobně. Není
to ale nic, co by nás mohlo nějak vykolejit,
postupně jsme regály znovu doplňovali,
všeho je dost,“ sdělila Večerníku pokladní
z Billy v Plumlovské ulici.

PROSTĚJOV
V
souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu
v České republice se největší spory
vedly ohledně případného uzavření
obchodních center. Na aktuální
téma jsme uplynulý pátek hovořili se
správkyní Obchodní galerie Arkáda
Kateřinou Spáčilovou (na snímku).
Ovíkendusesituaceještěvícezpřísnila
a řada prodejen včetně přilehlé restaurace musela být uzavřena.
(QVQ(CEGDQQM

PROSTĚJOV Od pátku 13. března 2020 od 6.00 hodin byla zakázána
činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních. Toto opatření
se na Prostějovsku týkalo pouze obchodního centra Zlatá brána. Až do odvolání tak byla zcela uzavřena Gastro zóna Zlaté brány.
„Jedná se provozovny Golden Food a Mr. Sushito. Uzavření se týká také
dětského koutku Človíčkov. O den později byly uzavřeny i další provozovny. „Je povolen pouze prodej s sebou,“ uvedla manažerka centra Karolína
Škondrová s tím, že otevřena zůstává lékárna a supermarket Billa.
(mls)
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restaurací panika, co teď bude. Proslýchá se, že někteří přijdou až o 70 %
svých tržeb. Situace se mění každým
dnem a ani sami majitelé nevědí, jak
a jakou rychlostí se bude všechno
ubírat dál. „Když to vezmu, jak to
probíhalo v posledních pár dnech,
tak ještě ve čtvrtek jsme měli otevřeno normálně, v pátek jsme museli
zavřít v osm, což u bylo větší omezení, a v sobotu už jsme ani nemohli
restauraci otevřít,“ řekl Večerníku
Tomáš Hudeček, majitel prostějovského Šnytu.
O mimořádnosti situace nepochybuje vůbec nikdo. Všechny restaurace,
které chtěly dál provozovat alespoň
rozvoz jídel nebo prodej prostřednictvím okna, přijaly řadu nových
bezpečnostních opatření. „Je to něco,
co tady v životě nebylo, zatím navíc
tato opatření byla víkendová, uvidíme, jak to bude v týdnu, jestli vůbec
budeme moci mít otevřeno, a když se
situace protáhne, to zatím nedokážu
vůbec říct, jaký by to mělo finální dopad. Celkově jsme vždy byli relativně
proti rozvozu. A nakonec nám ani
nic jiného nyní nezbylo,“ prozradil

dále Hudeček s tím, že jídlo na objednávku si lze vyzvednout u jejich „hladového okna“. Podobnou strategii
zvolila i druhá restaurace U Hudečků
vedle „zimáku“.
Večerník během uplynulého víkendu
zjišťoval, jak se situace má v praxi i jinde. Téměř 200 restaurací v Prostějově
i okolí nyní respektuje nařízení vlády
a mělo oficiálně zavřeno. Někteří však
rozvážejí jídlo nebo otevřeli výdejové
okénko, kde prodávají jídlo s sebou.
Objednávky jsou možné online a také
na rozvoz. Portály jako například
menicka.cz tak nyní fungují na plné
obrátky a objednávky restaurace nestíhají. U krále Ječmínka například
provoz vůbec neomezili. Nabízejí lidem výdejové okénko ve dvoře, kde si
zájemci od 16. 3. mohou vyzvedávat
v téměř nezměněném režimu tzv. Ječmínkovo krizové menu. Podobně se
k nařízení vlády staví také restaurace
U bílého koníčka, která lidem nabízí
osobní odběr připraveného jídla přes
výdejové okénko.
Bonusem objednávky jídla je také
rozvoz. Ten stále nabízí například restaurace Fiesta nebo KFC.

Většina podniků nabízejících v klasické provozní době v normálním
režimu rozvoz nebo objednávky jídla
přímo domů tak pokračuje i v nouzovém režimu. Některé restaurace však
zavřely úplně. Například U Koníčka
nebo U Chmelů. Vždy je tedy třeba
zkontrolovat internetové stránky
provozovny a informovat se, zda nabízejí jídlo na rozvoz, nebo umožňují
osobní odběr objednávky v jejich výdejovém okénku.
Zavření restaurací a barů se také dotkne i spousty osob, které v těchto
podnicích pracují. Je otázkou, jak
dlouho budou majitelé schopni udržet zaměstnance, pokud by se naplnil černý scénář, situace se nadále
zhoršovala a vláda přijímala další
bezpečnostní opatření. „V současné
chvíli jsem již musel všem svým zaměstnancům, kteří pracují na dohodu, říct, že momentálně pro ně práci
mít nebudu. Jestli tato situace potrvá
delší dobu, tak si myslím, že se to
dotkne většiny stravovacích zařízení
v republice. Nezbývá nám než věřit,
že se situace zlepší,“ doplnil podnikatel.
(jaf, tek)

Kdo vsadil na „jídlo domů“, tak žije
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„Ne, jediné, co opravdu chybí, jsou hygienické prostředky. V tomto se nijak
nelišíme od zbytku republiky.“
ƔƔ Jak celou záležitost vnímají
zaměstnanci? Objevují se u nich
obavy chodit do práce?
„Většinou ne, ale u někoho možná ano.
Nemluvila jsem se všemi, takže se za ně
nemohu vyjádřit.“
ƔƔ Jaký je vývoj počtu návštěvníků
od čtvrtečního odpoledne?
„Na to vám v tuto chvíli nemohu
odpovědět, přesná čísla v tuto chvíli
nemám vyhodnocena.“
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V Bille ve Zlaté bráně měly prodavačky
a pokladní okolo šestnácté hodiny dlouhou chvíli. „Dopoledne tady byl docela
slušný nával, ale teď... Vidíte sami, pomalu
ani noha. Neřekla bych, že lidi podlehli
nějaké panice, celkově jsme zaznamenali

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Během uplynulého
víkendu sledoval Večerník také dění
v prostějovských supermarketech.
A zatímco v pátek odpoledne a v sobotním dopoledni vzali Prostějované
všechna nákupní centra útokem, když
nakupovali především trvanlivé potraviny, balenou vodu, těstoviny, mouku
a další zboží podobného druhu, o pár
hodin později nápor ustal. A tak po
obědě už supermarkety a parkoviště
před nimi zely prázdnotou.

1HMSUYHQiYDOSDNNOtGHN

ƔƔJaké konkrétní dopady mělo toto
vyhlášení na provoz OC Arkáda?
„Zatím se nás restrikce vlády nijak nedotýkají.“
ƔƔUsnesením vlády ČR byla zakázána činnost provozoven stravovacích
služeb umístěných v rámci nákupních center. To se na vás nevztahuje?
„Nikoliv, naše prodejní plocha
nepřesahuje uvedených pět tisíc metrů
čtverečních.“
ƔƔ Učinili jste v této věci nějaké další
kroky?
„Zatím ne, ale samozřejmě bedlivě
sledujeme, jak se situace vyvine dál.“
ƔƔ Projevují se nějaké problémy se
učovat studenty a žáky prostřednictvím zásobováním prodejen?
televizních obrazovek alespoň takto na dálku. Každý den tak na žáky prvního stupně
čeká ve vysílání ČT2 online vyučování živě.
„V době mimořádných opatření a uzavření
škol v celé České republice nabízíme službu,
která pomůže žákům i školám. A uleví také
rodičům. Připravili jsme živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy,“
řekl pro ČT24 generální ředitel České tele- PROSTĚJOVSKO Kvůli šíření
vize Petr Dvořák. V úterý a čtvrtek přijde na nákazy koronavirem se stále stupřadu příprava na příjímací zkoušky pro stu- ňují opatření. Zatímco ještě ve
denty středních škol v pořadu Škola doma. čtvrtek mohly být bary a restauraPomoc s výukou nabízí ČT i starším stu- ce otevřeny bez omezení, v pátek
dentům a mládeži. Na ČT1 se bude vždy začalo platit opatření, které ukláv úterý a ve čtvrtek od 14:00 vysílat pří- dalo všem majitelům zavřít již ve
prava na přijímací zkoušky, takže o zába- 20 hodin. Když v pátek zavírali,
vu mají postaráno i středoškoláci. Můžou ještě zřejmě netušili, že to bylo na
tak svá volná dopoledne využít k přípravě na dalších deset dní naposled. Vláda
přijímačky. „Půjde o interaktivní formát, žáci během páteční noci totiž rozhodla
se budou prostřednictvím chatu ptát na to, o dalším opatření a všechny stravoco je zajímá a čemu nerozumí, zároveň ale vací podniky byly uzavřeny. Něktebudou probírat s učiteli zajímavou a interak- ré restaurace zůstaly zcela zavřeny,
tivní formou i vybraná témata z daných ob- jiné zase využily možnosti rozvozu
lastí. Opakovat si mohou i dospělí, budeme jídla či výdej jídel přes okno. Hosse zaměřovat na obecně problematičtější pody a bary, ve kterých se nevaří,
jevy, jako jsou například slovní úlohy nebo zcela zavřely. Otázkou zůstává,
psaní velkých a malých písmen,“ vysvětluje zda to bude opravdu jen deset
vedoucí projektu Radomír Šofr.
dní, nebo i déle. Během nedělníO opatření vlády nesdružovat se ve školách ho dopoledne se už začalo mluvit
a na veřejných místech se debaty moc ne- i o karanténě, která nakonec v noci
vedly. Je tedy jasné, že by každý měl pravidlo na dnešek s největší pravděpodobrespektovat, a to včetně mládeže. Možná, ností i nastala.
že UčíTelka dostane domů i mladé lidi V celém regionu se tato opatření
a alespoň částečně je přesvědčí o tom, že dotknou velkého počtu podniků.
pracovat samostatně doma a vzdělávat se Ode dne, kdy vláda nakázala uzavřít
alternativním způsobem se jim v budoucnu všechny restaurace a bary, zavládla
jistě vyplatí.
mezi drobnými podnikateli a majiteli

první zkušenosti s touto formou vzdělávání
a zapojíme další podpůrné prostředky komunikace se studenty. Cílem je zlepšit koordinaci v zadávání úkolů a jejich klasifikaci,“
uvedl k provozu Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově jeho ředitel Michal Šmucr.
Gymnázium tedy funguje, byť v distančním režimu. „Případný odklad maturit
a přijímacích zkoušek je v gesci ministerstva. Za naše gymnázium mohu pouze říct,
že zvládneme každou variantu. V provozní
oblasti se věnujeme mimořádným úklidům
a údržbě, kde využíváme nepřítomnosti
studentů. Chtěl bych i prostřednictvím
Večerníku požádat studenty a jejich rodiče
o odpovědný přístup k domácí přípravě
v rámci distančního vzdělávání, a když si
studenti dají pauzu v úkolech, tak ať zavolají
prarodičům. ‚Nezapomínejte na dědečky
a babičky. Potřebují vás!,“ vzkazuje Michal
Šmucr.
(mik)

„Škola skončila! Máme prázdniny“ aneb
jak se k vládním opatřením staví mládež?

PROSTĚJOV S uzavřením školy se
musí potýkat rovněž na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově. Jeho ředitel
Michal Šmucr je však přesvědčen, že na
škole zvládnou všechny varianty případných dalších přísných opatření.
„Škola funguje v režimu distančního vzdělávání. Možnost uzavření školy z důvodů
prevence před nákazou jsme s kolegy řešili
už před čtrnácti dny. Třídní učitelé dostali
pokyn aktualizovat kontakty na studenty
a zákonné zástupce tak, aby mohla probíhat distanční forma vzdělávání. Na základě
mimořádných opatření vlády jsme k této
formě přistoupili. Studenti dostávají zadání
a plní úkoly podle pokynů vyučujících. Důraz klademe na maturitní ročníky a mohu
garantovat, že zde uděláme maximum pro
úspěšnou přípravu. V pondělí šestnáctého
března (tj. dnes – pozn.red.) máme koordinační poradu, kde budeme vyhodnocovat
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PROSTĚJOV Nepropadá žádné panice,
organizuje aktuální práci pedagogického sboru a vyhlíží lepší zítřky. Ředitel
Základní školy Jana Železného na Sídlišti Svobody v Prostějově Dalibor Ovečka
věří, že uzavření škol nepotrvá dlouho
a žáci se brzy vrátí do školních lavic.
„Opatření, které Ministerstvo zdravotnictví ČR navrhlo, a vzápětí schválila vláda, je
správné. V tento okamžik je zdraví a ochrana občanů naší republiky na prvním místě,“
nepochybuje ředitel Základní školy Jana Železného Dalibor Ovečka. Vzápětí potvrdil to
samé, jako ostatní ředitelé ohledně stávajícího způsobu výuky žáků školy. „Pedagogičtí
pracovníci připravují práci na doma, žáci dostávají úkoly elektronicky,“ řekl ředitel s tím,
že doufá jen v dočasné řešení stávajícího
východiska. „Zatím věříme, že se ta situace
podaří zvládnout a do školních lavic se brzy
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Å-VPHSŐLSUDYHQLQDYtFHYDULDQW´ „Mateřinky měly být uzavřené také,“
je přesvědčen náměstek primátora Jan Krchňavý
ŐHNOD,YDQD+HPHUNRYi

„Co se týká základních škol v Prostějově,
jejichž je město zřizovatelem, opatření
v podobě uzavření se týká 4 456 žáků.
Ti samozřejmě zůstávají až do odvolání
doma a od učitelů dostávají zadané úkoly prostřednictvím elektronické pošty.

Michal KADLEC

PROSTĚJOVSKO O zákazu osobní
přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních,
středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních
od středy 11. března až do odvolání
za účelem zabránit šíření nemoci COVID-19 rozhodlo bezprostředně po
jednání Bezpečnostní rady státu Ministerstvo zdravotnictví mimořádným
opatřením. Na mateřské školy a základní umělecké školy se opatření zatím
nevztahuje. Od středečního rána byly
tedy i v Prostějově a přilehlém regionu
uzavřeny základní i střední školy.
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pro Večerník
Martin
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PROSTĚJOVSKO Musely zrušit absolutně všechny plánované
akce, uzavřít veškerá sportoviště, omezit provoz svého městského úřadu, uzavřít knihovny a pro návštěvy také domovy pro seniory. To platí pro všechny obce i města v prostějovském regionu.
Večerník ovšem zajímalo spíše to, čím se situace ve větších sídlech
regionu vzájemně liší.
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na konci týdne zavřeli. „Ze stovky dětí do ní v pátek přišlo pouze
šestnáct,“ vysvětlil jeden z hlavních důvodů kostelecký starosta
František Horák. Kromě školky
byla uzavřená i školní jídelna.
„Tím pádem musely být uzavřeny také školky v Bílovicích-Lutotíně a Stařechovicích, kam
se jídlo z naší jídelny dováželo,“
přidal starosta. Učitelé chodí
do školy i nadále, dětem posílají
úkoly elektronicky, aby se mohly
připravovat.
„Jinak obchody jsou stále otevřené, jen prodavačky využívají
rukavice,“ řekl Horák s tím, že na
víkend měli v Kostelci naplánováno celorepublikové soustředění
korfbalistů, které se samozřejmě
muselo zrušit.
V sobotu dopoledne byla v Kostelci k vidění jedna zajímavost. Místní stylová kavárna zcela nezavřela,
její provozovatelé rozjeli jakýsi
venkovní prodej. Lidé si mohli na-

Na příští víkend měli v Plumlově
naplánovaný velký pohádkový karneval. Jenže nyní by v „kulturáku“
v Žárovicích mohli sehrát pouze
pohádku O šípkové Růžence, v níž
celé království usnulo. Navzdory
velkému odhodlání i nadšení i zde
museli nakonec akci zrušit. „Dárky
do tomboly schováme na příští rok,“
konstatovala jedna z organizátorek
Jana Zelená.
V Plumlově už funguje v mateřské
školce pouze jedna třída. „Určena
je výhradně dětem pracujících rodičů,“ zdůraznila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková. Ve městě samozřejmě kromě všech kulturních akcí
zavřeli také školu. „Některé učitelky
se nabídly, že jsou ochotné nakupovat seniorům potraviny a léky.
Uvidíme, jestli o tuto službu bude
zájem,“ zmínila se Jančíková, jež si
všimla jiného problému. „Poté, co
byla ukončena škola, mají problém
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dopoledne mohl věnovat,“ upozornila plumlovská starostka. „Zásobování obchodu ve městě funguje bez
problému, pouze jsme chtěli sehnat
na úřad nějakou dezinfekci, což
bylo opravdu hodně těžké,“ popsala
starostka s tím, že sezóna na zámku
určitě na přelomu března a dubna
nezačne. „Měli jsme naplánované
pohádkové prohlídky. Kdy se vše
rozběhne, zatím nikdo neví,“ dodala.
Při sobotní návštěvě Večerníku panoval v Plumlově klid. Ze zdejší vyhlášené restaurace Pácl pouze vyná-TQO÷R¾TNKFÊVTQWUÊEÊEJUG\OÊUVPÊXGéGTM[D[NQEGPVTWO-QUVGNEGPC*CPÆ
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\EGNCNKFWRT¾\FPÆ
Foto: Martin Zaoral
na přípravu sobotního oběda. Než
jsme však došli na místo, v již zamče- Zatímco většina školek zůstává příklad koupit kávu do kelímku
né restauraci se nám nikoho zastih- alespoň v omezeném provozu s sebou, či si věnečky a další četné
otevřena, v Kostelci na Hané ji už dobrůtky odnést domů v krabičce.
nout nepodařilo.
„To jsme to dopracovali,“ komentoval situaci jeden z jejích mladých
zákazníků.
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informaci, že by rodiče houfně odhlašovali děti. Jen jsme všechny důrazně
upozornili, že by nachlazení potomci
měli zůstat doma,“ prozradil Večerníku starosta Michal Obrusník s tím, že
o ošetřovné zažádaly zhruba dvě desítky rodičů konických školáků.
I v Konici skončili někteří občané
v karanténě. „Aktuálně řešíme jejich
zásobování potravinami. Uvažujeme
o spolupráci s dobrovolníky vybavenými ochrannými pomůckami.
Co se týče seniorů, zde bychom rádi
spolupracovali s místní charitou, která
v tomto ohledu odvádí velký kus práce. Vše budeme řešit na krizové schůzi,
kterou máme naplánovanou na pondělí,“ dodal konický starosta. V samé
Konici aktuálně řeší problém s parkováním v centru města. Ten se v souvislosti s opatřeními ohledně koronaviru
na nějaký čas vyřešil… Například v sobotu tu stála jen hrstka aut, přestože
se dá předpokládat, že přes týden jich
přece jen přibude, se stáním by zde
zřejmě řidiči konečně neměli mít potíže. „Lidé by neměli ztrácet optimis-

82NWONQX÷OWUGNCW\CXąÊVKTGUVCWTCEG2¾ENMCONKFÆ\GLOÆPCQXÊMGPFWJQWHP÷OÊąÊPCQD÷F
Foto: Martin Zaoral

-DUQËVHWN¿QËVHQLRUĎE\OR
]UXxHQRPH]LSUYQËPL

80÷OéKEÊEJW\¾MNCFPÊwMQN[NQPKXNÆV÷QVGXąGNKOQFGTPÊURQTVQXPÊCTG¾NKVGPXwCMOWUÊ\čUVCVURQNGéP÷UQDNÊDGPQWJCNQW
5WRTQXMCP[PÊ\EGNCW\CXąGPÚ
Foto: Martin Zaoral

.RQLFHVHFK\VW¿VSRMLW
VPËVWQËFKDULWRX
Sotva otevřeli, už ho zase museli zavřít.
Řeč je o novém komunitním centru
v Konici, které vzniklo v objektu bývalé sokolovny. Školka v Konici zatím
jede dál v běžném provozu. „Nemám
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mus, všechno dobře dopadne. Za rok
na to už třeba budeme jen vzpomínat.
Ale asi ne všichni,“ prohlásila jediná
postarší žena, kterou jsme na náměstí
potkali.

O víkendu se v sokolovně v Němčicích nad Hanou mělo konat Jarní
setkání seniorů. Jednalo se o akci,
o jejímž zrušení bylo rozhodnuto na
samém začátku uplynulého týdne.
Mateřská školka ve městě stále běží.
„Chodí tam asi osmdesát dětí, z toho
přišla do školky zhruba polovina.
Zavírat ji zatím nebudeme, uvidíme,
jak to bude po víkendu,“ vyjádřil se
uplynulý pátek pro Večerník starosta
Jan Vrána.
Žáci z uzavřené školy se učí prostřednictvím webových aplikací
jako například Bakaláři. „Jinak ve

škole proběhl sanitární den, vše
bylo dezinfikováno,“ ujistil Vrána.
Kromě knihovny, informačního
centra a sokolovny byl v Němčicích
uzavřen také sportovní areál u školy
a samozřejmě také sportovní hala
Suprovka. „Co se týče zásobování
seniorů případně lidí v karanténě,
tak v tomto ohledu se na nás zatím
nikdo neobrátil,“ uvedl němčický
starosta.
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PROSTĚJOV Jako náměstkyně
primátora pro kulturní oblast v Prostějově je hodně smutná z uzavření
kina, divadla, Společenského dobu
a také zrušení mnoha kulturních a
společenských akcí. Přesto Milada
Sokolová nepochybuje o správnosti
mimořádných opatření vlády České
republiky ve snaze zabránit šíření
nebezpečného koronaviru. Náměstkyně primátora zároveň věří,
že některé ze zrušených podniků se
dají zorganizovat v náhradních termínech.

Michal KADLEC
yy Které kulturní a společenské akce
se v Prostějově vlivem opatření české
vlády ruší?
„Zrušených kulturních a společenských
akcí je nespočet. Ruší se plesy, taneční
pro seniory, vítání občánků, koncerty.
Nepochybuji ovšem, že je to krok správným směrem, s rozhodnutím vlády
plně souhlasím. Není čas na hrdinství,

preventivní opatření jsou důležitá a mají
na zřeteli zdraví nás všech.“
yy Ruší se všechny akce bez náhrady nebo jsou některé jen odložené
„na lepší časy“?
„S kolegyněmi z Kulturního klubu
Duha jsme řešily náhradní termíny
pro vítání občánků, prozatím ještě nevíme, na kdy zrušený březnový termín
přesuneme, zda ho přidáme k dalšímu
plánovanému, nebo v jednom měsíci
budou probíhat vítání například dvě.
Ke konečným závěrům je ještě velmi
brzy. Co již víme, je nový termín odvolaného koncertu skupiny Nezmaři.
Koncert se bude konat 25. května.
Něco ovšem bude bez náhrady jako
například Vynášení smrtky a s tím spojené vítání jara.“
yy Která zrušená akce vás osobně
mrzí nejvíce? Jak moc práce dalo
například připravit právě Vynášení
smrtky?
„Na tuto akci jsem se velmi těšila a
pevně věřila, že se stane tradicí. Setkání

dětí s malými vyrobenými májíčky, vyrobenou Smrtkou, to vše v doprovodu
krojů, říkánek a zpěvů by bylo zcela
úžasné. Bohužel musím doufat, že se
tento podnik podaří zorganizovat v
roce příštím.“
yy Uzavřeno je také kino Metro.
Nepřemýšleli jste v radě města po
úterním rozhodnutí vlády o tom,
že by se promítalo dál při návštěvě
méně jako sto diváků?
„V žádném případě! Je nutné být zodpovědný nejen k sobě, ale i k druhým
lidem. A nakazit se můžete i v podstatně menším počtu, než bylo dříve
avizovaných sto. Kino je uzavřený
prostor.“
yy Uzavřen je také Národní dům a
zrušeny jsou veškeré akce v něm.
Ptáme se vás nyní jako předsedkyně
správní rady – jak se toto opatření
dotkne Národního domu po ekonomické stránce?
„Co se divadelní části týče, nehraje-li
se, nevznikají příjmy, ale nejsou s tím
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Kino Metro 70 ruší
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také spojené náklady. Nepochybuji
také, co se restaurační části týče, že
dojde k razantnímu snížení příjmů,
ale v tomto případě to není zcela stejné jako u divadla, že se sníží náklady,
neboť mzdy pracovníků jsou dané.
Ovšem pevně věřím, že coby zřizovatel se k možným vzniklým potížím
postavíme čelem. Jak jsem již říkala,
jde o mimořádnou situaci, na kterou
musíme reagovat poté, co potíže ustanou, jak doufám.“
yy Přesto všechno, co říkáte na tvrdá opatření české vlády? Považujete
je za správná, nebo byste byla benevolentnější?
„Nemusím být fanynkou pana premiéra Babiše a jeho vlády, ovšem s opatřeními zcela souhlasím. Není skutečně
čas na hrdinství!“
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Už v úterý 10. března, kdy vláda
České republiky zakázala akce
„jen“ s účastí do 100 osob, rozhodl Magistrát statutárního města
Prostějov coby zřizovatel uzavřít
provoz kina Metro 70. Všechna
naplánovaná představení se tak
musela zrušit.
„Byla tu jistě možnost pustit na jednotlivá představení méně než sto
lidí, ale nechtěli jsme riskovat a ponechat nic náhodě. Uzavření kina
Metro stejně jako dalších kultur-

ních a společenských zařízení jsme
nařídili z preventivních důvodů už
po prvním omezujícím opatření
vlády, tedy v úterý 10. března,“ uvedl primátor Prostějova František
Jura. „Mrzí nás to, ale opatření plně
akceptujeme,“ posílá vzkaz ředitelka kina Metro Barbora Kucsa Prágerová.
Právě s mladou ředitelkou tohoto
kulturního zařízení pořídil Večerník
exkluzivní rozhovor, který čtenářům
přineseme v příštím čísle.
(mik)

Koronavirus zrušil návštěvu 8GéVXTVGMW\CXąGNKKMPKJQXPW

kubánského velvyslance
PROSTĚJOV Aktuální pandemie
koronaviru začíná mít podstatný
vliv nejen na náš každodenní život.
Už uprostřed týdne bylo například
zřejmé, že se v plánovaném termínu
neuskuteční ani návštěva kubánského velvyslance Danila Alonsa
Mederose.

„Zásadním faktorem bylo rozhodnutí
o uzavření škol, což vážným způsobem
narušilo připravený program,“ vysvětlil
krajský zastupitel Ludvík Šulda.
Velvyslanec měl totiž v pondělí 16.
března besedovat se studenty prostějovské obchodní akademie. Rovněž tak nebylo možné počítat s dů-

stojným zajištěním besedy s občany,
kterou měla být jednodenní návštěva kubánské delegace uzavřena.
Program se postupně rozpadal jako
domino. „Ve středu dopoledne jsme
byli informováni o rozhodnutí vedení Palírny U Zeleného stromu,
které rozhodlo o zrušení exkurzí,

Na základě rozhodnutí zřizovatele je Městská knihovna Prostějov
včetně všech poboček s ohledem
na přijatý soubor bezpečnostních
čímž jsme si mohli škrtnout další opatření z důvodu zamezení šíření
plánovaný bod. V neposlední řadě onemocnění COVID-19 na úzenebylo možné ani přijetí u hejtmana mí České republiky od 12. března
Olomouckého kraje“, uzavřel Šulda. 2020 až do odvolání uzavřena.
Podle jeho slov se návštěva kubán- „Ještě ve středu 11. března dopoského velvyslance v Olomouckém ledne byla naše knihovna včetkraji uskuteční v náhradním termínu. ně dětského oddělení otevřena v
(tok) běžné otevírací době. Odpolední
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Vláda po dalším mimořádném jednání, které trvalo přes šest hodin,
omezila v Česku volný pohyb, opatření začne platit o nedělní půlnoci a
potrvá do úterý 24. března do 6.00
hodin. K mimořádnému, v české
historii bezprecedentnímu kroku,
přistoupila ve snaze zabránit dalšímu
šíření nového koronaviru. Zákaz má
několik výjimek. Lidé budou moci
chodit do práce, na nezbytné nákupy nebo k lékaři, za svými blízkými,
ale už ne na návštěvy ke známým.
Opatření neplatí pro záchranné složky. V Česku bylo v neděli večer 293
potvrzených případů.
„My se velice omlouváme za zpoždění, ale skutečně jsme vyhodnotili
vývoj situace se šířením koronaviru
a přijali jsme na dnešním jednání
vlády 15 usnesení, tato usnesení
mají omezit volný pohyb osob a zabránit šíření epidemie koronaviru
na další osoby,“ uvedl premiér Babiš
při noční tiskové konferenci. Od

16. března 0:00 do 24. března 6:00
se zakazuje volný pohyb osob na
území celé ČR s výjimkou cest do
zaměstnání či výkonu podnikatelské
či jiné obdobné čnnnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami
blízkými, nezbytných cest k obstarávání základních životních potřeb, to
znamená nákup potravin, léků, zdravotnických prostředků, hygienického zboží, krmiv a potřeb pro zvířata,
zajištění péče o děti či zvířata, využívání nezbytných poštovních služeb či
doplnění pohonných hmot, cest do
zdravotnických služeb, cest nezbytně
nutných pro pomoc jiné osobě či k
vyřízení neodkladných úředních záležitostí. „Výjimku mají samozřejmě v
omezení pohybu po ČR i záchranáři
či zásobovatelé. Výjimka se vztahuje i na cesty zpět do míst bydliště
či na místo pohřbu. Vláda nařizuje
osobám pobývajícím na území ČR
omezit pohyb na veřejně dostupných
místech na dobu nezbytně nutnou a
pobývat v místě svého bydliště,“ po-

dotkl Babiš. „Dále omezit kontakty s
jinými osobami na nezbytně nutnou
míru,“ pokračoval premiér. „Vláda
doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na
dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště, dále podporovat dovolené a placené volno pro
zaměstnance,“ vzkázal Babiš zaměstnavatelům. Omezit se má výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele. „Dále
zachovávat při kontaktu s ostatními
osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry, například.
při nákupu. Využívat z hygienických
důvodů přednostně bezhotovostní
platební styk,“ doporučil lidem premiér. Zajistit podmínky pro rozestup
lidí nejméně na dva metry mají i nákupní centra či pošty.
Jak vzápětí upozornil i vicepremiér
Karel Havlíček, zakazuje se provoz autoškol. Zakazuje se i provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející
potraviny nebo osob s oprávněním

řidiče taxislužby. Zakazuje se provoz
samoobslužných prádelen a čistíren.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti
v prodejnách stavebnin, stavebních
výrobků a hobby marketů. Běžný
spotřebitel tam nemůže nakupovat,
živnostníci jako instalatéři, truhláři
apod. tam však dále nakoupit mohou.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v
provozovnách poskytovatelů služeb
vnitřních i venkovních sportovišť,“
uvedl dále Havlíček. Své si řekl i
ministr vnitra Jan Hamáček. „My se
snažíme na minimum minimalizovat mezilidský kontakt. Rozhodně
to není žádný zákaz vycházení, není
to žádné domácí vězení. Je to prostě
snaha, aby lidé mohli chodit do práce, aby si mohli zajistit to nezbytné,
co potřebují, to znamená nakoupit
si, a potom aby trávili čas doma.
Je to velmi tvrdé opatření, ale je to
opatření, ke kterému sahá celá řada
států v Evropě,“ uzavřel těsně před
uzávěrkou Večerníku Jan Hamáček.
(mik)

akce knihovny, konkrétně beseda
o Jordánsku, už však byla zrušena.
Naprosto respektujeme nařízení
vlády a také zřizovatele, tedy prostějovského magistrátu. Věřím, že se
se čtenáři opět brzy setkáme v lepších časech. Zdraví je teď ale to nejpřednější,“ prozradil Aleš Procházka,
ředitel Městské knihovny Prostějov.
Jak dodal, čtenáři mohou sledovat
nové informace na webové stránce a
Facebooku knihovny.
(mik)

9OiGD]DNi]DODYROQĄSRK\ERVREYĠHVNpUHSXEOLFH Podpoříte divadlo
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Hekticky se vyvíjel minulý týden
stav okolo zařízení, která provozuje Domovní správa Prostějov.
Zatímco v úterý byl uzavřen pouze Společenský dům, Městské
lázně, Sportcentrum-DDM a Víceúčelová hala-zimní stadion fungovaly dál. Ovšem jen do pátku...
„Co se týká provozu Společenského
domu, ten jsme uzavřeli už v úterý
stejně jako Národní dům, knihovnu
nebo kino Metro. Tady při našem
rozhodování nebylo o čem diskutovat. Spíše jsme diskutovali o lázních
a zimním stadionu. Ve středu jsme
se tedy přiklonili k názoru ponechat
tato zařízení ještě otevřená s tím, že
na bazén v lázních či na veřejné bruslení na zimáku nebude vpouštěno
více než sto lidí,“ okomentoval situa-

ci ve středu po poledni primátor Prostějova František Jura. „Co máme
zkušenosti, tak na plavání nechodí v
danou hodinu nikdy více než stovka
osob. A co se týká veřejného bruslení, dokážeme si pohlídat počet bruslících lidí,“ přidal Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
Ve čtvrtek večer však vláda České
republiky přitvrdila v preventivních
opatřeních a zakázala akce pro více
než třicet lidí najednou. Rázem mělo
vedení magistrátu i Domovní správy
jasno také o lázních, hale na Sportcentru-DDM a zimním stadionu.
„Okamžitě uzavíráme i tato zařízení.
Finanční ztráty bych v tuto chvíli nechal stranou, mnohem důležitější je
zdraví lidí,“ oznámil v pátek Vladimír
Průša.
(mik)

KRASICE Stálo je to hodně času
a sil, ale všechno přišlo nazmar.
UWLGRTQ
Sbor dobrovolných hasičů Krad<TWwGPÊRNG
sice měl uplynulou sobotu
UVTQHQWq
VC
C
pořádat svůj Hasičský bál v
P¾UOCNQWM
P4GUUNGT
čechovické sokolovně. Ze
NKVWLG4QOC
známých důvodů byl ale zrušen, což pro dobrovolné záchranáře znamená značnou finanční znamné finanční prostředky. „Proztrátu.
dali jsme poměrně hodně vstupenek
„Hodně nás to mrzí, ale nic s tím a nyní už jsme nuceni peníze lidem
nenaděláme. Zdraví je samozřejmě vracet. Mile nás překvapila vstřícnejpřednější, takže jsme opatření v nost některých lidí, kteří vstupné
souvislosti s koronavirem přijali a vracet nechtěli s tím, že nám rádi přirespektujeme ho. Ples jsme zrušili spějí na provoz. Jsme jim za to vděčúplně, odkládat ho nemá význam, ní, vždyť výtěžek z plesu je naším
není jiný termín a pořádat ho někdy jediným příjmem pro naše mladé
v květnu by nebylo vhodné,“ svěřil se hasiče. Pár tisícovek nám tedy zbylo,
Večerníku Roman Ressler, starosta ale na celoroční provoz naší hasičské
SDH Krasice.
mládeže to určitě není,“ konstatoval
Podle něj tak sbor přichází o vý- Ressler.
(mik)

v těžké chvíli?
Mimořádná opatření uzavřela prostějovské divadlo minimálně do
12. dubna. Jeho vedení si je však
dobře vědomo svých závazků vůči
předplatitelům a chce jim dostát.
Bývalá dramaturgyně navíc přišla
se zajímavým nápadem na malou
charitu ve prospěch divadelního a
koncertního umění.
„Aktuálně intenzivně jednáme o
náhradních termínech pro zrušená
představení a koncerty. V případě, že
by náhradní termín nebylo možné
sjednat, budeme jednat o náhradním
titulu. Jako zcela poslední možnost
je zrušení představení bez náhrady,
v takovém případě vracíme vstupné

a budeme vás neprodleně informovat,“ vzkázala všem divákům ředitelka divadla Jana Maršálková, která
zároveň poprosila o strpení. „Soubory se ocitly pod velkým tlakem.
Jakmile budeme vědět něco nového, informace zveřejníme,“ dodala
Maršálková, která na závěr popřála,
abychom zůstali zdraví a chovali se k
sobě slušně.
Se zajímavým nápadem přišla bývalá dlouholetá dramaturgyně Městského divadla v Prostějově. „Nechci
vrátit vstupné za divadla a koncerty,
které kvůli koronavirovým opatřením
neuvidím a neuslyším. Třeba se někdo přidá,“ navrhla Eva Zelená. (mls)

9'X]HMHURYQĨÿSUi]GQR
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Přestože Kulturní klub Duha byl
jedním z prvních, kteří zrušili
všechny pořádané akce, dlouho to
vypadalo, že vernisáž děl mladých
malířů Martina Salajky a Lucie
Jindrák Skřivánkové proběhne alespoň neveřejně. Ovšem i tato akce
nakonec musela být zrušena.
Duha všechny akce stopla již v úterý
10-. března. „Dalo se předvídat, že prvotní opatření nařízená vládou nebudou konečná,“ konstatovala šéfka Pavla
Vašková s tím, že ona sama je aktuálně
nemocná a pracuje z domova. Nicméně kurátor plánované páteční výstavy
se dlouho nechtěl vzdát. „Chceme vernisáž udělat alespoň neveřejnou, až se
situace uklidní, budou ji moci lidé na-

vštívit,“ prohlásil Míra Macík mladší.
Jenže to se nakonec nepodařilo. „Byli
jsme nuceni zahájení výstavy předběžně přesunout na 7. květen. Zda se
v tomto termínu opravdu uskuteční,
však zatím není jisté,“ uzavřel kurátor
Rainbow Gallery.
A odložen byl i koncert kapely Nezmaři, který byl odložen na 26. května.
Vstupenky dle sdělení Pavly Vaškové
na Facebooku platí. „Byli jsme nuceni zrušit také oblíbená taneční pro
seniory, protože právě starší lidé jsou
v otázce koronaviru tou nejohroženější skupinou. A my nehodláme nic
podceňovat a riskovat,“ uvedla Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
(mik, mls)

zpravodajství
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Jak koronavirus zabíjí?
Podle odborníků se koronavirus šíří překvapivě rychle, a to i v inkubační době,
kdy nemusíme mít žádné příznaky.
Špatná zpráva je, že jde o zvířecí virus,
na který není člověk připraven. Dobrá
zpráva je, že kdo prodělá nákazu, má,
alespoň se tak zdá, velmi solidní imunitu a ochranu před opakovanou infekcí.
Koronavirus se do našeho těla dostane
hlavně skrze horní dýchací cesty, ale je
možné, že proniká i skrz oční sliznici.
Bohužel se však ukazuje, že možná nestačí jen ochrana dýchacích cest, protože
se nakazili i ti, kteří si je chránili. „Sexuální přenos zatím potvrzený nebyl.
Transfuzí krve by nákaza velmi pravděpodobně reálná byla,“ popsal médiím
Rastislav Maďar, epidemiolog a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany ve-

řejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pro tělo neznámý virus
putuje do dolních dýchacích cest, kde
se naváže na povrchové receptory buněk, vstoupí do nich, rozmnoží se v nich
a uvolní. „Náš imunitní systém na to reaguje velmi komplexním autoimunním
procesem, následkem čehož vzniká zánět,“ řekl lékař s tím, že lidé s oslabenou
imunitou jsou nejohroženější skupinou
– patří k nim především senioři, protože s věkem obranyschopnost organismu přirozeně klesá. „Virus se zejména
v severní Itálii, která je v průměru starší
než ostatní italská populace, rozšířil
bohužel i ve velmi zranitelné komunitě
mezi seniory ve věku nad osmdesát let.
Proto má Itálie tolik mrtvých. „Pokud
se koronavirus dostane až do plic,

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
uzavírá zákaznická centra
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ rovněž zareagovala na nejnovější
opatření české vlády a v pátek vydala
razantní prohlášení o uzavření svých
zákaznických center v Prostějově i celém Olomouckém kraji. Všechny své
služby společnost poskytuje i nadále,
ale pouze v bezkontaktním režimu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ oznamuje všem zákazníkům, že
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 preventivně uzavírá až
do odvolání všechna svá ZÁKAZNICKÁ

způsobí jejich zánět. „Na rentgenovém snímku pak plicní tkáň zasažená
koronavirem vypadá jako z mléčného
skla. Důsledkem je situace, kdy přes
postiženou tkáň neprojde kyslík a nenaváže se v krvi na hemoglobin. Tím
klesá zásobení tkání a orgánů těla kyslíkem,“ objasnil epidemiolog a dodal,
že pacient má horečku, kašel, dušnost
a bolesti na hrudi. Pokud funkce plic
selhává, nahradí je ventilátor nebo
speciální okysličování krve přístrojem.
„Pokud pacient zemře, pak proto, že
buňkám chybí kyslík, tím pádem selhávají funkce orgánů nebo náš organismus už nedokáže na uzdě udržet
jiné již předtím přítomné nemoci,“
vysvětlil epidemiolog Rastislav Maďar.
(red) Z preventivních i karanténních důvodů pracuje stále více občanů České
republiky z domova, na takzvaném
home office. K dobře odvedené práci
potřebují nejen wifi, ale především
elektřinu. ČEZ Distribuce proto ruší
je důkladně omyjte mýdlem a vodou; plánované odstávky elektřiny souvik mytí nádobí a příborů lze použít sející s pravidelnou údržbou zařízení
myčku nádobí.
distribuční soustavy.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem roste počet zaměstnanců pracují1H]Y÷WHVLGRPč
cích z domova. „Společnost ČEZ DistriQ¾YwW÷Y\
buce proto na svém distribučním území
Pokud si myslíte, že je nezbytně nut- od pondělí 16. března 2020 do odvolání
né, aby vás někdo navštívil, proberte to výrazně omezuje počet odstávek eleknejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte třiny. Jedná se především o plánované
mluvit s někým, kdo není členem vaší do- odstávky, které lze odložit a nebudou mít
mácnosti, udělejte to telefonicky.
vliv na bezpečnost a spolehlivost dodá-

ÈEZ Distribuce ruší plánované odstávky
elektøiny, aby mohli lidé pracovat z domova

5DG\DGRSRUXêHQËSUR &1/%ª-#4#06¦07
Jste v domácí karanténě a váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice? Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo základní rady, podle
kterých je důležité dodržovat následující pokyny.
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Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste
měli zůstat doma s výjimkou lékařské
péče. Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné. Jestliže
potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup
objednat telefonicky nebo e-mailem
(online). V instrukcích pro dodání zboží
musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na
jiném vhodném místě.

s ostatními lidmi. V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména
horečka, kašel, dušnost), kontaktujte
telefonicky svého lékaře, který bude
dále organizovat poskytování zdravotní
péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.
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vek elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením
dodávky elektřiny realizované za účelem
zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny, například v případě poruch způsobených silným větrem,“ vysvětluje Vladislav Sobol, tiskový mluvčí
Skupiny ČEZ.
„Zákazníky vyzýváme, aby sledovali web
www.cezdistribuce.cz a portál www.bezstavy.cz nebo se zaregistrovali do bezplatné služby www.cezdistribuce.cz/sluzba,
kdy jsou zákazníci o plánovaných odstávkách či jejich zrušeních informováni
na zadaný e-mail. Věříme, že nastavená
opatření pomohou našim zákazníkům
aktuální situaci překlenout,“ dodal Vladislav Sobol.
(red)

Omezuje se i chod magistrátu
Úřad bude otevřen jen v pondělí a středu

Snažte se držet dál od svých domácích Krizový štáb obce s rozšířenou půPokud jste dostali ústní roušku, měli bys- mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myj- sobností Prostějov na svém mimořádném jednání vydal upozornění
te ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné te si ruce před a po kontaktu s nimi.
pro občany města! Od pondělí 16.
místnosti s jinými lidmi, ale i v případě
března 2020 až do odvolání upravunávštěvy poskytovatele zdravotní péče.
3UDQÊ
je Magistrát města Prostějova svůj
Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli
SU¾GOD
provoz. Budovy magistrátu budou
by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou
Pokud
potřebujete
vyprat
doma
prádlo,
otevřeny pouze v pondělí a středu od
s
vámi
ve
stejné
místnosti.
,]ROXMWHVHRG
ještě než budou k dispozici výsledky 8.00 hodin do 17.00 hodin, v ostatní
RVWDWQÊFKRVREYH
vyšetření, vyperte ho pomocí pracího pracovní dny budou budovy uzavře.U\MWHVL×VWD
YDwÊGRP¾FQRVWL
prostředku při nejvyšší možné teplotě ny!
DQRVSąLNDwOL
Měli byste zůstat v dobře větratelné místvhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou „Magistrát žádá veřejnost, aby, pokud
DNÚFK¾QÊ
nosti s oknem, které se dá otevírat. A poteploty nad 60 °C. Pokud je to možné, je to možné, využila pro komunikaci
kud to lze, měli byste být separováni od Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou
ostatních osob v domácnosti. Zavírejte a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Při
dveře. Pokud je to možné, používejte od- kteří pečují o osoby čekající na výsledky manipulaci se znečištěnými materiály
dělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu vyšetření na infekci COVID-19, by také používejte jednorázové rukavice a plass ostatními osobami, je nezbytný pravidel- měli používat při kašli a kýchání jednorá- tovou zástěru a očistěte všechny povrchy
ný úklid. Pokud nemáte k dispozici samo- zové kapesníky. Kapesníky odhazujte do v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné
statnou koupelnu, měla by osoba v domá- plastového pytle na odpadky a okamžitě prádelny.
cí izolaci používat zařízení jako poslední, po jejich použití si umyjte ruce mýdlem
a poté by tato osoba měla koupelnu řádně a vodou (po dobu nejméně 20 sekund),
uklidit. Osoba v domácí izolaci musí pou- opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně
2GSDG\
žívat vlastní ručníky, které nepoužívají další tak pečující osoba pomáhá při dodržováčlenové domácnosti, a to jak pro osušení ní tohoto pravidla osobě, o kterou se stará. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci by měl být uložen
po koupání nebo sprchování, tak pro účely
v plastovém pytli na odpadky a po naplněhygieny rukou. Pokud bydlíte na koleji či
0\MWHVL
ní musí být pevně zavázán. Plastový pytel Na Úřadu práce ČR je možné vyříjiném místě, kde sdílíte společnou kuchyUXFH
by pak měl být vložen do druhého pytle dit většinu záležitostí elektronicky.
ni, koupelnu a společenské prostory, měli
byste zůstat jen ve svém pokoji se zavře- Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, a zavázán a až poté dán do kontejneru na Přistupuje proto s účinností od
16. března 2020 k některým ornými dveřmi, vycházet jen v nezbytných pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo odpad.
ganizačním změnám, které omezí
případech a nosit ústní roušku. Pokud provádět často a důkladně mýdlem a voosobní kontakt s veřejností a elisdílíte s ostatními osobami kuchyň (na ko- dou po dobu nejméně 20 sekund, poté si
6OHGXMWHSąÊ]QDN\
minují tak riziko šíření nákazy
leji apod.), pokud je to možné, nevstupujte ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž
RQHPRFQ÷QÊ
koronavirem jak v případě kliendo těchto míst, pokud jsou tam přítomni platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je
XVHEHQHERXRVRE\
tů, tak i samotných zaměstnanců
ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se
RNWHURXSHéXMHWH
úřadu. Přijatá opatření nebudou
roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité očí, nosu a úst nemytýma rukama.
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo mít dopad na poskytování služeb
nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím
osoby, o kterou pečujete, např. máte dý- klientům.
prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
9\KQ÷WHVHVGÊOHQÊ
chací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. V důsledku maximální snahy o zaGRP¾FÊFK
Jestliže se nejedná o nouzovou situaci, jištění ochrany zdraví veřejnosti
1HåQDYwWÊYÊWHVYÆKR
R
SRWąHE
telefonujte vašemu praktickému lékaři i zaměstnanců a současně všech klíOÆNDąHQHMGąÊYH
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské nebo do nemocnice. Pokud se jedná čových činností, zejména pak řádné
PX]DYROHMWH
náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, výplaty dávek, přistupuje Úřad práVšechny návštěvy lékaře by měly být předměty), které jste vy nebo osoba, informujte volajícího nebo operátora, že ce ČR k následujícím organizačním
předem projednány telefonicky. Je to o kterou pečujete, použili, byste neměli jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo opatřením:
proto, že je ve zdravotnických zaříze- sdílet s ostatními osobami ve vaší do- že pečujete o někoho, kdo je testován na 9 ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby
ních potřeba minimalizovat kontakt mácnosti. Po použití těchto předmětů SARS-CoV-2).
s jeho zaměstnanci komunikovala
primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele
poštovních služeb.
9 ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby
důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit
Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den od 9.00 do 19.00 hodin.
elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstTelefonický kontakt na pracoviště protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje,
nanci jsou připraveni konzultovat
která rozhodnou o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény:
s lidmi jednotlivé případy „na dálku“
Okres Prostějov: 582 305 760, kl. 765, 767, 768
a najít jiná vhodná řešení, bez negativ-

2.
2.

CENTRA pro osobní kontakt se zákazníky. Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním
režimu. Uzavřeny budou do odvolání také
všechny pokladny a nebude přijímána
žádná hotovost. Platby je nutné realizovat
jen bezhotovostním platebním stykem.
Žádosti o vyjádření mohou být zasílány
elektronickou poštou, v tištěné formě lze
dokumenty vhodit do připravené schránky
před budovou společnosti. Na webových
stránkách www.smv.cz jsou k dispozici ke
stažení všechny potřebné formuláře a kontakty.
(red)

s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku nebo
elektronické platby. Preventivní opatření Prostějov zavádí kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizaci
možného přenosu nového koronaviru,“
objasnila Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.
Vzhledem k měnícím se vládním nařízením je možné, že situace nevydrží po
celý nadcházející týden. Proto sledujte
internetové stránky Večerníku a www.
prostejov.eu.
(red)
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MHD

Y3URVWĚMRYĚ
bez omezení
Koronavirus však
ovlivnil provoz
příměstských linek
Mnohá města v republice při
svých preventivních opatřeních
proti možné nákaze COVID – 19
omezila provoz městské hromadné dopravy a převedla ji na takzvaný letní režim, kdy linek MHD
jezdí mnohem méně. Podle prostějovského primátora něco takového ve městě nehrozí. Omezen
bude částečně pouze provoz příměstských linek.
„V pondělí jsem absolvoval jednání
s primátory a starosty měst Olomouckého kraje. Dozvěděl jsem se,
že omezení MHD připravují v Přerově či Šumperku. V Olomouci už
jezdí na letní režim autobusy, pouze tramvaje jsou v plném provozu
jako doposud. V Prostějově nad
omezením městské dopravy zatím
neuvažujeme, lidé potřebují jezdit
do práce,“ sdělil na středeční tiskové konferenci rady města primátor
František Jura.
Trochu jiná situace je v oblasti příměstských linek. „Provozovatel
městské a příměstské dopravy FTL
Prostějov zahajuje dle rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého
kraje prázdninový provoz na příměstských linkách v době od třináctého března do třetího dubna tohoto roku,“ oznámila Alena Rašková,
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.
(mik)
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ních dopadů na veřejnost.

zují na příslušném kontaktním pra-

menty mohou lidé odevzdat také
do schránek umístěných obvykle při
vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.
9 Výplata dávky v hotovosti nebo
v poukázkách proběhne v případě
jednotlivých klientů po předchozí
telefonické domluvě.
9 Osobní jednání bude umožněno
po předchozím objednání.
Žádosti, které si klienti běžně vyři-

e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Pokud klient
touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR,
je nutné, aby do žádosti uvedl také
své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě
nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.
Dotazy týkající se rodičovského
příspěvku zasílejte na rodicak@
uradprace.cz.

9 Tiskopisy a další důležité doku- covišti ÚP ČR, je možné zaslat též

Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte
a také na portál www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru. Dotazy
je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz
nebo callcentrum@mpsv.cz. „Zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR osobně,“ vzkazuje Kateřina Beránková,
tisková mluvčí ÚP ČR.

ÚØAD PRÁCE KONTAKTUJTE…
PØES PC:

Formuláře (žádosti a ostatní tiskopisy) najdete na
www.mpsv.cz/web/cz/formulare.
Vzory vyplněných formulářů na
www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu.
Žádosti v rámci insolvence na
www.uradprace.cz/web/cz/insolvence-zamestnavatele.
PØES TELEFON:

Pracoviště Prostějov: 950 154 301, 950 154 432,
950 154 434, 950 154 436, 950 154 323
Pracoviště Konice: 950 154 202, 950 154 201
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Minimálně do

KORONAVIRUS ZASTAVIL 10. dubna
platí
VEŠKERÝ SPORT! Hokej i volejbal

PROSTĚJOV Doslova paralyzován je pro nejbližších třicet dnů všechen sport v České republice,
Prostějovsko a celý zdejší region nevyjímaje. Důvodem je akutní hrozba šíření koronaviru, kvůli
čemuž vláda ČR vyhlásila ve čtvrtek 12. března stav nouze a zakázala jakékoliv akce či shromažďování lidí přesahující počet třiceti osob. Všechna sportoviště tak o víkendu osiřela, nehrál se
basketbal, ke svému zápasu nevyjeli fotbalisté 1.SK Prostějov a dnes svůj duel neodehrají ani
volejbalistky. Kdy budeme opět sčítat branky, body, sekundy, to je ve hvězdách...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Od úterka 10. března až do tohoto
dne platilo stejné omezení, ale pro
vyšší počet stovky osob. Proto většina sportovních odvětví počítala
s pokračováním svých soutěží s nařízením, že se bude hrát vesměs bez
diváků. Výjimku tvořil lední hokej,
jehož vedení už během středy 11.

března oznámilo, že předčasně
ukončuje veškeré rozjeté soutěže
2019/2020, které tím pádem zůstanou nedohrány. Což se shodou
okolností nijak nedotklo mužů
LHK Jestřábi Prostějov, neboť
nepostoupili do play-off Chance
ligy a sezónu tak uzavřeli již 7. 3.
Naopak mládežničtí hokejisté SK
Prostějov 1913 přišli o zbývající
mistrovské zápasy i plánované
jednorázové turnaje aktuálního
ročníku.
Situace ještě víc zvážněla čtvrtečním dnem, kdy byl na základě
doporučení Bezpečnostní rady

státu vyhlášen výše zmíněný nouzový stav. A doprovodný zákaz, že
v jednu chvíli nesmí být na stejném
místě více než třicet lidí, de facto
rozhodl o přerušení všech sportovních soutěží v České republice. Tohle nařízení následně vydaly veškeré střešní organizace jednotlivých
odvětví, a to minimálně na dobu
třiceti dní, protože na tak dlouho
současné rozhodnutí platí. Během
nejbližšího měsíce tedy zůstanou
bez jakékoliv soutěžní činnosti fotbalisté 1.SK Prostějov, basketbalisté BK Olomoucko, volejbalistky
VK Prostějov, házenkáři TJ Sokol

už předčasně ukončily
sezónu, další vyčkávají

Kostelec na Hané HK i TJ Sokol
II Prostějov, nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov a všichni další sportovci
z regionu včetně fotbalistů nižších
soutěží, kteří měli do 10. dubna na
programu jakákoliv utkání nebo
turnaje. Zákaz pochopitelně platí
též pro mládežnické kategorie.
V původních termínech se neuskuteční ani žádné chystané akce,
například slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova
2019. To bylo z pátku 20. března
prozatím odloženo a organizátoři
budou čekat na další vývoj situace
ohledně neustále rostoucí pande-

mie koronaviru. Stejnou vyčkávací
taktiku zvolila až na výjimky většina sportovních svazů v ČR.
Vzhledem k tomu, že byla navíc
uzavřena pro veřejnost i veškerá
krytá sportoviště (ačkoliv dle právního výkladu České unie sportu to
není pravda), může v kombinaci
s omezením shromažďování maximálně třicítky osob na jednom
místě vzniknout pro sportovce
kolektivních odvětví problém
i s pokračováním normální běžné
přípravy, každodenních tréninků. Dalším závažným tématem se
logicky stanou náhradní termíny,

především v některých sportech
vážně hrozí předčasné ukončení
soutěží, aniž by se dohrály. Takové
řešení zvolila na svém pátečním
zasedání Asociace volejbalových
klubů žen ČR, kde se rozhodlo
o tom, že veškeré tuzemské soutěže něžného pohlaví pod vysokou
sítí 2019/2020 zůstanou ve všech
věkových kategoriích nedohrány!
Byť tuhle věc ještě musí schválit
Správní rada Českého volejbalového svazu.
Podrobnosti z jednotlivých sportů
na Prostějovsku čtěte uvnitř této
mimořádně připravené o knihy C!
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PROSTĚJOV Fotbalový klub 1.SK Prostějov prozatím
vcelku úspěšně „válčí“ ve druhé nejvyšší soutěži. Fotbalová
asociace ČR ale připravuje tvrdé podmínky, podle nichž
musí být upraveny všechny stadiony nejen pro první, ale
i druhou ligu. Během minulého týdne na to zareagovala
Rada statutárního města Prostějov, která následně zveřejnila první plány rozsáhlé rekonstrukce stávajícího stadionu
SCM Za Místním nádražím. Připravující se projekt pamatuje na zvýšení kapacity diváků, umělé osvětlení i vyhřívaný
trávník.
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Michal KADLEC
„Jsem ve střetu zájmu, protože, jak všichni víte, jsem zároveň
předsedou 1.SK Prostějov,“ pronesl na středeční tiskové konferenci primátor František Jura, načež vzápětí dal slovo svému
náměstkovi pro stavební investice Jiřímu Rozehnalovi. „Fotbalová asociace České republiky vyhlásila pro příští roky platnost
nových regulí pro příslušná sportoviště, která musí splňovat
všechna potřebná kritéria. Z tohoto důvodu i my v Prostějově
přikročíme k těmto úpravám hřiště SCM Za Místním nádražím
tak, abychom v našem městě byli schopni provozovat druhou
fotbalovou ligu od roku 2022. Jedná se zejména o nové požadavky na kapacitu tribun pro sedící diváky, osvětlení, vyhřívaný
trávník a další prvky. Celou investici budeme samozřejmě konzultovat v dohledné době se zastupiteli, ale už nyní musíme mít
základní studii připravenou. Společně s projektem to bude součást následné žádosti o dotaci,“ sdělil Jiří Rozehnal.
Večerník zajímalo, jak konkrétně se stadion pro druhou
nejvyšší fotbalovou soutěž v Prostějově bude upravovat, a hlavně, kolik celá rekonstrukce bude stát peněz?
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„Ohledně nákladů máme zatím jen velmi hrubé odhady, ale
půjde o částku v řádu desítek milionů korun,“ odpověděl Rozehnal a po něm se do vysvětlování přece jen pustil primátor
František Jura. „Nedovedu si představit, že bychom tuto stavební investici realizovali bez dotací. Sama rekonstrukce stadionu pak může být rozfázovaná do několika etap. Stadion
budeme chtít připravit tak, aby vyhovoval podmínkám svazu
pro druholigové sportoviště. Půjde o rozšíření kapacity hlavní tribuny na půldruhou tisícovku sedících diváků, o výstav-

bu umělého osvětlení a rovněž zajištění vyhřívacího systému
travnaté plochy. Chtěl bych ale zdůraznit, že fotbalová asociace ještě neupřesnila všechny podmínky, které budou muset
druholigové stadiony splňovat. Tyto tři hlavní faktory, které
jsem zmiňoval, ale stadiony podle všeho budou muset splňovat a my se na ně chceme už teď připravit. Reagujeme na
všechno dopředu, abychom nedělali vše na poslední chvíli,“
dodal první muž města a současně prostějovského fotbalového klubu.
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PROSTĚJOV Nečekaný a smutný konec. Mládežnické týmy
z hokejového klubu SK Prostějov 1913 mistrovskou sezónu 2019/20 nedohrají. Tečku za ní v Praze udělal Výkonný
výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). V návaznosti
na opatření vlády a ministerstva zdravotnictví proti onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru,
prakticky ukončil všechny soutěže mládeže.

Petr KOMÁREK
Počet nakažených novým typem koronaviru v České republice během druhého březnového týdne vzrostl. Vláda
v čele s premiérem Andrejem Babišem
na to zareagovala. V úterý zakázala
sportovní, kulturní a společenské akce
s účastí přesahující sto lidí.
K opatření se musel postavit i hokejový
svaz. V domnění, že se do stovky lidí
počítají pouze diváci a nikoli hokejisté,
trenéři, novináři a další osoby spojené
s organizací zápasů, odložil další průběh
Tipsport extraligy do 29. března.
Jak však později upřesnilo ministerstvo
zdravotnictví, výklad informací ze strany svazových činovníků nebyl správný.
„Účastníky je nutné rozumět všechny
osoby, které se konkrétní sportovní akce
na daném místě účastní, tedy nejen běžné návštěvníky, ale také všechny osoby

zabezpečující průběh a realizaci sportovní akce a přítomné v daném místě
a čase ve sportovním zařízení,“ uvedl
resort vedený Adamem Vojtěchem na
svém webu a výslovně pak zmínil hráče,
rozhodčí, realizační tým, organizátory
a pořadatelskou službu.
Po čtvrtečním vyhlášení stavu nouze
a omezení akcí na maximálně třicet osob
svaz extraligu zrušil úplně. Poprvé od
roku 1945 tak žádné z mužstev nedosáhne na mistrovský titul. Jistý je pouze držitel Prezidentského poháru pro vítěze základní části, stali se jím liberečtí Bílí Tygři.
Osud druhé nejvyšší soutěže Chance
ligy probíraly ve středu kluby účastnící
se play-off včetně předkola. K jednotné
dohodě ale v sídle svazu nedospěly, rozhodnutí tak přenechaly na svazovém výkonném výboru. Ten zasedal ve čtvrtek
a kromě Chance ligy předčasně ukončil
také druhou ligu a jím řízené mládežnické soutěže – juniorské, dorostenecké

a žákovské. „Výkonný výbor ČSLH vzal
při rozhodování v potaz jak většinové názory klubů, tak skutečnost, že situace se
velmi rychle vyvíjí, nejsou vyloučena další zpřísňující opatření ze strany státních
orgánů ani kroky, které přijmou v rámci
vlastní kompetence regionální, krajské
nebo městské instituce,“ píše se v tiskové
zprávě na webu ceskyhokej.cz.
Krajským a okresním výkonným výborům celorepublikový orgán uložil,
aby v případě soutěží řízených ve vlastní
působnosti postupovaly stejně. „Výkonný výbor ČSLH vyjádřil politování
nad tím, že přijaté kroky poznamenají
závěrečnou část soutěží, které jsou pro
kluby, hráče i fanoušky vyvrcholením
celoroční práce a sezóny. Jednoznačnou
prioritou je ovšem ochrana zdraví všech
účastníků utkání, zvlášť v případě nezletilých osob,“ doplnili funkcionáři.
V prostějovském mládežnickém
klubu SK Prostějov 1913 celou
situaci spojenou s koronavirem
pečlivě sledovali. Na svých internetových stránkách poté informovali
hráče a především jejich rodiče, že
v důsledku vyhlášení nouzového
stavu se kromě zápasů ruší i tréninky a turnaje. Budova víceúčelové
sportovní haly – zimního stadionu
se pro veřejnost v pátek uzavřela.
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„Opatření ze strany vrcholných politiků
České republiky a Výkonného výboru
ČSLH mě nepřekvapila. Vzhledem
k situaci, která se teď v Evropě odehrává,
jsem je očekával. Bohužel je to věc, kterou nikdo z nás neplánoval, ale je třeba ji
respektovat. Za sebe říkám, že tato opatření vítám,“ řekl předseda SK Prostějov
1913 Marek Černošek.

Hokejová mládež zářila
na fotbalovém turnaji
PROSTĚJOV Nejen hokejem je
hokejista živ. To si dobře uvědomují i v klubu SK Prostějov 1913.
A tak se jeho děti, ročníky 2011
a 2012 zúčastnily již 1. března fotbalového turnaje v Němčicích nad
Hanou. Celkem se popasovaly
s dalšími pěti družstvy, konkrétně z brněnské Líšně, se Spartou
Brno, Kojetínem a dvěma fotbalovými výběry prostějovského
klubu 1.SK Prostějov. Nakonec
hokejová drobotina překvapivě
urvala 2. místo, přičemž ani jednou neprohrála a Kojetín dokonce porazila 8:0.
Dobré výkony týmu pak podpořil fakt, že Lukáš Komárek, jeden
z jeho členů, byl vybrán za nejlepšího hráče celého turnaje. Což samozřejmě trenéra hokejové mládeže
Mikuláše Mihňáka potěšilo. „Výsledky neřešíme, jsme ale každopádně rádi, že takto turnaj skončil.
A že jsme byli vyrovnaným a často
i lepším soupeřem pro fotbalové
týmy,“ potěšilo slovenského trenéra
v prostějovských službách. Vyzdvihl ale hlavně jiný smysl akce. „Jsme
rádi za každou pohybovou činnost

deme informovat rodiče, co se bude
a nebude dít. Museli jsme zrušit tréninky, turnaje připravené na měsíc
duben a autobusovou dopravu na
zbylá mistrovská utkání, stejně jako
vyřešit pronájem ledové plochy. Věcí
k řešení je dost a hlavně do čtvrtka se
situace každou chvílí vyvíjela jinak,“
konstatoval Černošek.

Provozovatel stadionu – společnost
Domovní správa Prostějov – také
rozhodl o vyklizení šaten mládežnických hokejistů. Od pondělí do
čtvrtka si tak své věci odnesou domů
junioři, dorostenci, starší a mladší žáci i děti z ročníků 2009, 2010,
2011 a 2012. „Na led se už teď na
jaře určitě nevrátíme. Jako klub bu-

HOKEJ

VOLEJBAL

CHANCE LIGA

UNIQA EXTRALIGA
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 þ%XGčMRYLFH    
 3ĝHURY
    
 9VHWtQ
    
 &KRPXWRY     
 +DYtĝRY
    
 /LWRPčĝLFH     
 6ODYLD3UDKD    
 3RUXED
    
------------------------------------------------------------------- -LKODYD
    
 7ĝHEtÿ
    
11. Frýdek-Místek 58 23 9 7 19 212:167 94
 3URVWčMRY     
13. Benátky n. J. 58 13 13 4 28 152:188 69
14. Ústí n/L
58 14 2 6 36 155:234 52
 .DGDĖ
     
16. Sokolov
58 9 4 5 40 155:231 40

1. Nymburk 22 22 0 2214:1612 100.0
2. Opava
22 17 5 1904:1672 77.3
3. Svitavy
22 16 6 1919:1783 72.7
4. Pardubice 22 13 9 1751:1662 59.1
5. Olomoucko 22 12 10 1912:1825 54.5
6. Ústí n/L
22 12 10 1795:1872 54.5
7. USK Praha 22 11 11 1804:1799 50.0
 'ČþtQ
    
9. Hr. Králové 22 6 16 1810:2052 27.3
------------------------------------------------------------------10. Ostrava
22 6 16 1791:2106 27.3
11. Kolín
22 4 18 1773:2038 18.2
12. Brno
22 3 19 1660:1894 13.6

dětí, nemusí to být jen hokej. Děti
to podpoří. Je super si to vyhodnotit i tak, aby děti nebyly jednostranně zaměřené na hokej, ale aby měly
co nejvíc pohybu a aby dokázaly
vykonávat co nejvíce disciplín,“ vysvětlil svůj postoj Mihňák.
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NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ

Klub se tak podobné akce neúčastní
ani poprvé, ani naposled. Navíc do
budoucna chystá novinku. „Plánovali jsme na duben s pomocí 1.SK
Prostějov přichystat na zimním sta-

dionu olympijské hry na ledě. Bylo
by něco jiného, co tady ještě nebylo.
Bohužel šířící se koronavirus nám
veščkeré plány zhatil,“ konstatoval
Mikuláš Mihňák.
(sob)
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FOTBAL
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TABULKA NADSTAVBY
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VK Brno
Olomouc
Olymp Praha
3URVWčMRY
Ostrava
Liberec
Šternberk
KP Brno
Frýdek-Místek
3ĜHURY

1. Pardubice
2. Jihlava
3. Brno
4. Dukla Praha
5. Hradec Králové
 äLåNRY
7. Ústí n. L.
 /tãHĖ
 7ĜLQHF
&KUXGLP
9\ãHKUDG
3URVWčMRY
13. Varnsdorf
9ODãLP
15. Vítkovice
16. Sokolov

16 11 2
17 10 5
16 9 4
17 10 1
16 9 3
 
17 7 5
 
 
 
 
 
17 3 6
 
17 2 4
16 1 4

3 29:11 35
2 34:20 35
3 35:17 31
6 36:26 31
4 31:16 30
  
5 26:20 26
  
  
  
  
  
8 23:42 15
 
11 18:36 10
11 14:34 7
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NOVÉ STRAŠECÍ, PROSTĚJOV Dalšího pěkného úspěchu dosáhl mládežnický box BC DTJ Prostějov. Konkrétně
se o něj tentokrát zasloužil člen oddílu Vladimír Skalský,
který přivezl stříbrnou medaili za druhé místo z mistrovství republiky juniorů a juniorek v Novém Strašecí!

Nadcházející šampionát
kadetů byl zatím odložen
Marek SONNEVEND

8NCFKOÊT5MCNUMÚUGUVąÊDTPQWOGFCKNÊKUXÚOKVTGPÆT[/CTVKPGO-NÊéGO XRTCXQ 
C-CTNGO-QEK¾PGO XNGXQ 
Foto: internet

„Vláďa se nominoval ve váhové kategorii do 69 kilogramů, kde měl šampionát jasného favorita v Miloši Beránkovi z Brna. Bylo tedy zřejmé, že k útoku na některý z cenných kovů bude potřeba i štěstí na los. To našemu zástupci přálo tím, že Beránka
mohl potkat až ve finále,“ zmínil na úvod klíčovou okolnost hlavní trenér boxerské
mládeže DTJ Martin Klíč. Ve čtvrtfinále jeho svěřenec narazil na Pavlíčka z Prahy.
Utkání začal trochu nervózně, ale postupem času se uklidnil a odvedl kvalitní výkon. Dobře předcházel soupeře, ve výměnách byl aktivnější a zvítězil 4:1 na body.
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Odloženo bylo také Prostějovští cyklisté úspěšně
slavnostní vyhlášení

rubriky
odstartovali na Rhodosu, aktuálně však Večerníku

ankety Sportovec zrušili tiskovku s představením týmu
města Prostějova
chystané na pátek

PROSTĚJOV Loni se vyvrcholení tradiční ankety Sportovec
města Prostějova premiérově
uskutečnilo v krásném prostředí Národního sportovního
centra PV, a po všech stránkách
nadchlo. Letošní repete však
vyšší moc zatím nedovolí, slavnostní vyhlášení 16. ročníku
akce plánované na pátek 20.
března odložila pandemie COVID-19.
„Bohužel musíme informovat
o zrušení slavnostního vyhlášení
Sportovce města Prostějova 2019
v plánovaném termínu konání 20.
března 2020. K tomuto kroku jsme
se rozhodli vzhledem k mimořádným opatřením státu proti šíření
koronaviru. O náhradním termínu

budete včas informováni,“ oznámil
předseda pořádající Sportovní komise Rady města Prostějova Miloš
Sklenka.
V rámci honosného večera mají být
oceněni nejlepší sportovní jednotlivci i kolektivy našeho okresního
města za dosažené výsledky během
minulého roku, a to v celkem dvanácti kategoriích: Sportovec města
Prostějova, Talent roku, Tým roku,
Mládežnický tým roku, Trenér
roku, Trenér mládeže roku, Neprofesionální sportovec roku, Sportovní událost roku, Cena Sportovní
komise, Cena fair play – Sportovní
srdce, Síň slávy prostějovského
sportu a Sportovní hvězda prostějovských médií. Součástí ankety je
rovněž Fotosoutěž pro zástupce široké veřejnosti.
Slavnostní vyhlášení může teoreticky proběhnout nejdříve po 10. dubnu, pokud bude vládou ČR zrušen
nouzový stav včetně omezení shromažďování více než třiceti osob na
jednom místě. S ohledem na dosavadní vývoj situace v šíření koronavirové pandemie je však velmi pravděpodobné až mnohem pozdější
datum, pokud vůbec na klasický
večer s předáním cen letos dojde.
„Uvidíme podle dalšího vývoje situace,“ odtušil Sklenka.
(son)

%[MNKUVÆ6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQXPCąGEMÆOQUVTQX÷4JQFQU
Foto: archiv SKC TUFO-PARDUS

RHODOS, PROSTĚJOV Již tradiční destinací, kde cyklistická stáj
TUFO-PARDUS Prostějov otevírá
silniční sezónu, je řecký ostrov Rhodos. Letos tomu nebylo jinak a Hanáci tak v rámci přípravy, kterou na
slunném ostrově finišovali, absolvovali také dva závody kategorie UCI.
Nejdříve je čekal start v jednorázovém
klání, kde se představila sedmička
René Smékal, Maxim Müller, Bruno
Stoček, Marek Dolníček, Jakub Hník,
Filip Řeha a Karel Tyrpekl. Po 186
kilometrech závodu International
Rhodos GP (1.2) byl nakonec nejvýše klasifikován Tyrpekl na 19. místě
v čase vítěze. Následně absolvovala sestava Marek Dolníček, Maxim Müller,
Filip Řeha, Jakub Hník, Karel Tyrpekl,
Bruno Stoček a Tomáš Bárta etapový
závod Tour of Rhodos (2.2). Ve dvou
ze tří etap přitom o sobě dali mladí
borci z Moravy zajímavě vědět. Hned
v úvodním dílu dosáhl slibného vý-

sledku Tomáš Bárta, když v hromadném dojezdu protnul pásku jako dvanáctý v čase vítěze. Druhý den tohle
umístění díky spolupráci celého týmu
ještě vylepšil a skončil sedmý. Na skvělé deváté příčce se navíc do elitní desítky vešel také Bruno Stoček. A Bárta
figuroval na jedenácté pozici průběžného pořadí. Bohužel v poslední etapě se někteří členové prostějovského
družstva potýkali se zdravotními komplikacemi a na trati se dvěma náročnými kopci byl nejvýše klasifikován opět
Bárta, ovšem tentokrát až na 42. postu.
„První dvě etapy vyšly nad očekávání,
pokud přihlédneme k tomu, že šlo teprve o náš druhý závodní start 2020
a polovina týmu je v kategorii mužů
prvním rokem. V závěrečné etapě to
sice kluci mohli zvládnout trochu lépe
pozičně v prvním stoupání, nicméně
je pozitivní, jak rychle se naši mladíci
adaptovali v elitním pelotonu. A zároveň plnili své role v kolektivu,“ okomen-

toval Tour of Rhodos sportovní ředitel
TUFO-PARDUS Michal Mráček.
Z pohledu celkové přípravy zhodnotil
pobyt na řeckém ostrově velice kladně.
„Co se týče tréninkové části, všechno
se vydařilo. Přípravný plán jsme splnili
na sto procent, počasí bylo také dobré.
A absolvované závody nám určitě pomohou do startu domácí sezóny, na
který už se moc těšíme,“ dodal Mráček.
Ve čtvrtek 26. března měla na prostějovském velodromu proběhnout
oficiální tisková konference s představením obměněné sestavy cyklistů Tufo-Pardus pro letošní rok. „Vzhledem
k současné situaci v České republice
ohledně vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli šíření koronaviru
se však vedení klubu rozhodlo plánovanou tiskovku zrušit. O dalším
vývoji činnosti našeho týmu budeme
průběžně informovat,“ konstatovala
tisková mluvčí cyklistického oddílu
z Prostějova Judita Lorencová. (son)

.2521$9,5866(9$/Ì2'(9ð$'

621'$
MARKA
6211(9(1'$

Přiznám se bez mučení: patřím k těm, kteří možné dopady a celkový rozsah nákazy koronavirem
hrubě podcenili. Před týdnem jsem se v této
rubrice rozčiloval, proč pomalu nastává taková
panika kvůli zmutované chřipce. A potom mě
každý další den vyváděl z hlubokého omylu. Jako
spoustu ostatních, kteří si mysleli, že nehrozí nic
vážného. Místo toho se všichni hodinu po hodině, krok za krokem, postupným nezastavitelným
tempem posouváme mimo běžný život, na který
jsme dlouhá léta byli zvyklí. Pořád hlouběji do
zóny postrádající obvyklý komfort.
Nemálo lidí možná vnitřně nesouhlasí se stále
razantnějšími opatřeními vlády ČR, nelíbí se jim
a považují je za zbytečně přísná. Dřív bych si to
nejspíš myslel také, ale při pohledu na současné
dění v Itálii pevnost takových názorů musí nutně
mizet. Na Apeninském poloostrově udělali i zod-

povědní lidé právě tu fatální chybu, že COVID-19
evidentně nebrali dostatečně vážně. Delší absence
jakýchkoliv větších opatření vedla k masivnímu
rozšíření nemoci natolik, že momentálně tam lidé
umírají každý den po stovkách. Což v porovnání
i s mnohem smrtelnějšími chorobami už opravdu
není žádná legrace.
Proto se snažím názorově akceptovat každé nové
rozhodnutí státu, jakkoliv komplikuje zaběhnoutou normální existenci a vnáší do života mnoho
nových těžkostí. Můžete být úplně zdraví – a přesto
náhle nemusíte vědět, kudy kam. Například prostá
záležitost, jak bez výrazného pracovního polevení
pokračovat ve svém zaměstnání za situace, kdy se
najednou každý den musíte postarat o malé děti
z uzavřených škol i dosud fungujících školek, jež ale
doporučují nechávat ratolesti raději doma. K tomu
musí být každému rozumně uvažujícímu člověkovi

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

Členem základní sestavy hokejistů
Českých Budějovic, kteří vyhráli
dlouhodobou část Chance ligy
mužů ČR 2019/2020 o neuvěřitelných 44 bodů a při zrušení play off
bylo rozhodnuto o jejich zaslouženém postupu do extraligy, byli
i útočníci Matouš Venkrbec a Radek Prokeš, dva ex-Jestřábi.
DEBAKL:
Pandemie koronaviru rozmetala
sport doslova na cucky. V celém
světě, v České republice i na Prostějovsku. Momentálně se nehrají
vůbec žádné soutěže, krytá sportoviště jsou uzavřená a čeká se, co
při pokračujícím šíření nákazy COVID-19 přijde dál.
ĠÌ6/2

4

Čtvrté místo obsadily volejbalistky VK Prostějov v UNIQA extralize žen ČR 2019/2020. Sezóna byla předčasně ukončena bez
uskutečnění vyřazovacích bojů
a v konečném pořadí soutěže tak
platí umístění po dlouhodobé
fázi.
9ă52.
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Návod trenéra házenkářů TJ Sokol II Prostějov Tomáše Černíčka,
jak přečkat probíhající šílené časy.
I když asi bude ještě hůř…
.20(7$

VLADIMÍR SKALSKÝ
jasné, že nastanou nemalé ekonomické problémy.
Přidají se rostoucí obavy z nakažení a potom není
možné se příliš divit tomu, pokud u zvyšujícího se
počtu jedinců nastává strach či dokonce zmíněná
panika.
Fakt, že se v tomhle propukajícím blázinci úplně
zastavuje veškeré sportovní dění na celé planetě,
nemá v porovnání s ohrožením zdraví až takovou
důležitost. Samozřejmě přispívá ke všeobecnému
prohlubování deprese, nemluvě o obrovských finančních dopadech v profesionální sféře sportu.
Přesto je to skoro nic, když zohledníme, že tisícům
lidí jde celosvětově o život. A jestli se koronavirus
nepodaří dostat v rámci možností pod kontrolu,
tak počet ohrožených poroste geometrickou řadou. Potom už si jako v katastrofickém filmu nebudeme jen připadat, začneme jej naplno žít. Ostatně
tento „akční“ proces již započal.

Foto: internet

Ještě předtím, než vzal koronavirus útokem i naši zemi, stihl mladý
boxer BC DTJ Prostějov vybojovat
stříbrnou medaili na mistrovství
republiky juniorů v Novém Strašecí.
Vyřadil tam dva soupeře a podlehl
až ve finále
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už v příštím roce proběhne naše akce
podle plánu,“ přidala s vírou v lepší zítřky ředitelka turnaje Petra Černošková.
Největší tenisový turnaj na území České republiky J&T Banka Prague Open
se letos měl konat od 25. dubna do 2.
května, hlavní soutěž plánovala začít
v pondělí 27. dubna. Dějištěm turnaje
jsou tradičně antukové kurty areálu TK
Sparta Praha. A podnik pošesté pod
hlavičkou WTA spadá do základní kategorie WTA International. Celková
dotace měly být zvýšena na 275 tisíc
amerických dolarů, loni to bylo 250
tisíc. Hlavní soutěže se tradičně účastní 32 tenistek ve dvouhře a 16 párů ve
čtyřhře. V posledním ročníku získala
titul ve dvouhře Švýcarka Teichmannová, která v těsném finále udolala již
zmíněnou Muchovou. Ve čtyřhře triumfovala rusko-slovenská dvojice Kalinská, Kužmová. Třikrát v řadě se do
boje o deblový titul probojovala Květa
Peschkeová.
(lv)

PROSTĚJOV, LONDÝN Los
základních skupin finálového turnaje Davis Cupu nebyl
českým tenistům příliš nakloněný. Ve skupině C totiž narazí
na silnou Francii a ambiciózní
Velkou Británii. Finálový turnaj se bude konat ve španělském Madridu od 23. do 29.
listopadu. Francie dostala do
letošního finálového turnaje divokou kartu. Britové se
kvalifikovali díky semifinálové účasti v minulém ročníku
soutěže.

Pondělí 16. března 2020

ROZLOSOVÁNÍ FINÁLE DAVIS CUPU 2020
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Veselý z prostějovského TK Agro- by se podařilo postoupit ze skupiny, očekávat žádného lehkého soupeře,“
fert. „Náš cíl byl dostat se do Mad- tak by to bylo parádní, ale musíme uvedl nejlepší český tenista, kterému
„Je to nepříjemný los, Francouzi ridu, a to se nám povedlo. Pokud stát nohama na zemi. Nemohli jsme aktuálně patří 64. příčka.
mají špičkové tenisty a mohou si vyLos rozhodl i o papírově silnějších
bírat klidně z deseti hráčů. Britům se
skupinách, než je ta česká. Skupinou
dobře rozehrál Evans, mají skvělého
smrti je jednoznačně Srbsko, Nědebla, k tomu pokud se ještě vrátí
mecko a Rakousko. Právě na vítěze
do týmu Andy Murray, tak to bude
této grupy by Češi narazili, pokud by
velmi obtížné,“ okomentoval složení
ovládli tu svoji. Vedle vítězů skupin
skupiny nehrající kapitán českého
postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejtýmu Jaroslav Navrátil. „Je to dané
lepší družstva ze druhých míst.
a musíme se s tím porvat. Pojedeme do Madridu s tím, že nemáme
co ztratit. Uvidíme, v jakém složení
týmy v listopadu přijedou a jak to
bude,“ dodal zkušený šéf národního
výběru.
Česká sestava bude na podzim nejskupina A: Španělsko, Rusko, Ekvádor
spíše podobná složení ze Slovenska,
skupina B: Kanada, Kazachstán, Švédsko
kde v týmu byli Jiří Veselý, Lukáš
skupina C: Francie, Velká Británie, Česko
Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva
skupina D: Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko
a Jonáš Forejtek. Promluvit do noskupina E: USA, Itálie, Kolumbie
minace mohou ještě mladíci Lehečka, Machač a Svrčina, nebo deblista
skupina F: Srbsko, Německo, Rakousko
Jebavý. Jedničkou každopádně bude

Ladislav VALNÝ

EXKLUZIVNĚ

Verdikt ještě podléhá schválení výkonného výboru ČVS,
ženy VK skončí čtvrté a juniorky postoupí do extraligy U19

aneb názor
Michaela Zatloukalová

BRATISLAVA,
PROSTĚJOV
V bratislavském Národním tenisovém centru se poprvé v historii
střetly reprezentační celky Slovenska a Česka. Generálním part-

nerem českého daviscupového
týmu se v roce 2020 stala společnost AGEL. Hráči tak měli premiérově její logo na reprezentačním
oblečení, celý týden pak trénovali
s AGELem na prsou. Nechyběl ani
doprovodný program.
V úterý 3. března proběhlo v prostorách Národního tenisového centra
setkání dětí z dětského domova v Leviciach, kterým ho zprostředkovala

Nadácia AGEL, s českými reprezentanty. Děti si prohlédly zázemí arény,
podívali se do šatny, sledovaly trénink, dokonce si i vyzkoušely, jaké
to je, proběhnout se po antukovém
kurtu, na kterém se utkání odehraje.
Setkaly se s kapitánem českého týmu
Jaroslavem Navrátilem a reprezentanty v čele s jedničkou Jiřím Veselým.
Ti se jim podepsali na reprezentační
trička, která dětem věnovali

Ve čtvrtek 5. března, den před utkáním, kdy se losovalo pořadí jednotlivých zápasů, se celý tým setkal se
zástupci nejvyššího vedení skupiny
AGEL, kteří je přijeli osobně podpořit do haly, kde se zápas odehraje.
Předseda představenstva společnosti MUDr. Aleš Herman, Ph.D.,
a předseda představenstva AGEL
SK Michal Pišoja si prohlédli zázemí
arény a popřáli celému týmu hodně
štěstí a každému hráči předali balíček s řadou praktických dárků od
Lékáren AGEL, jako jsou vitamíny,
voděodolné náplasti či krém na opalování s vysokým ochranným faktorem. „Je nám ctí podporovat a být
součástí tohoto historicky unikátního okamžiku, kdy se vůbec poprvé
proti sobě na Davis Cupu postaví
Česko a Slovensko,“ uvedl Aleš Herman.

BYLI JSME
U TOHO

„Moc si vážíme podpory, kterou
nám oba pánové přijeli osobně vyjádřit přímo do haly před posledními tréninky. Poděkovali jsme jim
za přízeň našemu týmu a ujistili,
že jsme udělali v přípravě vše pro
to, aby náš tým postoupil do listopadového finále v Madridu,“ uvedl
kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil. A jak řekl, tak se svými svěřenci splnil.
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

www.vecernikpv.cz

sadil zlepšující se Olymp Praha, za nímž
kolektiv kapitánky Zatloukalové obsadil
stále výbornou čtvrtou příčku, těsně
o jediný bodík. A čtyři punkty před
výkonnostně srovnatelnými Ostravou i Libercem, daleko zpět zůstali

všichni ostatní včetně někdy nebezpečných Šternberka či KP Brno. „Sice
jsme o kousek neudrželi třetí flek, ale
i tak považuji naše umístění vzhledem
k okolnostem za pěkný dílčí úspěch,“
zdůraznil Petráš.

káčka Miroslav Čada.
Právě tréninkové období se však Hanačkám dost vydařilo, v přípravných
zápasech i turnajích se ukazovaly v až
nečekaně dobrém světle. Totéž platilo
pro úvod soutěže, kdy dokonce vítěznou sérií senzačně pronikly do čela průběžného pořadí a nějakou dobu se tam
držely! „Za takový vstup jsme samozřejmě moc rádi, ale nelze předpokládat, že
bychom se v konkurenci velmi kvalitních i podstatně zkušenějších Olomouce a Šelem Brno trvale udrželi úplně
nahoře. I boj ve středu tabulky může být
ještě velice těžký,“ nabádal ke střízlivosti
prostějovský kouč Lubomír Petráš.
Měl pravdu, ačkoliv jeho svěřenkyně
po klesnutí z první pozice na třetí za
favorizované duo Šelmy– UP úspěšně
hájily v drtivé většině zbytku dlouhodobé části právě nejnižší medailový
post. Až v úplném závěru je z něho se-

Top favorité: Šelmy Brno (1.) 1:3, 1:3 Nebezpeční pronásledovatelé: Šterna 1:3. Olomouc (2.) 3:0, 0:3 a 0:3
berk (7.) 3:0, 1:3 a 3:2. KP Brno
Obhájkyně titulu se povedlo hned ve (8.) 3:2, 3:0 a 3:1
druhém kole dokonale zaskočit, na- S oběma těmito nevyzpytatelnými
čež si oba papírově silnější protivníci soky bylo hodně problémů. Zatímco
dávali pozor a přes některé vyrovnané v případě Králova Pole se je povedlo
pasáže už nepustili ani bod.
zažehnat se ztrátou jediného bodíku,
Srovnatelná družstva: Olymp Praha progresivní Sokolky jich sebraly hned
(3.) 0:3, 2:3 a 1:3. Ostrava (5.) 1:3, čtyři, a mohly ještě víc.
3:1 a 3:1. Liberec (6.) 3:1, 3:0 a 2:3 Outsideři: Frýdek-Místek (9.) 3:0,
Na pražský výběr se od začátku ne- 3:0 a 3:0. Přerov (10.) 3:0, 3:1
dařilo, naopak lepší vzájemná bilance a 3:0
proti mančaftům ze severu republiky Přes papírově nejslabší soubory se
vyplynula ze slabšího odpichu Duk- opakovaně dařilo přenést bez větších
ly, respektive z postupného herního potíží, v těchto případech nečinila
ústupu TJ.
role favorita žádnou překážku.
Suma sumárum, dlouhodobé poměřování v nejvyšší tuzemské soutěži
2019/20 zvládly volejbalistky Prostějova naprosto se ctí, při zohlednění
loňských prognóz až nad očekávání výborně.
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yy Dokdy jste se ještě společně
připravovali?
„Poslední klasický trénink jsme měli
ve středu. O den později vešel v platnost nouzový stav, načež se k nám
postupně dostaly informace, že to
s velkou pravděpodobností přinese předčasné ukončení sezóny. Na
čtvrteční odpoledne naplánovaný
trénink tak už neproběhl, na hale
Sportcentra DDM začínali dodržovat nařízené uzavření sportovišť.
S holkama i realizačním týmem jsme
místo toho zašli posedět do restaurace, než je taky zavřeli, a společně
rozebrali jak celou sezónu, tak samozřejmě současnou situaci. Bylo to příjemné uzavření soutěžního ročníku
za velice nezvyklých okolností.“
yy Jak vnímáte, že vrchol sezóny
v podobě play-off najednou není?
„S holkama jsme se shodli, že je to
fakt hodně, hodně, hodně divný
pocit. Snažíte se normálně fungovat, trénovat a směřovat přípravu ke

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

čtvrtfinále, pak je rázem v jednu chvíli
všechno sportovní snažení pryč. Nikdo z nás zatím nic takového nezažil,
až doteď jsme měli štěstí na stabilní
život bez zásadních problémů. Samozřejmě všichni vnímáme, jaká teď
panuje situace a že je opravdu vážná
i výjimečná. Proto musíme razantní
opatření akceptovat a respektovat, na
prvním místě je zdraví. Zvyknout si na
ty náhlé změny včetně toho, že jsme
jako sportovci přišli o vrchol soutěže,
však asi chce trochu času.“
yy V platnosti zůstává pořadí po dlouhodobé části UNIQA extraligy žen.
Berete čtvrtou příčku coby úspěch?
„Určitě ano. Hlavně když si vzpomenu na loňské léto, s jakou nejistotou
jsme vstupovali do přípravy a nevěděli
pořádně, na co bude náš obměněný
i hodně mladý tým výkonnostně mít.
Pochopitelně jsme chtěli útočit, co
nejvýš to půjde, ale neexistovala žádná jistota, jestli budeme hrát aspoň ve
středu tabulky, nebo třeba o holý postup do play- off. Skvěle nám pak vyšla příprava, do ligy jsme šli nabušení
a dokonce několik prvních kol vedli.
Následně se dostavil určitý pokles
herní i výsledkový, měli jsme výkyvy
vyplývající z limitů daných jak úzkým
kádrem, tak menšími zkušenostmi
většiny děvčat. Navíc se přidaly třeba studijní povinnosti řady hráček,
pro něž to nebylo zrovna jednoduché.

PROSTĚJOV Každodenní změny situace týkající se běžného života i záležitostí zásadního významu dopadaly během uplynulého týdne na všechny, hlavního trenéra volejbalistek VK Prostějov
Lubomíra Petráše (na snímku) nevyjímaje. Ještě ve čtvrtek dopoledne normálně plánoval přípravu na extraligové čtvrtfinále
s Ostravou, byť bez diváků. Pak vláda ČR vyhlásila nouzový stav,
veškeré soutěže byly přerušeny. A po pátečním zasedání AVOK
žen je jasné, že už nebudou ani dohrávány.

Celkově si myslím, že čtvrté místo
je odpovídající. Šelmy Brno a Olomouc byly kvalitativně odskočené,
Olymp Praha se na třetí pozici dostal
svým zlepšováním oprávněně. Byť
jsme za ním zaostali těsně o jediný
bodík, což může trochu mrzet. Každopádně za úspěch považuju především fakt, že jsme za sebou nechali
výkonnostně srovnatelnou Ostravu
i výrazně posílený Liberec.“
yy Co si obecně myslíte o rostoucí pandemii koronavirus?
„Nejsem odborník ani lékař, asi
jako všichni normální lidi sleduju
situaci v médiích a řídím se tím, co
by měl člověk za daného stavu věcí
dělat. Nezvyk je být zavřený většinu
času doma, zvlášť pro mě jako pro
chlapa zvyklého na každodenní režim trenéra volejbalového družstva
ve vrcholovém sportu. Nezbývá než
věřit, že i díky zavedeným razantním
opatřením se šíření koronaviru aspoň
přibrzdí tak, aby se v dohledné době
mohl život vrátit do normálu.“
yy Nemáte jako otec ani ne ročního
syna strach o rodinu?
„My s malým za současné situace samozřejmě nechodíme nikam, kde by
bylo víc lidí, hlavně cizích. A když se
člověk řídí pokyny ohledně dodržování hygieny a podobně, není ke strachu
velký důvod. Žádné větší obavy proto
nemám. (‚Já teda jo,‘ ozývá se z vedlejší místnosti bytu manželka Lucie,
bývalá druholigová volejbalistka
TJ OP Prostějov). No tak je jasné, že
ženy bývají většinou ustaranější než
my muži. Rozhodně jsou však doma
rádi, že jsem teď mnohem víc s nimi
a mám na ně čas. Obecně je z mého
pohledu důležité nepodléhat žádné
panice a snažit se žít v rámci možností
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normální život. I když současná situace má k normálu daleko.“
yy Myslíte, že bude možné obnovit
v dohledné době alespoň částečně
přípravu směrem k příštímu ročníku?
„To bych byl moc rád. Příprava na
novou sezónu by měla začít někdy na
přelomu července a srpna, to znamená
za čtyři a půl měsíce. Což je pro vrcholové sportovce strašně dlouhá doba,
aby ji strávili tréninkovou nečinností.
Zvlášť u technicky náročného volejbalu, kde naše hráčky v čele s mladými
potřebují průběžný kontakt s míčem.
O udržování kondice nemluvě. Proto zvažuju, zda aspoň občas nesvolat
pro místní členky mančaftu výběh na
Hloučelu s trochou cvičení, aby holky
měly nějaký režim. Uvidíme podle
vývoje s koronavirem, ale jít si zaběhat ven nebo zaposilovat doma každá
může kdykoliv. Zatím.“

posezením. Tak náhlý konec je divný“

Přerov, Prostějov (son) - Kvalitativně nejvyšší skupinu A hrály
v devátém pokračování krajského
přeboru U13 i volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie mladších
žákyň. Mezi elitním kvartetem se
ale neudržely a třemi shodnými porážkami 0:2 (byť ve dvou případech
až těsnými koncovkami) pro příště
zase spadly do spodní čtyřky. Přesto
v průběžném pořadí poskočily na
páté místo o bodík před Šternberk.
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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Přerov, Prostějov (son) - Páté
dějství krajského přeboru starších
žákyň 2019/20 bylo pro mladé
volejbalistky VK Prostějov U15
zatím jasně nejúspěšnější z celého
dosavadního průběhu soutěže. Suverénně totiž ovládly elitní skupinu
A v Přerově! Holky tam porazily
hladce 2:0 všechny čtyři soupeře
včetně průběžně vedoucího Přerova
i druhého VAM Olomouc, čímž se
přesvědčivě usadily na třetí pozici
aktuální tabulky. V posledním kole
mají dokonce ještě šanci posunout se
na druhé místo, které by jim zajistilo
už zdánlivě ztracený postup do kvalifikace mistrovství republiky. Musely
by však znovu vyhrát áčkovou grupu
a olomoucká akademie v ní skončit
až pátá, přičemž druhá z obou zmíněných podmínek není reálná.
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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Hala Sportcentra DDM Prostějov s volejbalovými příznivci v hledišti,
na to musíme momentálně zapomenout.Vzhledem k hrozbě dalšího
šíření koronaviru v České republice rozhodl ČVS na základě nařízení
Bezpečnostní rady státu a zdejší vlády, že všechny sportovní soutěže
se mohou hrát jen s účastí do 30 osob, o zrušeníé letošního ročníku
Takže fandové, na duely žen VK Prostějov ani jakékoliv jiné teď
skutečně nechoďte!

COVID-19 vítězí aneb Stop fanouškům!

Foto: Marek Sonnevend
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Lubomír Petráš: „Sezónu jsme uzavøeli ve ètvrtek spoleèným

PROSTĚJOV Sedmadvacet kol
měla v tomto ročníku dlouhodobá fáze UNIQA extraligy žen
ČR 2019/2020, která se poprvé
v historii hrála na osmnáct dějství
základní části plus devět dílů nadstavby pro všech deset účastníků
soutěže dohromady. Bohužel, to
nejatraktivnější v podobě bojů ve
+RTQ XQNGLDCNKUVM[ 8- 2TQUV÷LQX UMQPéKNC
CMVW¾NPÊ UG\ÐPC XKPQW RCPFGOKG MQTQvyřazovací části již nepřidá. Play
PCXKTW RąGFéCUP÷
Foto: Marek
off zrušil Český volejbalový svaz
Sonnevend
po zpřísnění vládou nastaveného
zákaz vstupu na sportoviště, všichni nouzového stavu kvůli pandemii
momentálně mají úplně jiné starosti. koronavius.
Proto jsme v našem klubu s okamžiMarek SONNEVEND
tou platností zrušili společné tréninky
veškerých věkových kategorií a po- Volejbalistky VK Prostějov postavily
čkáme na další vývoj situace. Pokud loni v létě výrazně obměněný i omlaby se zlepšila a nařízení vlády ČR se zený tým, jehož cíle nebyly přehnaně
po desátém dubnu uvolnila, můžeme vysoké. „Musíme vnímat novou realipřípravu směrem k příštímu ročníku tu, medailová éra je ve skromnějších
případně obnovit. Tohle je teď ale ekonomických podmínkách pryč.
předčasné, momentálně má nejvyšší Chceme dávat co největší prostor
důležitost zdraví. Na jeho ochranu mladým hráčkám včetně vlastních
se všichni musíme soustředit v první odchovankyň, předvádět rychlý enerřadě,“ zdůraznil Miroslav Čada v době gický volejbal a postoupit do play-off
neustále rostoucí pandemie s názvem bez problémů se záchranou,“ říkal na
startu přípravy sportovní ředitel vékoronavirus.
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VŠECHNY
SOUTĚŽE
BYLY
PŘEDČASNĚ
UKONČENY!
Los finále DC Čechům příliš nepřál
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PRAHA, PROSTĚJOV O body
do světového tenisového žebříčku
WTA se letos v Praze bojovat nebude. Předpokládají to pořadatelé J&T
Banka Prague Open, kteří už o záměru upustit od konání akce informovali
vedení WTA. Ve Stromovce se mělo
hrát na přelomu dubna a května.
„V situaci, která panuje v Evropě a České
republice, si bohužel nedovedu ani teoreticky představit, že by na přelomu dubna
a května turnaj proběhl. Oficiální zrušení
turnaje ale není možné bez dohody se
ženskou tenisovou organizací WTA,
kterou jsme po krizové poradě a zvážení
všech okolností v tomto duchu informovali dopisem,“ vysvětlil rozhodnutí Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisu
a majitel agentury Česká sportovní, která
je promotérem turnaje.
Pražský turnaj je součástí okruhu WTA
v kategorii International od roku 2015
a bývá doménou tuzemských hráček.
První vítězkou se stala Karolína Plíšková, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová
a o rok později mu kralovala Petra Kvitová. Vloni byla ve finále Karolína Muchová a v roce 2017 hrála o titul Kristýna Plíšková. „Pro naše hráčky je pražský
turnaj jednou z mála možností, jak se
ukázat českým fanouškům. Věřím, že

Teenissovvý turrnaaj WTAA v Prraze nebbude
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LONDÝN, PROSTĚJOV V Budapešti měla tenisová družstva žen od 14.
do 19. dubna bojovat o vítězství ve finálovém turnaji Fed Cupu. Kvůli šířící se pandemii nového koronaviru ale Mezinárodní tenisová federace ITF
podnik odložila a bude hledat nový termín.
„Je to smutná zpráva, ale nechceme riskovat bezpečnost a zdraví. Nebezpečí
nemoci COVID-19 je vážné a přesahuje hranice sportu,“ zdůvodnil rozhodnutí
prezident ITF David Haggerty.
České tenistky měly patřit do okruhu favoritek. Přeložení turnaje však nikoho
nepřekvapilo. „V poslední době se hodně věcí ruší, takže není překvapení, že se
odkládá Fed Cup. Myslím, že to je asi v pořádku, protože mělo přijet fandit hodně
lidí. Je to docela rozumné a musíme to respektovat. Zdraví je mnohem přednější,“ prohlásila Petra Kvitová, pětinásobná fedcupová šampionka.
Kapitán Petr Pála s rozhodnutím vedení světového tenisu souhlasí. „Je dobře,
že rozhodnutí padlo včas. Možná by se turnaj mohl odehrát na konci sezóny, kdy
se dříve hrálo finálové utkání. Ale bude záležet na situaci a dalších faktorech. Třeba jestli budou volné haly a podobně,“ poznamenal kapitán českého výběru.
Víru, že se soutěž odehraje ještě letos, si přeje prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „Fedcupový turnaj v Budapešti byl příležitostí pro český tým vybojovat zpět trofej pro vítěze. Díky lokaci byl turnaj ideální pro českého fanouška.
Ale to vše jde stranou, když toto těžké rozhodnutí chrání zdraví a životy Evropanů. Věřím a přeji si, aby se letos našel náhradní termín,“ komentoval rozhodnutí
Kaderka.
(lv)
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SOUTĚŽ JE TADY!

PŘEDPLATITELSKÁ

VELKÁ

Téměř šedesát procent bodů
z maximálního počtu dosažitelných získaly ženy VK Prostějov
v dlouhodobé fázi extraligové
soutěže. Za sedmadvacet kol základní části plus nadstavby jich
mohly teoreticky posbírat 81,
nakonec na své konto připsaly
48 punktů za šestnáct vítězství
a jedenáct porážek.
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a maximální počet lidí pohromadě snížila na
třicet, navíc zakázala přístup na sportoviště.
Tím pádem bylo jasné, že za daných podmínek se mistrovské zápasy hrát nedají, a Český
volejbalový svaz tak přerušil všechny své
soutěže. Družstvo vékáčka mělo na odpoledne naplánovaný trénink, jenže hala
Sportcentra DDM byla právě uzavírána.
Místo toho hráčky i s realizačním týmem
vyrazily posedět do restaurace, kde se hodnotila sezóna a rozebírala aktuální situace v
předzvěsti očekávaně předčasného uzavření ročníku.
PÁTEK: definitivní konec! Zasedání Asociace volejbalových klubů žen ČR potvrdilo to, co se dalo vzhledem k okolnostem
předpokládat – veškeré volejbalové soutěže něžného pohlaví v tuzemsku všech věkových kategorií byly předčasně ukončeny.
Toto rozhodnutí sice ještě musí schválit
Správní rada ČVS, leč o platnosti verdiktu
není prakticky žádných pochyb. Ostatně
ženský kolektiv VK Prostějov už se rozprchnul do svých domovů a má volno.
CO DÁL? Toť otázka, zdaleka ne jen z hlediska volejbalu a sportu...

SITUACE SE MÌNILA DEN ODE DNE

Na příkladu prostějovských volejbalistek
můžeme názorně doložit, jak překotným, nejistým a turbulentním obdobím prošlo dění
(nejen) v České republice během uplynulého
týdne.
PONDĚLÍ: normální příprava na play-off.
Neděli po vítězství 3:0 v Přerově na závěr
dlouhodobé části UNIQA extraligy ČR
2019/20 si ženy VK užily volnou, načež se
během pondělka normálně začaly chystat na
vyřazovací boje startující od té chvíle za týden.
ÚTERÝ: čtvrtfinále s Ostravou v ohrožení?
Bezpečnostní rada státu vydala nařízení o
tom, že kvůli šíření koronaviru platí zákaz
shromažďování více než stovky osob na jednom místě. Hanačky trénovaly v nejistotě, co
bude za dané situace s nadcházejícím play-off.
STŘEDA: bude se hrát, ale bez diváků.
Český volejbalový svaz rozhodl, že se k.o.
bitvy uskuteční podle plánu ve stanovených
termínech, ovšem bez přístupu fanoušků do
hledišť. Prostějovanky tedy pokračovaly v makání s vědomím, že o medaile budou usilovat
v tichu komorního prostředí.
ČTVRTEK: všechny soutěže přerušeny.
Vláda ČR dopoledne vyhlásila nouzový stav

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„„Živě si vzpomínám na loňské léto, kdy se našemu hodně obměněnému i omlazenému
týmu zrovna moc nevěřilo. A od některých lidí zaznívaly hlasy, že vůbec nepostoupíme do
play-off a budeme mít problémy se záchranou extraligy. Proto máme s holkama radost, že
všechno nakonec dopadlo úplně jinak. Už během přípravy bylo vidět, že dokážeme hrát
velice dobrý volejbal, pohodu jsme si následně přenesly i do začátku sezóny. Tam se nám
dařilo fakt parádně, start soutěže vyšel na jedničku. Pak přišel asi zákonitý pokles, protože
Šelmy Brno i Olomouc opravdu mají kvalitnější a zkušenější družstva. My jsme střídaly
herně i výsledkově horší období s lepšími, někdy se nám dařilo a jindy ne. Výkyvy jsme dost
mívaly taky během jednotlivých zápasů, většinou je to z naší strany nahoru a dolů. Přesto
jsme dlouho úspěšně bojovaly o třetí místo, které se sice těsně nepovedlo udržet, ale i čtvrtá
pozice je podle mě výborná.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Současné řádění koronaviru zapříčinilo, že se všechny volejbalové soutěže
v České republice byly nakonec zcela
zrušeny, byť původně se měly hrát alespoň bez diváků. Šéftrenér mládeže
VK Prostějov Aleš Novák si při této
variantě uprostřed minulého týdne
vzpomněl, že před lety takovou situaci s duely postrádajícími fanoušky
již prožil. „Bylo to v dubnu 2010, kdy
v Rusku spadlo letadlo s tehdejším
polským prezidentem Lechem Kaczyňskim a po téhle tragické události
se v Polsku hromadně zrušily všechny
sportovní akce daného víkendu. Jediné, co se tenkrát výjimečně odehrálo,
byla kvalifikace o Mistrovství Evropy
juniorek ve volejbalu. Ale bez diváků,“
zavzpomínal Novák. „Kromě hráček, realizačních týmů, rozhodčích
a nezbytného personálu do haly fakt
nikoho nepustili, fanoušci a dokonce
i rodiče děvčat museli zůstat venku.
Během zápasů to bylo jako při trénincích, před prázdným hledištěm se
ve velkém prostoru rozléhaly veškeré
zvuky a šlo samozřejmě o nezvyk hrát
natolik důležitá utkání v úplném tichu. My jsme si s tím však poradili, na
šampionát postoupili a z něj potom
přivezli senzační bronz,“ prokázal Novák, že má dobrou paměť.

Novák utkání bez
GLY½NÕXz]DzLO
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Dnešní rubriky patří ohlédnutí za celou dlouhodobou částí
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020. Během základní
gáze a nadstavby odváděla ze všech prostějovských
volejbalistek kvalitativně nejstabilnější výkony trvale
vysoké úrovně bez častějších či větších výpadků právě
slovenská střeďačka, která se logicky prosadila do popředí většiny individuálních statistik vékáčka. Úplně
nejlepší byla v úspěšnosti útoku (49 procent), v počtu
vítězných bloků (70) i v množství dosažených es (43),
na druhé místo vystoupala v celkové užitečnosti (+167)
a na třetí příčku počtem dosažených bodů (265).

Nikola STÜMPELOVÁ
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hlédnutím k momentálním zdravotním
rizikům v naší zemi i globálně jak v Evropě, tak v celém světě,“ sdělil Čada.
Klíčovým bodem rokování pochopitelně bylo, co s rozehranými soutěžemi,
jež do 10. dubna přerušil vládou ČR
vyhlášený nouzový stav kvůli hrozbě
šíření koronaviru. „AVOK se shodl, že
situace v případě nákazy COVID-19 je
s přihlédnutím k zákazu shromažďování více než třiceti osob i s výhledem do
budoucna natolik vážná, že nemá smysl
na nic čekat. Proto budou předčasně
ukončeny všechny soutěže žen i mládežnických kategorií dívek od nejvyšších
ligových po nejnižší krajské. V aktuální
sezóně 2019/2020 se už vůbec nic nebude dohrávat,“ prozradil Čada.
Co se ženské UNIQA extraligy týče,
zůstane letos oficiálně bez národních šampionek. Co a jak dál? „Nebudou vyhlášeny žádné mistryně ani
další medailistky. Z hlediska postupů
do příštího ročníku evropských pohárů
zůstane v platnosti pořadí po dlouhodobé části, což znamená, že naše holky
skončily čtvrté a získaly právo účasti
v Challenge Cupu. Také bylo rozhodnuto, že z extraligy nikdo nesestoupí
a z první ligy nikdo nepostoupí,“ pokračoval Čada v souhrnu nejdůležitějších
informací.

EXKLUZIVNĚ
Pro vékáčko je stěžejní i jedna odsouhlasená skutečnost z nejstarší mládežnické kategorie. „Bylo dohodnuto, že
v extralize juniorek zůstane všech dvanáct letošních účastníků bez sestupu
a doplní je všichni tři vítězové úvodní
části prvoligové kvalifikace. Tedy včetně
týmu VK Prostějov, takže naše děvčata
se od podzimu vrátí do nejvyšší české
soutěže U19,“ mohl Čada poskytnout
radostnou novinku v jinak hodně smutných časech.
Vzhledem k tomu, že volejbalistky nemají co hrát a minimálně do 10. dubna
celostátně platí stav nouze, byla ukončena jakákoliv příprava. „Stejně platí
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řová, Benediktová, Jurčíková, Neuschaeferová, Kožoušková, libero Píchalová.
Střídaly: Marešová, Dostálová, Sedláčková. Trenéři: Aleš Novák a Solange Soares.
Sčítaly se výsledky obou vzájemných
duelů, z nichž ten první byl poměrně vyrovnaný a velmi dramatický. Nervozitou
viditelně svírané Hanačky se nemohly
dostat do tempa, zahajovací sadu ztratily
v těsném závěru. Potom se však rozjely,
aby své protivnice nemilosrdně válcovaly
kvalitním výkonem. Následně jim vůbec
nevyšel vstup do čtvrtého dějství, které
už nedokázaly otočit. Načež tiebreak
v hlučné atmosféře povzbuzujících fanoušků zvládly bez problémů. „Holky
byly opravdu nervózní, padl na ně pocit
zodpovědnosti z toho, že musí postoupit,
a navíc jsou doma favoritkami. Hlavně
proto byl první zápas dost komplikovaný, když jsme tři sety získali úplně jasně,
zatímco dva prohráli těsně v koncovkách.
Každopádně bylo důležité, že i tak se povedlo zvítězit, což nám dalo určitý klid do
druhého utkání,“ hodnotil kouč prostějovských juniorek Aleš Novák.
Odveta pak probíhala naprosto jednoznačně ve prospěch vékáčka. Hostitelky měly
od začátku navrch, své soupeřky přehrávaly
a ani jednou za celé střetnutí se nedostaly
do úzkých. Pouze ve startovací části přitom
Středočešky částečně držely krok, naopak
od druhého dílu na palubovce existovalo
v podstatě jediné družstvo. A moravská
parta suverénně dominovala, tudíž po
hladkém triumfu mohla propuknout po-

stupová radost! „Holky zahrály výborně to,
na co mají. Evidentně z nich spadla předchozí nervozita, byly uvolněné a celý odvetný zápas měly bezpečně pod kontrolou.
Především ve druhém i třetím setu jsme už
hostům nedali žádnou šanci, tam se naplno
projevila současná kvalita našeho týmu,“ radoval se Novák.
Hned o uplynulém víkendu se měla
v Přerově uskutečnit závěrečná fáze kvalifikace o příští extraligový ročník dívčí
juniorské kategorie, ale kvůli hrozbě nákazy koronavirem byla nejprve na neurčito, následně dokonce zrušena. Turnaj za
účasti domácího Přerova, Vysočiny (11.
a 12. celek letošní extraligy), Lanškrouna,
Střešovic a Prostějova se tak neuskuteční.
(son)

VK Prostějov – Šternberk 1:3 (-15, 24,
-22, -21)
Hodnocení kouče Aleše Nováka: „Tento
zápas holky odehrály výborně, předvedly
moc pěkný výkon. Za stavu 1:1 na sety
rozhodovala těsná koncovka třetího,

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

celkově jsme nebyli daleko od tiebreaku
a zisku minimálně jednoho bodu. Což
byl proti silnému soupeři dobrý počin,
byť to výsledkově o kousek nevyšlo.“
VK Prostějov – České Budějovice 3:0
(17, 22, 15)
Hodnocení kouče Aleše Nováka:
„V utkání jsme byli jasně lepší kromě
druhé sady, kterou jsme si zkomplikovali
špatným začátkem. Mančaft však potvrdil svou kvalitu tím, že ho dokázal otočit
a potom už Budějicím nedal žádnou

PROSTĚJOV Národní sportovní centrum Prostějov se stalo dějištěm druhého turnaje nadstavbové části extraligy kadetek ČR
2019/2020 pro skupinu B o 5. až 8. místo. Mladé volejbalistky vékáčka na vlastním hřišti jedno střetnutí vyhrály a dvě prohrály, tím
pádem obsadily v grupě třetí místo. A průběžně se v nadstavbě dělí
o klíčovou šestou pozici s Plzní, přičemž postup do závěrečného turnaje Final Six o medaile mělo vybojovat pouze lepší z těchto dvou
družstev v posledním nadstavbovém kole na plzeňské půdě. Tam
už se ale vzhledem k čerstvému rozhodnutí ČVS o zrušeném zbytku
sezóny kvůli pandemii koronavirus hrát nebude.
šanci. Bylo to důležité vítězství pro jistotu
udržení ve skupině B.“
VK Prostějov – Plzeň 2:3 (20, -17, 19,
-23, -11)
Hodnocení kouče Aleše Nováka: „Této
porážky byla velká škoda, protože jsme
vedli 2:1 na sety a 14:6 ve čtvrtém, když se
hostům zranilo libero. Což ale paradoxně
nerozhodilo protivníka, nýbrž nás. Holky
najednou vypadly z tempa, úplně přestaly
hrát a zápas nakonec těsně ztratily. Stalo se, teď už je to za námi. S Plzní prostě

máme po dvou kolech nadstavby stejně
bodů a o tom, kdo proklouzne mezi elitní šestku soutěže do Final Six, rozhodne
poslední turnaj současné fáze. Šance jsou
padesát na padesát.“
Sestava Prostějova: Fabikovičová, Marešová, Dostálová, Sovíková, Tesařová,
Plisková, libero Píchalová. Střídaly: Židová, Doubková. Trenéři: Aleš Novák a Solange Soares.
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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doma, o průnik do Final Six bojovaly Plzní

Kadetky VK hrály druhou nadstavbu extraligy

PROSTĚJOV Mladé volejbalistky VK
Prostějov věkové kategorie U19 zvládly další nezbytný krok na své cestě za
plánovaným návratem z první ligy do
nejvyšší tuzemské soutěže. V domácím
prostředí Národního sportovního centra PV v úvodní části kvalifikace o extraligu juniorek ČR 2020/2021 vyřadily
TJ Kralupy nad Vltavou a postoupily do
rozhodujícího kvalifikačního turnaje!
Ten se nakonec kvůli nouzovému stavu
v Česku a rozšířenému koronavirusu
již hrát nebude. A jak informujeme na
jiném místě, prostějovské juniorky nakonec postupují do extraligy!
VK Prostějov – Kralupy nad Vltavou
3:2 (-25, 14, 13, -21, 8) a 3:0 (19, 11, 11)
Sestava Prostějova: Dvořáčková, Tesa-

Juniorky VK postoupily pøes Kralupy do závìreèné fáze
kvalifikace oextraligu U19, anakonec jdou rovnou nahoru

REFKRGQÉD PHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

„Veškeré záležitosti, na nichž jsme se
v rámci pátečního AVOKu dohodli,
samozřejmě podléhají ještě schválení
výkonným výborem Českého volejbalového svazu, který čeká na výsledky
pondělní schůze Asociace volejbalových klubů ČR mužů. Odsouhlasení by
však měla být jen formalita, zvlášť s při-

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Soutěže volejbalistek všech věkových kategorií
2019/2020 zůstanou v České republice nedohrány! Tohle bezprecedentní, ale vzhledem k současné zdravotní situaci naprosto logické i očekávatelné rozhodnutí přijala na svém pátečním
zasedání Asociace volejbalových klubů ČR žen. Večerníku to
exkluzivně prozradil její člen za VK Prostějov Miroslav Čada.

Verdikt ještě podléhá schválení výkonného výboru ČVS,
ženy VK skončí čtvrté a juniorky postoupí do extraligy U19
nikam neuteče, jakkoli to je pro sportovní obec špatná zpráva. Když tuto
situaci zvládneme, jako že ji zvládneme, bude se hrát příští ročník. Musíme
se hlavně vypořádat s touto pandemií
a fotbal se bude hrát na podzim znovu,“
zdůraznil současné společenské priority
nejen jako sportovní funkcionář.
Netřeba zdůrazňovat, že případná
nejhorší varianta postihne významně
kluby po stránce ekonomické. Vedení
1.SK Prostějov bude v tomto týdnu
chtít mluvit s hráči, protože pro kluby
z hlediska financování nebude situace
vůbec jednoduchá. „Prostředky, které
měly nasmlouvané, zřejmě nebudou
plněny v plné míře, mnohdy vůbec.
Musíme počítat s tím, že případné
zrušení soutěže bude mít velký dopad
úplně na všechno,“ potvrdil Jura s tím,
že jistě nejde jen o situaci sportovních
klubů, škody bude sčítat celá země.
Pro fotbal tak začíná dlouhá „doba tréninková“. Jak dlouho bude trvat a vrátí-li se vůbec bitvy o ligové body, je nyní
jako věštění z křišťálové koule.
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Vše směřuje k tomu, že jak první, tak druhá liga
bude zrušena,“ počítá s černým scénářem jinde
optimistický šéf 1.SK Prostějov František Jura

yy Během týdne došlo k hektickému vývoji situace, jak vnímáte současné přerušení soutěže?
„Když to vezmu čistě z osobního hlediska, tak ta situace mi přišla trochu
vhod, protože mě začátek sezóny nezastihl v úplně dobré zdravotní kondici. Takhle mám prostor vše doléčit.
Samozřejmě z týmového hlediska je
to velká škoda. Absolvovali jsme po-

Tomáš KALÁB

yy V minulých dnech se situace
měnila hekticky. Nejprve se mělo
hrát bez diváků, nakonec jsou
utkání odložena, jak to vnímáte?
„Já beru věci, které v životě přicházejí, jako realitu. Objevil se problém,
na nějž se snaží odpovědní lidé zareagovat. Soutěž je zatím odložena,
vnímáme to jako jeden z kroků,

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

který může pomoci k tomu, aby se
nemoc nešířila víc, než je nezbytné.“
yy Jaký bude nejbližší program
u týmu mužů?
„V pátek, sobotu a neděli jsme dali
hráčům tři dny volna. Během těchto
dnů chceme dořešit s vedením klubu
a vedením města, jaké budou další možnosti tréninkového procesu.
Hráči jsou samozřejmě profesionálové a je to jejich práce, tudíž bychom se
měli udržovat v takovém stavu, abychom byli připraveni v okamžiku, kdy
bude schváleno pokračování soutěže.
Měli bychom tedy mít tréninkový
proces, který samozřejmě bude částečně upravený v návaznosti na před-

PROSTĚJOV Dva měsíce tvrdě s týmem pracoval na trénincích
a v přípravných zápasech. A zároveň se nový trenér Pavel Šustr
(na snímku) těšil na to, že začátek sezóny ukáže, jak se práce
s mužstvem daří. Nyní má ale před sebou opět minimálně měsíc
tréninkové rutiny. Pandemie koronaviru zasáhla do všech oblastí
lidské činnosti, sport nevyjímaje.

poklad, že se bude pokračovat v sou- ly trénovat. V našem případě
těži zhruba za měsíc. Této premise toto číslo určitě splňujeme.“
přizpůsobíme tréninkový proces.“
yy Říkává se, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Vidíte v této situaci i nějaká pozitiva?
„Nikoli, snad jen to, že hráči, kteří jsou
momentálně zranění, se budou mít
možnost uzdravit a potrénovat. Jarní
část soutěže se rozjela a bylo dobré, že
jsme mohli konfrontovat to, co jsme
natrénovali, v reálných zápasech.
Takhle budeme zase měsíc pracovat
a budeme jen doufat, že pracujeme
dobře. Jenže to ukáží zase až mistrovské zápasy. Pak musíme počítat s vloženými středami, to už nebude čas
řešit, co jsme mohli nebo nemohli.“
yy Od pondělí tedy budou probíhat tréninky každodenně?
„Předpokládám, že se opravdu v pondělí potkáme, řeší se ještě zákaz akcí
nad přítomných třicet osob, ale vě- (QVQCTEJÊX8GéGTPÊM
řím, že se najde cesta, aby týmy moh-

lituje přestávky trenér Pavel Šustr
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měrně dost náročnou zimní přípravu,
kluci mají dobře naladěnou kondici.
V této situaci jsme odehráli pouhé
jedno kolo a je opět pauza.“
yy Je samozřejmě téměř nemožné
cokoli předjímat, ale jak se podle
vás bude situace vyvíjet a co vás
čeká v nucené pauze?
„Od pondělí bychom měli trénovat,
to je v podstatě jediné, co v tuto chvíli
můžeme dělat. Pak nás čeká volný víkend a další tréninkové dávky. Já pořád
doufám, že tato epidemie bude tak trochu kopírovat tu běžnou chřipkovou
a s oteplením postupně oslabí. A snad
tedy jarní sezóna není úplně ztracená.“
yy Zažil jste toho ve fotbale už
mnoho, ale zřejmě i pro vás je tato
situace hodně výjimečná?
„Je to samozřejmě mimořádná situace pro všechny. Zrovna ráno jsem
si v hlavě promítal, že v mém případě
může nastat i to, že si už v dresu Prostějova nezahraji... Pokud by tedy byla že v létě s aktivní kariérou skončím.
jarní sezóna zrušená úplně a s tím, Doufejme, že se situace po všech
že jsem předběžně uvažoval o tom, stránkách vyvine k lepšímu.“

„Dobrou práci při tréninku prokáží až mistrovské zápasy,“

PROSTĚJOV Vzhledem k současné situaci kolem šíření koronaviru jsou zrušeny nejen vlastní zápasy, ale
významně jsou omezeny i tréninky. V 1.SK Prostějov
berou situaci velmi vážně a z toho důvodu také pro
nadcházející týden zrušili veškeré tréninky mládeže.
„Situace, která nyní panuje, je klubem vnímána jako velice
vážná, proto se snaží být maximálně zodpovědný. Veškerá
sportovní činnost a další aktivity mládeže v rámci klubu
jsou až do odvolání pozastaveny,“ uvádí se na internetových stránkách klubu.
Sportovní manažer Ladislav Dudík Večerníku potvrdil, že
hned v pondělí se schází vedení klubu s šéftrenéry jednotli0C\GNGPÆRCåKV[PGOQJQWX[D÷JPQWVCPKOCNÊHQVDCNKUVÆ
vých věkových kategorií, kde se bude probírat další postup.
(QVQ(CEGDQQM
Tréninky svých mladých nadějí odvolal, soudě podle vyjád- 
ření na webu s určitým skřípěním zubů, i druhý místní klub Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci, která rozhodně neHaná Prostějov. Zde podle informací od rodičů mají malí fot- směřuje dobrým směrem, se obnovení standardní sportovbalisté „domácí úkoly“, zejména posilovat a trénovat dribling. ní činnosti příliš očekávat v nejbližších dnech nedá. (tok)

Tréninky mládeže zrušeny

PROSTĚJOV Pandemie koronaviru může zasáhnout do lidských
osudů i velmi zprostředkovaně. Na
prahu jarní sezóny, do níž v prvním
utkání nezasáhl, se bývalý dlouholetý kapitán eskáčka Karel Kroupa
netajil tím, že v létě pravděpodobně s fotbalem na této úrovni
skončí. Pokud by byla soutěž kompletně zrušena, což by jistě bylo až
úplně krajní řešení, nemusel by se
v modro-bílém pruhovaném dresu
už také vůbec objevit. A to by bylo
hodně smutné loučení…

„Možná si už v dresu Prostějova

„Sezónu jsme uzavøelinezahraji,“
ve ètvrtekhrozíspoleèným
se Karel Kroupa

pustil předseda klubu 1.SK Prostějov
František Jura.
Jak avizoval i trenér Pavel Šustr, muži
budou trénovat pouze dopoledne, je
třeba samozřejmě respektovat limit třiceti osob, což není problém. Mládež ovšem v nadcházejícím týdnu nebude trénovat vůbec. „Budeme řešit, jak v těchto
věkových kategoriích dál. Nejdůležitější
je samozřejmě ochrana zdraví a životů
lidí. Mám za to, že ochranná opatření
budou ještě spíše gradovat, takže moc
šancí pro pokračování soutěže osobně
nevidím,“ pokračoval Jura.
Předseda eskáčka vidí vzhledem
k tomu, že se mistrovství Evropy má
hrát v takovém množství zemí, velký
předpoklad v tom, že se taktéž neuskuteční. „Jednou z možností je pak samozřejmě prodloužení domácí fotbalové
sezóny. Byl bych jistě rád, kdybych se
teď mýlil, ale shromažďování lidí je za
těchto okolností samozřejmě problém.
Mohlo by se hrát bez diváků, jenže sport
je především pro lidi. Máme teď jiné starosti, a když to řeknu lidově, sport nám

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Události uplynulého týdne postupně
nabíraly rychlý spád. Ještě ve středu se
zdálo, že po úterní první vlně vládních
opatření se utkání 18. kola odehrají,
ovšem bez divácké kulisy. Jenže snížení
počtu osob na hromadných akcích ze
stovky na třicet hned ve čtvrtek i tyto
plány pohřbilo. Soutěž je tak přerušena
do reprezentační přestávky a její další
osud je zatím hodně nejistý.
„Mám velké obavy, že se sezóna nedohraje. Situace je taková, že si momentálně nedokáži představit, jak by se
dohrála. Hledat termíny bude hodně
složité, a to není jediný problém. Zdá
se mi, že vše směřuje k tomu, že jak
první, tak druhá fotbalová liga bude
zrušena. Jsem vždycky optimista, ale
tohle vidím spíše pesimisticky,“ při-

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Lehký předkrm a dost! Tak by se dalo parafrázovat fotbalové menu letošního jara. V prvním kole
se některé týmy a jejich fanoušci nabažili předváděné
hry, eskáčko v prvním poločase 16. kola Fortuna:Národní
ligy proti Ústí nad Labem diváky určitě navnadilo. Jenže
pandemie ze vzdálené Číny už zasáhla do životů každého z nás. I fotbalu.

'5-è-1#(0.1&.1ä'010#0'74è+61
VŠECHNY SOUTĚŽE BYLY PŘEDČASNĚ UKONČENY!

Pondělí 16. března 2020

Pondělí 16. března 2020
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PROSTĚJOV Veškeré nejen fotbalové soutěže jsou nyní odloženy
a nižší třídy nevjímaje. Česká republika se nachází v nouzovém stavu.
V současné chvíli je zřejmě opravdu nemožné správně odhadnout,
jaký bude další průběh nastalé virové epidemie. Momentálně je jisté pouze to, že jarní část v krajských a okresních soutěžích nezačne
v předem plánovaném termínu. A velmi pravděpodobné, že by dokonce nemusela odstartovat vůbec. Pokud bude vývoj postupovat
stejně jako v dalších zemích, letošní sezóna by se nedohrála.Večerník
přináší možné varianty vývoje, jak by mohla sezóna skončit.

Jan FRÉHAR

Pokud se kritická situace bude zlepšovat a soutěže by se rozběhly například
Sezóna za měsíc, bylo by ještě možné ročník
zaène v pøedem dohrát. Hodně by této situaci vlostanoveném termínu žených kol mohly napomoci i státní
svátky v květnu, které vychází na pátky.
Velice nepravděpodobná varianta. Program by byl pro kluby našlapaný,
Krajský přebor by měl začít již nadchá- ale čistě teoreticky by se sezóna dala
zející víkend a během následujících zvládnout dohrát do konce června.
pěti dní se situace jen těžko vyřeší.
Pravdìpodobnost
Velké pochybnosti jsou i o týden pozpodle Veèerníku – 20 %
dějším termínu, kdy by měly začít nižší
krajské soutěže a Okresní přebor.

mužstva například ve středečních vložených kolech. Takže by se nakonec
nedokázala odehrát všechna utkání
v požadovaném čase, neboť v červenci již týmy nedají dohromady ani
základní jedenáctku...
Pravdìpodobnost
podle Veèerníku – 5 %

-DUQÉÄ½VW
nezaène a roèník
EXGHDQXORY½Q

Sezóna se bude odkládat tak dlouho,
že již nebude možné ji včas dohrát.
A FAČR rozhodne o ukončení sezóny. Celý ročník bude anulován, takže
by v dalším roce kluby nastoupily ve
stejné soutěži jako letos. Nikdo by
nepadal a nikdo by nepostupoval.
Tímto krokem by byla zachována
regulérnost soutěže. Tuto variantu
Sezóna zaène, vidí jako nejpravděpodobnější větPravdìpodobnost
ale nestihne šina funkcionářů a odpovídá tomu
podle Veèerníku – 5 %
VHGRKU½W i aktuální vládou nařízený nouzový
stav v zemi. Předpoklad, že by chod
Sezóna zaène Začátek ročníku by byl odložen a za- vrátil do normálu dříve než na přelopozdìji a budou čalo by se v pozdějším termínu. Klu- mu dubna a května je hodně zcestný.
YORzHQ½NROD by by ale nedokázaly dát dohromady Hrozí spíše opak…

4GIKQP¾NPÊUQWDQLGPC\GNGPÆOVT¾XPÊMWRąÊ\PKXEKNGVQU\ąGLO÷PGWXKFÊ
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Pravdìpodobnost Ročník bude ukončen po podzimpodle Veèerníku – 60 % ní části a výsledky by byly platné. FAČR, potažmo krajské a okresní

-DUQÉÄ½VWQH]DÄQH
DEXGHSODWQ½
tabulka po podzimu

V tomto bodě by ale nejspíše nastal svazy, neodhodlal.
problém, co se týče regulérnosti
Pravdìpodobnost
soutěže, a s největší pravděpopodle Veèerníku – 10 %
dobností by se k takovému kroku
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OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Uplynulý čtvrtek 12. března zaplakal krajský fotbal. „Sportovně-technická komise O KFS na
základě přijetí krizového opatření
a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky s platností od
12. března 2020 odkládá do odvolání všechna soutěžní utkání řízená
Olomouckým krajským fotbalovým svazem.“ Tak zní prohlášení,
které se týká Krajského přeboru,
I.A i I.B třídy a mládežnických soutěží pod hlavičkou O KFS.
K této nepříjemné situaci se pro
Večerník vyjádřil předseda Olomouckého krajského fotbalového
svazu. „Všichni si moc dobře uvědomujeme vážnost situace. Vláda
rozhodla tak, jak podle mého názoru musela. FAČR na to okamžitě
reagoval přerušením všech soutěží,
jelikož mu nezbývalo nic jiného. My
tato nařízení samozřejmě musíme

respektovat a v současné chvíli nám
nezbývá nic jiného než čekat, jakým
způsobem se bude situace dále vyvíjet,“ prozradil Stanislav Kaláb.
O tom, jakým směrem a jak bude
dál svaz pokračovat, se zatím neví,
vše bude záležet na tom, jakým způsobem se bude virus dále šířit a jak
bude dále postupovat vláda. Podle
předsedy je ovšem tato situace
kritická a nejpravděpodobnější
variantou se zatím jeví anulování celého ročníku, pokud se situace v dohledné době nezlepší.
„Jsem v tomto směru pesimistou.
Nemyslím si, že se situace zlepší
na tolik, abychom dokázali sezónu
2019/2020 dohrát. Mám obavu, že
i kdybychom přidali vložená kola
v týdnu, tak by mohl být problém
v klubech dát mužstvo dohromady. Podle mého názoru je nejpravděpodobnějším scénářem anulování letošního ročníku. A sezóna

2020/2021 by začala se stejnými
účastníky jako letošní ročník,“ nastínil nejpravděpodobnější scénář
Stanislav Kaláb.
O závažnosti této situace nikdo
z fotbalového vedení nepochybuje.
Navíc se taková událost odehrála
poprvé v historii. Nejdůležitější
ze všeho je zcela jistě zdraví, a to
nejen hráčů a diváků. „Situace je to
opravdu mimořádná, jednáme o ní
neustále, přece jen taková věc tady
ještě nebyla. Věřím, že se s tímto
zákeřným virem dokážeme poprat
a uspějeme. Malé pozitivum je alespoň to, že na tuto nemoc netrpí
děti. Nejdůležitější je ale zdraví, a to
určitě nebudeme v žádném případě riskovat. Za to nám ani letošní
hodně zajímavě vypadající soutěže
opravdu nestojí. Jsem opravdu pesimistický, protože si nemyslím, že se
situace bude rychle zlepšovat,“ míní
Kaláb.
(jaf)

PROSTĚJOV V pondělí odpoledne proběhne zasedání Okresního
fotbalového svazu v Prostějově. Na
něm se bude řešit další postup a je
otázkou, jak to letos se soutěžemi
bude. Hlavní slovo bude mít především vláda České republiky a FAČR.
V současné chvíli je zatím brzy na
zodpovězení otázky, jak celá situace
a ročník 2019/2020 dopadnou.
Situace je stále vyvíjí a nikdo zatím nedokáže přesně říci, jak letošní sezóna
dopadne. O tom, zda se nakonec podaří dohrát, nebo se celý ročník zruší,
zatím není vůbec jasné. „My se sejdeme
v pondělí šestnáctého března na schůzi
výkonného výboru. Čtvrteční aktiv,
který měl proběhnout, je zrušený. Momentálně vám tak přesně nic nemohu
potvrdit ani říct. Určitě budeme respek-

tovat nařízení vyšší moci. Především
vlády a fotbalové asociace,“ prozradil Večerníku na konci minulého týdne Milan
Elfmark, předseda OFS Prostějov.
Okresní fotbalový svaz zatím stále pracuje s myšlenkou, že bude možné soutěž odehrát a na schůzi se bude řešit také
další postup a hledat volné termíny, které by se daly využít v případě odložení
některého z prvních kol. Ani sám první
muž svazu ale zatím nedokáže říci, jak
se bude situace vyvíjet. „Zatím nechci
vyjadřovat své názory, vše důkladně
pořešíme v pondělí. Jediné, co můžu
říct určitě, že budeme čekat, dokud to
půjde. Jestli se situace bude zlepšovat,
nebo zda bude nadále kritická,“ předeslal Elfmark.
Nejasno je pochopitelně i v samotných
klubech. Trenéři však chápou, že než na
góly a body je třeba nyní myslet jinak.
„Nejdůležitější je zdraví,“ zdůrazňuje
trenér Vrahovic David Mezuliánek.
„Proto jsme se také v klubu dohodli, že
během nejbližších dvou týdnů trénovat nebudeme vůbec, kontakty většího
počtu lidí omezíme na minimum.“ Jak
bude vypadat zbytek sezóny, je podle
něj těžké předpovědět, v případě okresního přeboru by dohánění zápasů uprostřed týdne bylo hodně problematické.

„Pokud by se odehrál minimální nutný
počet utkání a Vrahovice skončily první, samozřejmě bychom se nezlobili,
byť by nešlo o plnohodnotné vítězství
v kompletním ročníku“ odlehčil současnou tíživou atmosféru vrahovický
trenér.
To ve Výšovicích se třeba pilně trénovalo. Tým dokonce absolvoval ještě
v předminulém týdnu soustředění na
Baldovci. „Budeme nadále pokračovat
v trénincích, abychom byli připraveni
na mistrovské zápasy,“ plánoval ještě na
konci pracovního týdne trenér Michal
Dudík. Ohledně jarní sezóny nechce
ani on příliš spekulovat. Vložené zápasy
v týdnu jsou problematické a mít mezi
koncem tohoto ročníku a startem toho
příštího v létě jen týden či dva asi také
není úplně optimální.
Vedení němčického klubu rozhodlo
o zrušení veškerých oficiálních tréninků. „Samozřejmě je pravděpodobné, že
individuálně se kluci budou snažit udržovat v kondici,“ věří trenér Pavel Voráč.
Sám je k jarní sezóně poměrně skeptický. „Během čtrnácti dnů či měsíce se asi
nic nevyřeší, a pokud bude mimořádná
situace trvat déle, je jaro zřejmě ztraceno,“ počítá němčický lodivod.
(jaf, tok)

-<I?@HD@U<NO<QDG<DQn@>CITFM<ENF½NJPOîÜ@1M@I½üDNJPCG<NÁ
PROSTĚJOV Události posledního týdne prozatím pozastavily všechny soutěže Fotbalové asociace České republiky od
Fortuna:ligy až po nejnižší třídy. Podobně jsou na tom ženy i mládež. O dalším vývoji se bude rozhodovat. Nezbývá totiž než jiného
čekat, jakým způsobem bude zákeřný koronavirus postupovat. Jak
se shodují i všichni trenéři, nejdůležitější je zdraví a fotbal jde stranou.
Souladpanujeivtom, že nejpravděEXKLUZIVNÍ
podobnější variantou bude ukonzpravodajství
čení sezóny. Drtivá většina trenérů
pro Večerník
z regionálních celků v rámci soutěží
se ptal
Olomouckého KFS nyní přerušila
Jan
i tréninky. Alespoň na pár dní, než se
FREHAR
uvidí, jak se nastalá situace vyvine.
3DYHO5šå,þ.$
²6./LSRYi
„Čekáme, jak nastalá situace dopadne.
Nyní jsme zrušili tréninky. Rozumím,
že tato událost je mimořádná a v první
řadě jde o zdraví. Nezbývá nám než
čekat, co se bude dít dál, podle toho
se pak bude vše odvíjet. Netroufám si
říct, jak nakonec vše dopadne.“

3HWU*277:$/'
²)&.UDOLFHQD+DQp
„Je to mimořádná situace. Nechci zatím nic dopředu vyhlašovat, ale jsem
spíše pesimistou než optimistou.
Obávám se, že letošní sezóna se už
zřejmě nerozběhne. Ale to nechávám na povolanějších lidech, než
jsme my. Trénovat budeme i nadá-

le, a to do chvíle, než bude vyhlášena karanténa pro celou zemi. Samozřejmě se ještě musíme domluvit
jakým způsobem. V hlavě již nějaký
nápad mám. Musíme trénovat tak,
abychom tím ani neporušovali zákon. Teď je důležité být opatrný, co
se týče všeho.“
/XNiä.2/Éþ(.
²6RNROþHFKRYLFH
„Poctivě situaci sledujeme a vyhodnocujeme, co vlastně smíme,
či nikoliv. Za ‚A‘ mužstvo mohu
říci, že jsme zrušili přátelské zápasy
a dočasně také tréninky. Myslím si,
že i celý příští týden se nesejdeme.
V klubu budeme jednat o dalším
průběhu. Situace je složitá pro
všechny kluby i mé kolegy. Celou
zimu se připravujete na vrchol,
který nevíte, zda vůbec přijde. Cením si hodně toho, že se i se svými
trenérskými kolegy v této době
bavíme, řešíme to spolu a snažíme

si navzájem předat rady, jak vlastně
3HWU0$728ã(.
postupovat. Můj názor je takový, že
²6RNRO3OXPORY
pokud se soutěž do pátého kola ne„Do příštího pondělí jsme zrušili
rozběhne, tak bude anulována.“
všechny akce klubu. Po týdnu a půl
'DYLG.2%</Ì.
volna začneme zase pracovat. Dou²6RNRO8UÿLFH
fám, že se soutěž odehraje, nechci,
„Když se podívám, co se děje všu- aby se anulovala, nebo byla nějakým
de ve světě, tak momentálně fotbal jiným způsobem zrušena a neregumusí stranou. Je to mimořádná si- lérní. Dostali jsme se na poslední
tuace a je otázkou, jak dlouho ještě místo a chceme si tu záchranu ukobude trvat. Na světě jsou důležitější pat na hřišti. Rozhodnutí ale budevěci, než je fotbal a sport obecně. me respektovat, zdraví je přednější.“
Chápu, že pokud se ta situace ne-DURVODY692=,/
zlepší, tak by se to určitě nějakých
²6RNROY3LYtQĚ
klubů, hlavně těch s postupovými
ambicemi mohlo dotknout. Viz tře- „Já jsem vždycky optimistou. Věba ve Šternberku, kde působí na tre- řím, že se situace uklidní a začne se
nérském postu můj dlouholetý ka- třeba i o něco později a během volných
marád Ivo Lošťák. Tam investovali pátků se třeba vloží odložené zápasy.
spoustu peněz s cílem postupu. Ale V průběhu týdne jsme ještě trénovali.
jak jsem říkal, zdraví je nejdůležitěj- Nyní čekáme a uvidíme, jak budeme
ší. Trénovat můžeme, tak si dáme dále postupovat. I kdyby se nakonec
aspoň fotbálek pro radost a uvidí- soutěž nedohrála, hlavní je zdraví. Spíše mám obavu, že se nebudou konat
me, jak to vše dopadne.“

ani ty největší sportovní akce, což je pro
fanouška sportu hrozné.“
,YR.5283$
²6RNRO0RVWNRYLFH
„V současné chvíli jsme do odvolání
zrušili všechny tréninky i přípravu.
Budeme čekat, jak se bude situace
dále vyvíjet. Dále bych se k tomu nechtěl nijak vyjadřovat, to musí rozhodnout kompetentní lidé.“
'DQLHO.2/Éŏ
²+DQi3URVWĚMRY
„Mimořádná situace, troufám si říct
dokonce kritická. Fotbal jde teď určitě stranou. My jsme zrušili všechny
tréninky. Klukům jsme rozdali úkoly,
aby se připravovali samostatně. Uvidíme, jak vše dopadne. Podle mého
názoru se situace bude ještě zhoršovat a obávám se, že letošní ročník
se nedohraje. Nejdůležitější je ale
zdraví, ostatní věci jsou podle toho
maličkosti.“
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Neuvìøitelná èísla:

brankáøù

PROSTĚJOV
Čím se vyznačoval
ukončený ročník v podání hokejistů LHK Jestřábi Prostějov? Vedle nepřesvědčivých výkonů a špatných výsledků
pak především i obří hráčskou fluktuací.
V sestavě či na soupisce týmu se od zahájení
Chance ligy 2019/2020 až dosud objevilo těžko
uvěřitelných osmačtyřicet jmen. A Večerník
tuhle početnou kohortu aspoň
ve stručnosti rozebral. Přidáváme
také tabulku individuálních
statistik.

obráncù

%5$1.´,

útoèníkù

2%51&,

-DURVODY05=(.

-DNXE1(8l,/
Jakub NEUŽIL
Původní týmová jednička byla brzy po začátku
sezóny „odejita“ do Kadaně, kde se rozchytala
k dobrým výkonům.

Nejzkušenější zadák mužstva nastupoval pravidelně,
pokud zrovna nebyl na marodce. Z hráčů měl nejvyšší
ice-time.

'DQLHO'92´.

0DUWLQ-$1'86

S původní dvojkou se vedení LHK rozloučilo
po šampionátu „dvacítek“, ten se vrátil do
Hradce Králové a chytal za tamní juniory.

Kvalitní posila na střídavé starty ze Sparty dostala
v závěru sezóny pravidelně příležitost v sestavě Pražanů a do Prostějova tak přestala jezdit.

Tomáš ŠTÙRALA

-DNXE+86$

Zkušený gólman se dal po zdravotních
problémech dohromady a nastupoval
přibližně do každého druhého zápasu.

Stabilní součást prostějovských defenzivních
řad, chyběl jen málokdy a i v poměrně děravé
defenzívě si udržel slušné statistiky.

'DQLHO+8)

)UDQWLvHN+5',1.$

-DNXE%´(=.

Vítaná posila z Mladé Boleslavi se v novém kalenPotýkal se se zdravotními problémy, ale pokud byl dářním roce stala pevnou součástí mateřského kluv pořádku, tak hrával pravidelně a ani on neměl bu a k Jestřábům již přestala jezdit.
špatná čísla.

Mladík z extraligového Zlína vypomáhal na střídavé starty, a to vydatně,
v brankovišti byl největším držákem.

5DGHN+$$6

0DW\½v+$05/©.

-DNXE08h.$

Třetí jmenovec měl mezi všemi beky elhákáčka Akvizice na střídavé starty (v tomto případě ze Zlína)
nejvíc startů během celého ročníku, avšak pomáhala vždy, když jí to termíny umožnily. A dobře.
přínos pro tým – alespoň dle čísel – mohl
Tomáš DRTIL
být větší.
Další z nepravidelných plejerů mezi Jestřáby, v závěru
3HWU.5(-¤©
pobýval spíš ve „svém“ druholigovém Šumperku.
Také prostějovský odchovanec se těšil
'DYLG%5$1¤©.
důvěře trenérů, jen občas mu zahaproval zdraví. Díky své poctivosti se udržel Na vlastní žádost se už během podzimu vrátil do USA,
kde se opět zapojil do nižších zámořských soutěží.
v kladných hodnotách.

Ke konci sezóny dorazil z Mladé Boleslavi místo Dvořáka, v samém závěru i něco
odchytal, šanci zazářit ale nedostal.

.U\vWRI52&+/$
Mladý odchovanec celou sezónu
marně čekal na aspoň jednu šanci,
nakonec neabsolvoval ani minutu.
Nepochopitelně…

0DUWLQ129271¹

brankáøù

obráncù

útoèníkù

ÚTOÈNÍCI

/XN½vl/¤©.

-DQ%(5*(5

Nejproduktivnější borec ptačí letky v téhle sezóně scházel pouze dvakrát ze zdravotních důvodů.
Tahoun týmu, který patří k hvězdám celé soutěže.

Letní akvizice z Přerova se vedení Jestřábů
postupně znelíbila, již na podzim tak došlo
k návratu mezi Zubry. A s nimi skončil v tabulce druhý!

0DUHN5$¤8.
Často bodujícího kapitána vyřadilo zranění na trochu delší dobu, ovšem
jakmile byl z marodky zpět, body
sbíral. Asi se ale čekalo víc.

TomášNOUZA
NOUZA
Tomáš
Ostřílený matador je držákem
hanácké ofenzivy, s postupujícím
ročníkem šel ještě více herně nahoru. Příkladný bojovník.

7RP½v',9©h(.
Veterán urychlil návrat z dlouhodobého pobytu na
marodce, aby v rostoucí nouzi pomohl mančaftu.
Body sbíral po hrstech a po posledním utkání sezóny
mu klub s fanoušky připravil důstojnou rozlučku s kariérou.

'RPLQLN+51©¤.2
Výborně bruslící rychlík se rovněž pral se zraněním,
od uzdravení předváděl kvalitní výkony a po boku zkušenějších plejerů sbíral i dost bodů.

/XN½v.5(-¤©.
Zkušený oblíbenec fanoušků byl stabilním členem
sestavy, bohužel si vážněji poranil koleno a skončil na
operačním stole.

7RP½v-$1'86
Snažil se pracovat na postupném progresu, v Prostějově
k tomu dostával nemálo prostoru. Časem získával na jistotě.

3HWU&+/1
Mladík čím dál víc potvrzoval svůj slibný potenciál, za
poslední týdny šel po herní stránce výrazně nahoru.

3HWU.$).$
Forvard extraligových parametrů se rozhodl
v LHK nezůstat, raději se přesunul do
konkurenčního Frýdku-Místku, kde začal zářit, aby nakonec vyhrál kanadské
bodování celé Chance ligy…

Václav MEIDL
MEIDL
Václav
Prostějovský rodák a místní patriot se po vážném onemocnění z loňska dal zdravotně
do pořádku, když vynechal jen tři duely. Ale
ve fit formě se od něj
čekala i nadstavba.

Patrik
0,h.´
Posila z Hradce
Králové na střídavé starty hodně pomohla, ale pak se vrátila zpět do
útočných řad Mountfieldu HK.

0DWÈM129.
Nenápadný ofenzivní hokejista se stal poměrně pevnou součástí sestavy a sezónu nakonec končil poměrně se
slušnými čísly.

.U\vWRI28´$'$
.U\vWRI
Chlánův parťák většinu
sezóny promarodil, čerstvě musel na operaci s pochroumaným ramenem.

Daniel
9$&+87.$
Svého času naskočil na pět mačů, od té doby
zase pobýval v mateřském Šumperku.

Matej PAULOVIÈ
Slovenský obr krátkodobě a účinně vypomohl, načež
po návratu do Hradce Králové brzy zvolil přestup do
Pardubic.

Ondøej MACHALA
Další z mnoha extraligových fluktuantů, který nabral
v Prostějově jistotu, aby nastupoval s pravidelností za
pardubické Dynamo.

0LFKDO32&+2%5$'6.¹
Do třetice pardubický hráč - tentokrát velmi mladý – dostává v nadstavbové části prostor v elhákáčku. Dokonce
se ocitl v první formaci.

'DYLG'92´¤(.
Loňský tahoun se stal stabilním členem sparťanské sestavy, zkraje ročníku stihl pět utkání na Hané. Pak už
zářil v extralize.

/XN½v/8®.
/XN½v/8®.
Služebně nejstarší Jestřáb
postupně přestal nastupovat
a podle neoficiálních informací ukončil kariéru. Razítko
tomu ale prozatím stále
chybí.

0LFKDO+5'(.

Na Hané s ním nebyli spokojeni, po odchodu do Zlí- Mládežnický reprezentant ČR U18 z Pardubic dostal
na hrál stabilně a skvěle extraligu.
u ptačích dravců šanci a využíval ji.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

'DYLG&+8-$&
'DYLG&+8-$&
Pravidelné vytížení měl v druholigové Opavě, za Prostějov naskočil jen dvakrát.

0DUWLQ3¨1¤©.
Další z mladíků Mountfieldu HK, jehož jestřábí generalita přivedla na výpomoc. Neoslnil, nezklamal.

/XERv)2-7
Junior SK PV 1913 byl na soupisce a několikrát byl připraven jako sedmý bek, do čtyř zápasů naskočil až v samém závěru.

-LÔÉ9<.28.$/

Po osmi letech obnovil svoji profesionální kariéru
a nastoupil do dvou utkání, čímž vytvořil v osmačtyřiceti letech nový rekord soutěže.

6WDWLVWLN\KU½ÄÕ/+.-HVWÔ½EL
Y&KDQFHOL]H¤5

Marek
SONNEVEND
9RMWÈFK.5(-¤,´©.
V létě přesídlil do druholigového Šumperka,
odkud třikrát naskočil střídavými starty
za LHK.

5DGHN3,/$´
Další z příkladů průběžné spolupráce
s hradeckým Mountfieldem, v Prostějově se ukázal pětkrát.

'RPLQLN.1$3
Plejer Žďáru nad Sázavou
se v jestřábích službách
objevil na přelomu
roku, nakonec odehrál
solidních 19 zápasů, bodově ale nezářil.

Michal MACHAÈ
Aktuální výpomoc z extraligových Pardubic, následovník řady takových předchůdců. Odehrál třináct zápasů, ale měl zápornou bilanci.

$GDP.$/$Mladík z Ústí nad Labem si připsal dva prostějovské
starty v době místní personální nouze.

3HWU$1721©¤(.
Odchovanec prostějovského hokeje
hrající především za pardubickou juniorku se u Jestřábů mihl
již během minulé sezóny, v závěru sezóny naskočil do pěti
zápasů.
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+7
4
13
17
79
Jakub Březák
32
+8
3
10
13
20
Martin Jandus
18
+8
2
11
13
22
Petr Krejčí
48
+5
1
10
11
52
Jakub Muška
57
-4
1
9
10
50
Martin Novotný
21
+1
1
5
6
49
František Hrdinka 25
-3
0
5
5
6
Matyáš Hamrlík
17
+5
0
4
4
2
Tomáš Drtil
8
+2
2
0
2
6
David Brančík
17
-4
0
2
2
8
Luboš Fojt
4
+2
0
1
1
0
Jiří Vykoukal
2
+1
0
1
1
0
Michal Hrádek
16
-2
0
0
0
10
Martin Pěnčík
3
+1
0
0
0
0
David Chujac
2
0
0
0
0
0
ÚTOÈNÍCI
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Marek Račuk
49
+16
16
44
60
66
Lukáš Žálčík
54
+9
32
27
59
20
Tomáš Nouza
57
+21
26
24
50
31
Dominik Hrníčko 44
+9
13
25
38
28
Tomáš Divíšek
35
+11
15
22
37
10
Tomáš Jandus
56
-1
9
18
27
22
Lukáš Krejčík
46
0
8
18
26
28
Petr Chlán
51
-4
11
14
25
32
Matěj Novák
51
+8
8
9
17
8
Petr Kafka
19
-1
6
10
16
16
22
Václav Meidl
54
-16
4
12
16
Patrik Miškář
15
+5
4
10
14
8
Jan Berger
21
0
6
5
11
18
Kryštof Ouřada
23
-2
2
6
8
0
Daniel Vachutka
5
+2
2
4
6
2
Matej Paulovič
3
+1
3
1
4
0
Ondřej Machala
4
+2
2
1
3
2
Michal Pochobradský 12
+2
1
2
3
0
David Dvořáček
5
0
2
0
2
2
Lukáš Luňák
20
-5
1
1
2
8
Michal Machač
13
-6
0
2
2
29
Radek Pilař
5
-2
1
0
1
0
Vojtěch Krejčiřík
3
-2
1
0
1
2
Dominik Knap
19
-4
0
1
1
6
Petr Antoníček
5
-2
0
0
0
2
Adam Kalaj
2
-1
0
0
0
0
 -PÅQR
Tomáš Štůrala
Daniel Dvořák
Daniel Huf
Jakub Neužil
Radek Haas
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21
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16
5
2

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

V konečném pořadí prvoligové soutěže pod sebou ptačí dravci nechali
jen Sokolov, Kadaň, Ústí nad Labem
a Benátky nad Jizerou, dalších jedenáct soupeřů včetně extraligových farem Frýdku-Místku i Třebíče zůstalo
nad nimi. Dvanáctý post v dané konkurenci je opravdová ostuda.

Hrozivé
umístìní

Co pozitivního najít na tak mizerné
sezóně? V případě letošních Jestřábů
snad jedině slibné výkony několika
mladíků v jejich sestavě. Vzhledem
k okolnostem se relativně dobře prezentovali Petr Chlán, bratři Martin
a Tomáš Jandusové či talentovaný odchovanec Luboš Fojt.

3ÔÉVOLEQÈNWHUÙFK
PODGÙFK
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'ZKUVWLG LGFPQ RąÊUNQXÊ LGJQå PCRNP÷PÊ OčåG DÚV P÷MF[ FQUV
DQNGUVKXÆ K MTWVÆ CNG RTCXFKXQUV
RQVXT\WLÊ UVCNGVÊ NKFUMÆ GZKUVGPEG
,CM X[RNÚX¾ Wå \ VKVWNMW VQJQVQ
\CO[wNGPÊ LFG Q TéGPÊ 8wGEJPQ
wRCVPÆ LG RTQ P÷EQ FQDTÆ #UK
PGRNCVÊUVQRTQEGPVP÷PGDQċPCLÊV
PC P÷MVGTÚEJ \NÚEJ WF¾NQUVGEJ
EQMQNKX RQ\KVKXPÊJQ LGFPQFWwG
PGN\G8÷VwKPQWXwCMJNGFCVPGPÊ
RQVąGDCFNQWJQCPKUNQåKV÷
%QUGVÚM¾UQWéCUPÆRCPFGOKG
MQTQPCXKTWRTQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆUK
UWTéKVQWOÊTQWPCFU¾\M[OQJQW
RQEJXCNQXCVUXčLXÚUNGFMQXÚRTQRCF¾MX%JCPEGNK\G
RTQVQåGFÊM[P÷OWW\CXąGNKUG\ÐPW RąKTQ\GPQW EGUVQW LGwV÷ RąGF
LGLÊO X[PWEGPÚEJ EGNQUV¾VPÊO
MQPEGO 0GRTQåÊXCNK VCM RQEKV[
\OCTW V÷EJ FGUGVK VÚOč MVGTÆ UK
\CLKUVKN[RQUVWRFQRNC[QHHCRCM
UG T¾\GO OWUGN[ UOÊąKV U VÊO åG
Q XTEJQN UXÆJQ EGNQTQéPÊJQ UPCåGPÊ XÊEG éK OÆP÷ ×UR÷wPÆJQ 
RąKLFQW $G\ LCMÆMQNKX P¾JTCF[
PGDQ wCPEG X[DQLQXCV PC NGF÷
EQPGLNGRwÊMQPGéPÆWOÊUV÷PÊ
6QJNG LG UCOQ\ąGLO÷ EJCD¾

P¾RNCUV PC VT¾RGPÊ LGå ,GUVą¾DK
X÷VwKPW \ WRN[PWNÚEJ wGUVK O÷UÊEč
RąKP¾wGNKLCMUCOKUQD÷VCMUXÚO
HCPQWwMčO 5RÊw PGå UG WV÷wQXCV
RQO[UNPÚOKFQLKUVÆOÊT[RTCMVKEMÚOX[JPWVÊOP¾MC\G%18+&
D[ O÷NK X\ÊV XwGEJPQ wRCVPÆ EQ
XPGF¾XPQUMQPéGPÚEJRTXQNKIQXÚEJDQLÊEJX[RTQFWMQXCNKCRąGVCXKVVQXRQWéGPÊFQDWFQWEPC
2TQUVąGFPKEVXÊOR¾FWPCFPQUG
QFTC\KVMP÷éGOWOPQJGONGRwÊOW\COÊąKV\CUGXÊEPCJQTW
1XwGO LGFPC X÷E LG EJV÷PÊ UCOÚEJéNGPčOCPéCHVWUGRQXGwMGTÚEJ UVT¾PM¾EJ \NGRwKV UV¾V UG
MXCNKVP÷LwÊOK\RTQHGUPÊJQKNKFUMÆJQ
JNGFKUMC <CVÊOEQ FTWJ¾ C LGwV÷
RQFUVCVP÷LwÊ X÷E URQéÊX¾ X VQO
CD[JQMGLX2TQUV÷LQX÷XčDGERQMTCéQXCN PC UTQXPCVGNPÆ ×TQXPK
LCMQFQUWFXRąGFEJQ\ÊEJ×UR÷wP÷LwÊEJNGVGEJ2ąKCMVW¾NP÷TQUVQWEÊ\FTCXQVP÷GMQPQOKEMÆRCPKEG
TQ\JQFP÷PGLFGQUCOQ\ąGLOQUV
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Obavy mluvit na rovinu

Mezi hokejovými mantinely
nelyy

Duo Marek Račuk - Lukáš Žálčík se stalo nejproduktivnější
hráčskou dvojicí z jednoho týmu
v Chance lize 2019/20, dohromady posbíralo 119 kanadských
bodů (60 + 59). Oba schopní
útočníci přitom společně předvedli
spoustu efektních kombinací, většinou prvně jmenovaný vymýšlel
a přihrával, ten druhý nekompromisně zakončoval. Pro fanoušky
často nádhera, byť efektivita mohla být určitě ještě vyšší. Zvlášť ve
skupině o 1. až 8. místo.

akce

Nejkrásnější

-

-

HOKEJOVÉ

Při ohlížení za nedávno skončeným ročníkem nemůžeme vynechat příznivce elhákáčka. Ti byli zpočátku natěšení, nechodilo jich úplně málo
(i když mohlo ještě mnohem víc), a hlavně fandové z kotle tradičně skvěle
povzbuzovali. Potom však na protest proti špatným výkonům i výsledkům vyhlásili bojkot, po pádu ptačích dravců do spodní nadstavbové
skupiny klesly divácké návštěvy na tragických několik stovek. Až v úplném závěru přišla hezká rozlučka s Tomášem Divíškem.

6IDQRXvN\WRE\ORQDKRUXGROÕ

ZAUJALO
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V těchto rubrikách se ohlížíme za celou uplynulou
plynulou sezóela pouze dlounou prostějovských hokejistů, která obnášela
hodobou část Chance ligy. Za ni stavíme z hráčů LHK
výkonnostně nejvýš zkušeného útočníka, který se po
zdravotních problémech z úvodu postupně rozjížděl
a stal se jednou z největších opor mužstva. Během
57 odehraných střetnutí dosáhl 50 kanadských
dských
bodů za 26 gólů a 24 asistencí, působivý je pak
hlavně údaj +21 v hodnocení účasti na ledě.
edě. Po
téhle stránce „Nouzik“ neměl v týmu konkurenci,
urenci,
což mluví za všechny další komentáře.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU SEZÓNA 2019-2020
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yy Jak byste zhodnotil letošní sezónu?
„Tak bohužel se nám vůbec nepovedla,
představovali jsme si ji úplně jinak. Věděli jsme, že musíme na začátku, v těch
prvních třiceti zápasech zabrat, že se
v nich de facto hraje o celou sezónu.
Nevzali jsme to ale za správný konec.
To pak rozhodlo o celém ročníku. V té
druhé části jsme chtěli do předkola, ale
nepovedlo se.“
yy Kde vidíte největší problémy sezóny?
„Jednoznačně v nás jako v hráčích.
Můžeme si za to sami! Větší detaily

Eva
Á
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
k
pro Večerník

po mně nechtějte, to je otázka spíše
na trenéry a vedení...“
yy Byl jste se 32 brankami druhým
nejlepším střelcem Chance ligy v sezóně. Co k tomu říci?
„Je to hezké. Příští rok jich ale musím
dát ještě víc, když dvaatřicet nestačí na
týmový úspěch!“ (smích)
yy Co vám tato sezóna dala jako hráči? Dá se z ní něco vzít do dalších let?
„Zkušenosti. Psychicky to byla hodně
náročná sezóna, člověk si z toho musí
vzít jen to nejlepší. Z těch chyb letošního ročníku se musíme poučit, aby se to
už nestávalo.“
yy Vidíte nějaká pozitiva toho uplynulého ročníku?
„Upřímně tam není moc pozitivních
věcí. Jednou z nich je asi to, že jsem si
mohl zahrát poslední zápas s Divochem (Tomáš Divíšek - pozn. red.).“
yy Co byste vůbec řekl k týmu, který
se tu během uplynulé sezóny sešel?
„To je těžká otázka, na kterou nevím, jak odpovědět. Hodně se to
v kabině měnilo...“
yy Na co byste osobně
nejraději zapomněl?
„Tam je toho víc. Určitě na prohru s Kadaní.
Nejhorší ale asi bylo hrát
doma pro dvě stovky lidí. To
určitě už znovu příští

PROSTĚJOV U prostějovských Jestřábů má za sebou druhou sezónu, ve které byl jedním z tahounů týmu. Devětadvacetiletý útočník Lukáš Žálčík (na snímku), který většinou nastupoval
v první či druhé formaci, končil sezónu se 32 brankami a stal se druhým nejlepším střelcem
celé druhé nejvyšší soutěže. Pomyslná koruna mu unikla jen kvůli tomu, že jeho soupeř Martin
Kadlec z Litoměřic měl stejný počet gólů, ale o jeden odehraný zápas méně.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

rok nechci zažít. Musíme hrát prostě tak,
aby si lidi zase našli cestu na stadion.“
yy Mluvíte o další sezóně, máte již
nějaké informace ohledně vašeho
působení u Jestřábů?
„Ano. Klub na mě uplatnil opci, takže
v Prostějově zůstávám.“
yy Co říkáte na aktuální
situaci ohledně koronaviru a s tím spojený postup
Českých Budějovic do
extraligy?
„Myslím si, že svaz rozhodl
určitě dobře. Budějovice
byly tento ročník o level výš.
Ten klub si zaslouží
tam být.“

„Představovali jsme si ji úplně jinak...“

/XN¿xå¿OêËNKRGQRWËXSO\QXORXVH]ÑQX

Úplný vstup neměli hokejisté Prostějova
vyloženě mizerný. Při dost těžkém losu
totiž dokázali úvodní prohru 2:3 z derby
v Přerově odčinit zdoláním Chomutova
4:3 a následný debakl 3:9 z Poruby aspoň
částečně „vykoupili“ překonáním Vsetína
3:1. Pak už to ale jelo prudce dolů, když
z dalších pěti střetnutí vyhráli jediné, byť
vysoko 9:3 v Sokolově. Jinak opakovaně
selhávali: 1:2sn ve Frýdku-Místku, 1:4
s Havířovem, 1:6 v Litoměřicích a 1:2sn
s Třebíčí. Právě domácí pád s Horáckou
Slávií byl prvním vyvrcholením krize,
načež nefungující letka zaparkovala ve
spodních patrech tabulky.
„Bylo to z naší strany hodně špatné.
Celkově neplníme očekávání, se kterými jsme šli do sezóny. Moc se nám
nedaří hra, k tomu jsme v posledních
zápasech přestali proměňovat šance.
Prostě zatím nepředvádíme dobrý ho-

$ä.2/2
ŠPATNÝ START

Nejprve jen výsledkově s odřenýma ušima (Kadaň 3:2, Ústí nad Labem 5:4),
poté i zkvalitněnými výkony (Benátky
nad Jizerou 8:2, Slavia Praha 4:1). Vrchní okteto pořadí se přiblížilo, herní projev ptačích dravců šel nahoru.
„Tenhle zápas jsem si užil, protože
kluci hráli dobře. Předvedli spoustu
šího rozlosování k tomu, aby se zvedli. pěkných akcí, které dokázali gólově

PROSTĚJOV Až dvanáctou PŮVODNÍ
příčku obsadili hokejisté LHK zpravodajství
ví
Jestřábi Prostějov v Chance pro Večerník
k
lize mužů ČR 2019/2020, což
je mezi šestnácti současnými Marek
kej,“ sympaticky se podíval pravdě do
účastníky soutěže opravdové SONNEVEND
očí útočník Lukáš Krejčík.
fiasko. A také jejich suverénně
nejhorší prvoligové umístění od roku 2015, kdy skončili
$ä.2/2
předposlední a zachraňovali se až v baráži. Tentokrát nikdo
nesestupoval, nicméně úplné dno tabulky nezůstalo příliš
66/,%1e1$'(&+187Ë
/,%1
daleko. Pojďme se nyní ohlédnout, jak Jestřábi k tak ostudVzápětí Hanáci využili naopak příznivějnému výsledku dospěli.
-QN¾å8GéGTPÊMW

Nadstavbovou fázi Chance ligy otevřel Prostějov doslova hrůzně, když
před zbytkem svých věrných fanoušků
šíleným způsobem podlehl největším
outsiderům Sokolovu (1:4) i Kadani
(3:6). Mezitím sice uspěl na Dukle (4:3pp), leč vzápětí nestačil opět
doma ani na Frýdek-Místek (2:3pp)
a situace ohledně postupu aspoň do
předkola play- off se stávala nadmíru
vážnou. „To, co teď herně i výsledkově
předvádíme, je fakt hrůza. Bohužel si
to vždycky nějak pokazíme, buď svými individuálními chybami vzadu,
nebo zahozenými šancemi vepředu,“
soukal ze sebe mladý útočník Tomáš
Jandus.
Krev zpátky do žil vlila mu i jeho parťákům následná šňůra čtyř triumfů
načatá působivou kanonádou 7:0
v Třebíči. Jenže po slibné dvanáctibodové injekci padl na tábor ze srdce
Moravy nový splín umocněný jak
dalším monstrvýbuchem v Kadani
(0:3), tak stěžejní prohrou u Rysů na
severu Moravy (2:3). I když nad vodou Lubinovy svěřence ještě udržela
vítězná série kvarteta duelů v řadě za
sebou symbolicky odstartovaná zase
sedmičkou Horácké Slavii (7:2). Nevyrovnaní Jestřábi tím pádem všechno
měli nadále ve svých rukách.

Jenže před Prostějovany byla série šesti náročných duelů proti papírově nejsilnějším celkům, která je poslala zpátky do mizérie. A současně zlomila vaz
hlavnímu trenérovi, protože Vykoukal
během šestizápasové šňůry porážek
odstoupil po dohodě s vedením klubu
z funkce. „Tým stále nefungoval podle
našich představ, proto jsem zvolil tohle krajní řešení jako pověstný impuls
k potřebnému zlepšení,“ vysvětlil Jiří
Vykoukal.
Ani jeho rezignace však nepomohla
hned. Na tři prohry (Jihlava 1:4, České
Budějovice 0:5, Přerov 0:3) ještě pod
vedením někdejšího skvělého obránce
totiž navázaly další tři neúspěchy, jeden
s asistenty Ivo Peštukou + Štefanem Žigárdym na střídačce (Chomutov 1:3)
a dva už kočírované novým lodivodem
Ladislavem Lubinou (Poruba 3:4pp,
Vsetín 2:3). „Tenhle mančaft však ur$ä.2/2
čitě má potenciál. Věřím, že se zvedne
'(),1,7,91Ë
a své možnosti ukáže. Horní osmička
.21(&,/8=Ë
pro nadstavbu rozhodně není ztracená,“ nepropadal skepsi Lubina.
V posledních třinácti dějstvích potřeboval výběr elhákáčka opakovaně
$ä.2/2 bodovat, optimálně naplno. A každá
129È1$'ċ-( případná porážka hrozila velkými
nepříjemnostmi. Jak závěr soutěže
Po důležitém přemožení Frýdku- za daných okolností dopadl? Tristně,
-Místku 3:2 před první reprezentační prostějovští hokejisté na účast ve vyřapauzou sice ptačí dravci nezvládli dal- zovacích bojích opravdu neměli.
ší klíčový mač hned po přestávce na Postupně podlehli v Jihlavě 4:5, Frýdkluzišti Havířova (2:3). Nicméně pak ku-Místku 3:4pp, v Třebíči 2:5 a v Ústí
bodovali šestkrát za sebou včetně čtyř 1:4, přičemž ostudná prohra na sevevítězství nad papírově slabšími protiv- ru Čech se v podstatě rovnala ztrátě
níky (Sokolov 4:2, Třebíč 3:1, Kadaň zbytku reálných nadějí na minimálně
6:3, Ústí 5:4sn) a průnik do nadstav- desátý post konečného pořadí po
bové skupiny o 1. až 8. pozici se znovu nadstavbě. Teoretická šance ještě žila
navzdory markantní bodové ztrátě
stal reálným.
„Musíme vyhrát tři nejbližší zápasy, do 55. kola, kdy torzo rozklíženého
ideálně v normálním hracím čase. kolektivu padlo na frýdeckém zimáku
A potom zkusit zabodovat i na ledě su- 3:6 a tím se stalo výsledné dvanácté
verénních Budějovic. Jedině tak do té místo definitivní jistotou. Tři zbylá
lepší osmy proskočíme a splníme prv- utkání už jen kosmeticky upravila
ní z dílčích cílů sezóny,“ burcoval zku- zápasovou bilanci. A ani vítězné i dojemně povedené loučení s končícím
šený harcovník LHK Tomáš Nouza.
Tomášem Divíškem nemohlo zastřít
$ä.2/2
obrovské zklamání z hrubě zpackané3È''2632'1Ë
ho ročníku.
6.83,1<
„Klukům jsem v kabině poděkoval za
Bohužel skutečnost, která nastala, byla vzájemnou spolupráci, byť jsem od semnohem horší a neradostnější. Vidi- zóny čekal samozřejmě víc a předstatelně nefungující letka fatálně selhala voval si mnohem lepší výsledek. Teď
doma s Benátkami (3:4pp), načež jela jsem vnitřně zklamaný, nejvíc z toho,
na Slavii Praha už jen s teoretickou že končíme už sedmého března. Důšancí na elitní okteto. Ta navíc v české vodů neúspěchu je celá řada a musíme
metropoli definitivně zhasla dalším si je v nejbližší době podrobněji rozemizerným výkonem i rozhodující po- brat,“ uzavřel hlavní trenér Ladislav
rážkou 1:3. Částečné oživení přinesl Lubina.

$ä.2/2
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proměnit. V předešlých utkáních jsme
měli hodně příležitostí, ale branky
nedali. Dnes nám to tam napadalo, za
což jsme rádi,“ radoval se kouč Jiří Vykoukal po skolení sešívaných. A celý
tábor elhákáčka věřil ve světlejší zítřky.
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dvoubodový skalp stejně zklamané
Jihlavy (4:3sn), naopak prohloubení
deprese přišlo debaklem 0:6 v Českých Budějovicích na úplný závěr základní části.
„To máte podobné jako v životě: ani
během něj nevychází všechno podle
představ. Ve sportu obecně včetně
hokeje máte dobré i horší sezóny, ta
letošní se nám zatím moc nepovedla.
Ale ještě nic neskončilo, máme před
sebou druhou půlku. A já pevně věřím, že mnohem lepší,“ snažil se udržet pozitivní náhled kapitán rozstřeleného jestřábího hejna Marek Račuk.

Večerník rozebírá, jak šel čas v totálně nevydařeném
uplynulém ročníku prostějovských hokejistů
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mážděných osob na pouhých třicet. V návaznosti na to vedení Českého hokeje
ještě týž den večer oznámilo, že předčasně ukončuje veškeré tuzemské soutěže
2019/20 dospělých i mládežnických
kategorií. Vítězem Chance ligy mužů byl
vyhlášen ČEZ Motor České Budějovice
jakožto suverénně nejlepší tým dlouhodobé části, současně se stal postupujícím
do extraligy místo spadnuvšího Kladna.
„Musím přiznat, že takhle jsme si to nikdo opravdu nepředstavovali. Nebyli
jsme na to připravení. Všichni jsme si
přáli, abychom ty zápasy a emoce mohli prožít na ledě, kolo za kolem play-off.
Chtěli jsme se dočkat toho posledního
vítězného utkání, kdy zbývají dvě tři
minutky do konce a vy přitom víte, že je
to doma, takže už můžete slavit se spoluhráči, fanoušky, přičemž prožíváte ty
emoce. Proto jsou teď u mě pocity takové smíšené,“ přiznal útočník Jihočechů
Matouš Venkrbec, do loňska dlouholetý
kapitán prostějovských hokejistů.
Když jsme u Jestřábů, těch se předčasně odpískaná sezóna zatím nijak nedotkla, neboť po závěrečném
střetnutí dlouhodobé části soutěže
odevzdali výstroj, společně se roz-

loučili a nastoupili dovolenou. Pokud
by však omezení pramenící z pandemie
koronaviru měla platit déle než do výše
zmíněného 10. dubna, mohou zasáhnout do plánovaného začátku přípravy
na příští ročník 2020/2021. Ta sice loni
probíhala v prvotní fyzické fázi (květen
+ červen) individuálně, přesto se několik hráčů společně scházelo na stadionu
v Prostějově a makalo pod vedením
kondičního trenéra Davida Skřivánka.
Momentálně se vedle hrozby nakažení COVID-19 řeší v případě LHK
jiné zásadní věci, jako případné pokračování kouče Ladislava Lubiny
i dalších členů realizačního týmu
a složení hráčského kádru pro další
prvoligovou sezónu. Ohledně těchto
záležitostí dosud nejsou žádné oficiální informace, zatímco na sociálních
sítích a diskusních fórech se mezi
fanoušky žhavě debatuje, zda vůbec
bude prostějovský mužský hokej pokračovat. Relevantní zprávy poskytne v současnosti jediný člověk: šéf
elhákáčka Jaroslav Luňák. S ním se
však Večerníku nepodařilo v uplynulém týdnu spojit a na hodnotící tiskovou konferenci nedorazil.
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„Žádné nové
informace týkající
se příští sezóny
zatím nemáme.“

Výrok:
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Až dvanáctou pozici obsadili
hokejoví Jestřábi v Chance lize
mužů ČR 2019/2020. Od jejich
návratu do druhé nejvyšší tuzemské soutěže před šesti lety
jde o druhé nejhorší umístění,
níž skončili pouze v první sezóně hned po postupu. Tehdy
museli ze třinácté příčky do baráže o záchranu.
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NEJLEPŠÍ NAHRÁVAÈI

HODNOCENÍ
ÚÈASTI NA LEDÌ

Komentáø Veèerníku
-QPMWTGPéPÊ <WDąK X[UVCX÷NK UXčL UVąÊDTPÚ
×UR÷EJPCX[PKMCLÊEÊFGHGP\KX÷XéGNGUIÐNOCPGO-NKOGwGO8RąÊRCF÷LGUVą¾DÊNGVM[
OQåP¾ UVCéKNQ RQFTåGV -WDW 0GWåKNC RQ
LGJQ DNGUMQXÆO X[JC\QXW VCJCN MCwVCP[
\ QJP÷ LGFKPÚ d*WHÊPQq PC UVąÊFCXÆ UVCTV[
\GZVTCNKIQXÆJQ<NÊPC1UVCVPÊ"2QFRTčO÷T

1. Pavel Pýcha (České Budějovice)
Komentáø Veèerníku
+41, 2. Ivan Lytvynov (České Budě-F[D[LGUVą¾DÊOWUPCLRTQXK.WM¾wKä¾NéÊMQXK
jovice) +39, 3. René Vydarený (ČesX PCFUVCXDQXÆ é¾UVK RQP÷MWF PG\XNJN UVąGNGEMÚRTCEJRQąCFÊMCPQPÚTčD[UWXGTÆPP÷ ké Budějovice) +39, 4. Radek Prokeš
QRCPQXCN + \FG RCVąÊ d0QW\KMQXKq \C R¾VQW (České Budějovice) +39, 5. Martin
RQ\KEKCDUQNWVQTKWO
Novák (České Budějovice) +38, 6.

1. Martin Kadlec (Litoměřice) 32, 2. Lukáš
Žálčík (Prostějov) 32, 3. Tomáš Šmerha
(Slavia Praha) 30, 4. Roman Pšurný (Přerov) 27, 5. Tomáš Nouza (Prostějov) 26,
6. Markus Korkiakoski (Litoměřice) 25, 7.
Zdeněk Doležal (České Budějovice) 25, 8.
Jan Veselý (České Budějovice) 24, 9. Petr
Kafka (Prostějov/Frýdek-Místek) 23, 10.
Petr Stloukal (Chomutov) 23.

NEJLEPŠÍ STØELCI

1. Petr Kafka (Prostějov/Frýdek-Místek) 47, 2. Pavel Pýcha (České Budějovice) 47, 3. Marek Račuk (Prostějov)
45, 4. Tomáš Čachotský (Jihlava) 43,
5. Daniel Voženílek (Litoměřice) 42, 6.
Martin Novák (České Budějovice) 36,
7. Ondřej Slováček (Vsetín) 33, 8. Markus Korkiakoski (Litoměřice) 32, 9.
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Josef Jícha (Litoměřice) 32, 10. Patrik
1. Petr Kafka (Prostějov/Frýdek-Mís- Husák (Poruba) 32, 20. Lukáš Žálčík
tek) 70, 2. Daniel Voženílek (Litoměři- (Prostějov) 27.
ce) 64, 3. Tomáš Šmerha (Slavia Praha)
Komentáø Veèerníku
61, 4. Marek Račuk (Prostějov) 61, 5.
Martin Kadlec (Litoměřice) 60, 6. Pavel 2TQUV÷LQXUMÚd\D÷Jq-CHMCX[JT¾NVCMÆXCUKUPýcha (České Budějovice) 60, 7. Lukáš VGPEÊEJMFGDTCNd4¾éCqDTQP\1XwGO\LGJQ
Žálčík (Prostějov) 59, 8. Markus Kor- UVTCP[D[NQVCJ¾PÊRWMWXéGVP÷LGJQRąGFTåQX¾PÊNGEMF[WåX¾åP÷RąÊNKw
kiakoski (Litoměřice) 57, 9. Tomáš Čachotský (Jihlava) 57, 10. Roman Pšurný
NEJLEPŠÍ BRANKÁØI
(Přerov) 53, 11. Martin Novák (České
Budějovice) 52, 12. Petr Stloukal (Cho- úspěšnost zásahů, průměr inkasovamutov) 51, 13. Tomáš Nouza (Prostě- ných gólů
jov) 50, 14. Ladislav Bittner (Benátky) 1. Lukáš Klimeš (Přerov) 94,22%(1,66),
49, 15. Jakub Kotala (Havířov) 48, 16. 2. Milan Klouček (České Budějovice)
Zdeněk Doležal (České Budějovice) 93,06% (1,78), 3. Jan Brož (Jihlava)
47, 17. Filip Kuťák (Slavia Praha) 47, 18. 92,77% (2,00), 4. Dominik Pavlát (ChoMartin Šťovíček (Třebíč) 47, 19. Lukáš mutov) 92,26% (2,53), 5. Pavel Jekel
Nedvídek (Třebíč) 46, 20. Rostislav (Třebíč) 91,87% (2,39), 6. Michael Petrásek (Přerov) 91,80% (2,33), 7. MarMartynek (Frýdek-Místek) 46.
tin Michajlov (Slavia Praha) 91,60%
Komentáø Veèerníku
(2,98), 8. Lukáš Daneček (Frýdek-Mís$QFQXÆOW RQąCFÊ MTCNWLG \MWwGPÚ HQTXCTF tek) 91,03% (2,95), 9. Jakub Neužil
MVGTÚD÷JGOUG\ÐP[PCXNCUVPÊå¾FQUVQFGwGN (Prostějov/Kadaň) 91,00 (3,42), 10.
\JCP¾EMÆJQMNWDWPCUGXGT/QTCX[2ąKXwÊ Aleš Stezka (Havířov) 90,92% (2,56), ...
×EV÷MWO÷PÊ/CTMC4CéWMCXwCMO÷NX[JT¾V
RT¾X÷GZMCRKV¾PGNJ¾M¾éMCLGPåCNGXGURQF- 18. Tomáš Štůrala (Prostějov) 89,88
PÊ PCFUVCXDQXÆ UMWRKP÷ PGWFTåGN FQDTQW (3,22).
HQTOW0CQRCMMNQDQWMFQNčRąGFXGVGT¾PGO Pod čarou (méně než odchytaných 20
6QO¾wGO0QW\QWEQRąGFX¾F÷NRQ\FTCXQV- utkání): Daniel Huf (Prostějov) 91,65
PÊEJRTQDNÆOGEJ
(2,53).

PROSTĚJOV Kteří hokejisté ovládli individuální statistiky Chance ligy
mužů ČR 2019/2020? A jak se v jednotlivých ukazatelích prosadili hráči
LHK Jestřábi Prostějov? Na tyhle
otázky dává odpovědi následující
přehled Večerníku.

Marek SONNEVEND

MXCRKX÷tRQEVKXGE0QW\C

NEJVÍCE VYHRANÝCH
VHAZOVÁNÍ

Komentáø Veèerníku
<NÚOOWåGORTXQNKIQXÆUQWV÷åGUGUVCNP÷MFGLwÊ,GUVą¾D\V÷EJUQWéCUPÚEJVQPGLXÊE
ąG\CNK,CMWD*WUCUd/T¾\QWq

1. Michael Foltýn (Kadaň) 193, 2.
Daniel Voženílek (Litoměřice) 122,
3. Conor Allen (České Budějovice)
118, 4. Jakub Trefný (Kadaň) 115, 5.
Radek Duda (Benátky) 111, 6. Radek
Číp (Přerov) 107, 7. Jiří Krisl (Přerov)

TRESTNÝCH MINUT
Komentáø Veèerníku
$NQMQX¾PÊRCND[UQWRGąčVQċLGFPC\PGLX÷VwÊEJ UNCDKP 2TQUV÷LQXC X RąGFéCUP÷ UMQPéGPÆOTQéPÊMW#åXGéVXTVÆFGUÊVEGRQąCFÊ
UGQEKVNKFXCdVQRQD÷VCXEKq,CTQUNCX/T¾\GM
U,CMWDGO/WwMQW

1. Roman Pšurný (Přerov) 699, 2. Tomáš Pitule (Chomutov) 679, 3. Matěj
Zadražil (Sokolov) 604, 4. Josef Skořepa
(Jihlava) 591, 5. Michal Poletín (Jihlava) 574, 6. Markus Korkiakoski (Litoměřice) 544, 7. Daniel Vrdlovec (Slavia
Komentáø Veèerníku
Praha) 536, 8. Branislav Rehuš (Vsetín)
2CNGDP÷ PGLCMVKXP÷LwÊ d0QW\KMq VQ JTPWN PC 527, 9. Petr Vampola (Slavia Praha)
MNGELGwV÷XÊEPGåRCTċ¾Mdä¾NéCq
519, 10. Ladislav Bittner (Benátky) 488,
…19. Václav Meidl (Prostějov) 420,
NEJVÍCE ÈASU NA LEDÌ
22. Marek Račuk (Prostějov) 398,
1. Jakub Trefný (Kadaň) 1376.05, 2. Jan 26. Tomáš Divíšek (Prostějov) 378.
Novák (Slavia Praha) 1316.02, 3. Karel
Komentáø Veèerníku
Nedbal (Třebíč) 1281.12, 4. Pavel Pýcha (České Budějovice) 1239.37, 5. -XCNKVPÊ URGEKCNKUV[ PC XJC\QX¾PÊ O÷NK FTCXÊ
Vladimír Brož (Ústí) 1212.35, 6. Jiří RV¾EK X d&KXQEJQXKq C d/GKFNKMQXKq QDC UG
RąKDNÊåKNKMwGFGU¾VKRTQEGPVPÊ×UR÷wPQUVK
Krisl (Přerov) 1205.45, 7. Patrik Marcel (Litoměřice) 1192.37, 8. Jan Holý
NEJVÍCE
(Jihlava) 1172.48, 9. Lukáš Nedvídek
ZBLOKOVANÝCH STØEL
(Třebíč) 1165.55, 10. Petr Přindiš (Sokolov) 1165.39, … 26. Jaroslav Mrá- 1. Jakub Suchánek (České Budějovizek (Prostějov) 1065.05.
ce) 92, 2. Jiří Krisl (Přerov) 82, 3. Filip Dundáček (Poruba) 78, 4. Tomáš
Komentáø Veèerníku
Pastor (Poruba) 74, 5. Patrik Marcel
<MWwGPÚQDT¾PEG/T¾\GMUKEGX[PGEJCNwGUV (Litoměřice) 68, 6. Viktor Lang (ChoFWGNčRąGUVQ\RTQUV÷LQXUMÚEJRNGLGTčUVT¾XKN mutov) 67, 7. Jiří Drtina (Vsetín) 66,
XCMEKLCUP÷PGLFGNwÊFQDW
8. Radek Jeřábek (Vsetín) 66, 9. Karel
Nedbal (Třebíč) 65, 10. Pavel Pýcha
NEJVÍCE
(České Budějovice) 63.

1. Tomáš Nouza (Prostějov) 214, 2.
Tomáš Šmerha (Slavia Praha) 231, 3.
Petr Stloukal (Chomutov) 190, 4. Lukáš Žálčík (Prostějov) 189, 5. Martin
Šťovíček (Třebíč) 186, 6. Zdeněk Doležal (České Budějovice) 182, 7. Patrik
Marcel (Litoměřice) 179, 8. Martin
Kadlec (Litoměřice) 178, 9. Jakub Kotala (Havířov) 177, 10. Markus Korkiakoski (Litoměřice) 171.

NEJVÍCE STØEL NA BRÁNU

Jakub Suchánek (České Budějovice)
+35, 7. Jakub Babka (České Budějovice) +34, 8. Karel Plášil (České Budějovice) +32, 9. Vít Christov (České Budějovice) +31, 10. Tomáš Čachotský
(Jihlava) +29, … 22. Tomáš Nouza
(Prostějov) +20, 29. Marek Račuk
(Prostějov) +16.
104, 8. Niklas Pavel (České Budějovice) 103, 9. Patrik Marcel (Litoměřice)
Komentáø Veèerníku
98, 10. Jan Strejček (Litoměřice) 97, …
0CRTQUV¾FQOKPCPEGUWXGTÆPPÊEJ,KJQéGEJč 16. Jakub Husa (Prostějov) 79, 26.
XéGVP÷FXQWNQÿUMÚEJéNGPč.*-4CFMC2TQMGwG éVXTVÚ C/CVQWwG8GPMTDEG VąKP¾EVÚ  Jaroslav Mrázek (Prostějov) 70, 29.
0GLNGRwÊO\RVCéÊEJFTCXEčD[NtPKMQNKXRąG- Marek Račuk (Prostějov) 66.

+PFKXKFW¾NPÊUVCVKUVKM[%JCPEGNKI[ä¾NéÊMFTWJÚPGLNGRwÊUVąGNGE
+PFKXKFW¾NPÊUVCVKUVKM[%JCPEGNKI[ä¾NéÊMFTWJÚPGLNGRwÊUVąGNGE
4CéWMVąGVÊPCJT¾XCéCéVXTVÚXMCPCFUMÆODQFQX¾PÊ0QW\CD[N
R¾VÚOMCPQPÚTGOKPGLCMVKXP÷LwÊOXOPQåUVXÊX[R¾NGPÚEJTCP

Co se týče právě Chance ligy 2019/2020,
start její vyřazovací fáze ovlivnilo úterní
nařízení Bezpečnostní rady státu o zákazu shromažďování více než stovky osob
na jednom místě. Zatímco úvodní zápasy předkola se tak hrály ještě s fanoušky
v hledišti, druhé duely už probíhaly na
prázdných zimních stadionech bez diváků. A to ještě podmínečně, neboť se
počítalo, zda je pro hokej vůbec reálné
vměstnat se při mistrovském utkání do
stanoveného maxima sto lidí.
Ve čtvrtek se tyhle debaty staly bezpředmětnými poté, co vláda ČR vyhlásila
minimálně do 10. dubna nouzový stav
a zároveň snížila povolený počet shro-

Marek SONNEVEND

PRAHA, PROSTĚJOV Dost hektický a každým dnem se měnící byl
pandemií koronaviru ovlivněný vývoj
hokejových soutěží v České republice
během minulého týdne. Muži LHK
Jestřábi Prostějov přitom mohli zůstávat v relativním klidu, neboť vinou
nepostupu do play-off jim prvoligová
sezóna skončila už 7. března, to znamená ještě před následnými překotnými událostmi.

ulevil si Matouš Venkrbec

„Takhle jsme si to nepředstavovali,“

6RXWøæHE\O\SĆHGêDVQøXNRQêHQ\
éHVNÇ%XGøMRYLFHSRVWXSXMËGRH[WUDOLJ\
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Šéftrenér mládeže 1.SK Prostějov Martin Neoral stále ještě kope krajský přebor
PROSTĚJOV Již čtvrtým rokem
působí v celku 1.SK Prostějov Martin Neoral (na snímku) jako šéftrenér mládeže. Absolvent Fakulty tělesné kultury v Olomouci pracuje
s fotbalovými nadějemi již od rané
dospělosti. Začal v Prostějově, pokračoval v Sigmě Olomouc, aby se
tedy vrátil do eskáčka. Kromě každodenní práce s mládeží dál hraje
aktivně krajský přebor za FC Kralice na Hané. „Spousta klubů řešila
pouze své ‚A‘-týmy a najednou jim
došlo, že když nebude mládež, tak
nebude odkud brát. Jsem rád, že
se tento pohled mění,“ pochvaluje toho, co jsem se učil ve škole, a taky
si současný přístup funkcionářů toho, co jsem si i já pamatoval ze
svých tréninků v mládeži.“
k budoucnosti.
yy Chytlo vás to tedy od začátku?
„Ano, bavilo mě to opravdu hodně.
v rámci exkluzivního
Postupně jsem viděl, že se posunuju
interview
i já, a jak mi pomalu končila škola, tak
pro Večerník
jsem k tomu tíhl ještě více. Po zhruba
se ptal
dvou letech jsem objevil možnost se
přesunout do Olomouce, kde jsem
Jan
se zapojil u žákovských týmů Sigmy.
Tam jsem nejdříve působil v roli asisFREHAR
tenta a učil jsem se od různých trenéyy Jak dlouho se již věnujete mlá- rů další nové věci.“
deži?
yy Bylo vaším cílem tedy pokračo„Startoval jsem, když jsem byl vat v trenéřině jako zaměstnání?
v ´prváku´ na vysoké škole. (úsměv) „Věděl jsem, že se tomu chci věnovat
Začal jsem trénovat právě tady v Pro- naplno. Navíc jsem učil na Základní
stějově u přípravek. Tehdy jsem spo- škole Heyrovského v Olomouci, která
lupracoval s panem Krestou, kdy jsem je propojena právě se Sigmou. A moc
se plynule přidal k jeho týmu a po- mě bavilo i zajímalo to propojení sporstupně jsme rozvíjeli děti. Trénovali tu se školou. Po několika letech mi
jsme s nimi třikrát čtyřikrát v týdnu přišla nabídka z Prostějova na pozici
a o víkendech objížděli turnaje. Zača- šéftrenéra mládeže 1.SK. Abych přelo nás to spojovat a bavit. Pro mě to dával své zkušenosti zde.“
bylo během studia takové poznávání yy Přemýšlel jste hodně o nabídce?

20031310408

Většina kluků v devatenácti si myslí,
že na ně čeká liga, ale ta konkurence
je obrovská. Kolikrát si to nedokáží
srovnat v hlavě, tak raději skončí,
než aby pokračovali na nižší úrovni...
„Chvilku, ale dlouhé to nebylo.
(úsměv) Působil jsem tu jako hráč
v dorostu, začal jsem zde svoji trenérskou kariéru, navíc tu i bydlím.
Bral jsem to tak, že bych se měl vrátit
a pokusit se spoustu věcí zlepšit, aby
se to tu celkově posunulo. Začali jsme
na tom tedy pracovat. Nyní si myslím,
že jsme našli zlatou střední cestu mezi
fotbalem a vzděláním, což je důležité.
Mým hlavním cílem byla symbióza
mezi hráčem, rodičem, učitelem a trenérem. To se nám daří.“
yy Když jste se vracel do Prostějova, tak to bylo už na pozici šéftrenéra?
„Ano, já byl spokojený, kde jsem
v Olomouci byl, učil jsem zeměpis
a tělocvik a dělal hlavního trenéra
u žáků. Prostějov mi z ničeho nic poslal tuto nabídku a já se rozhodl, že do
toho půjdu. Lákala mě zde spousta
věcí.“
yy Jaké konkrétně?
„Jedna z hlavních byla, když jsem
viděl, jaký zájem je z vedení o dobré

fungování mládeže. Ale osobně mě
ákalo to, že se zde hrají
asi nejvíce lákalo
ovské kategorie v renejvyšší žákovské
amozřejmě jsem
publice. A samozřejmě
uci tu nejsou
věděl, že kluci
ička celoreta úplná špička
publiková. Chtěl jsem
zjistit, když změníme
určité návykyy u těch
á
kluků, jestli seedokádokáží srovnat i s těmi
pšími
úplně nejlepšími
v republice.“
yy A daří se to?
á
„Podle méhoo nám to
zoru se nám
daři-i
opravdu podařiuhou
lo, a to i zásluhou
enérů,
dalších trenérů,
kteří se stálee snaží
zdokonalovat.t.“
bíhá váš
yy Jak probíhá
běžný den?
„Já to chtěl i v Prostějově mít spojenéé
také s dohledem nad nimi i ve škole.
Kluci na základní škole E. Valenty
mají pětkrát týdně tělocvik, u kterého
se snažím vždy být. Takže ráno vždy
začínám dvěma hodinami tělocviku. Od brzkých odpoledních hodin
máme tréninky. Je velká výhoda, že
kluci mohou mít ty tréninky hned po
škole. Plně se věnuju ročníku 2006.“
yy Kdybyste měl sám sebe charakterizovat jako trenéra, jaké vlastnosti byste vypíchl?
„Empatie. Vnímání emocí a pocitů
hráčů. Myslím si, že dokážu hráče
dobře vnitřně motivovat, aby se dokázali vydat na maximum a rozvíjet
se tím, že sami chtějí.“
yy A kterou naopak byste rád odstranil?
„Určitě bych se potřeboval ještě zlepšit na taktickém vnímání a nacvičování různých zápasových akcí.“
yy Postupují trenéři společně se
svým ročníkem, nebo naopak zůstávají u jedné kategorie?
„Dříve se trenér ujal dětí a pokračoval
s nimi několik let. Nyní se je snažíme
často obměňovat. Nejlépe se nám to
daří u žákovských kategorií, u nich je
velký skok mezi mladšími a staršími.
Tam se snažíme, aby byl u dětí vždy
ten nejvhodnější trenér.“
yy S jakými kluby si v mládeži pomáháte v regionu?
„Co se týče například přímo mě, tak
já nemám problém spolupracovat
vůbec s nikým. S regionem se snažíme pravidelně si pomáhat. Kolikrát
ovšem slýchávám, že těm malým
klubům hráče bereme. Ale určitě to
tak není. My se je snažíme vychovat
a nabídnout jim zázemí, aby se mohli
věnovat a rozvíjet ve fotbalu. Chceme

je vychovat nejen pro velký fotbal,
ale aby klidně zůstali i u regionálního
fotbalu.“
yy Jen velmi málo odchovanců
u velkého fotbalu zůstane, čím to je?
„Největší problém je podle mě hlava.
Většina kluků v devatenácti si myslí,
že na ně čeká první liga, ale ta konkurence je obrovská. Kolikrát si to
nedokáží srovnat v hlavě, tak raději
skončí, než aby pokračovali ve fotbale
na nižší úrovni. To je ten největší problém. My se teď snažíme kluky chystat také na to, aby začali postupně

stále zlepšovat a pracovat na sobě,
a věřím, že to bude do budoucna
znamenat to, že by zase nemusela být
obava o dostatek hráčů. Je to běh na
dlouhou trať, ale nyní to jde správným směrem.“
yy Je to znát i na výběrech pro
eskáčko? Je základna z menších
klubů větší a zásluhou toho větší
konkurence?
„Pomalu to začíná být znát, ale nejde
vůbec o eskáčko. Jde celkově o region, kde i v těch malých klubech je
jednoduchá rovnice, že čím více
mladých hráčů bude hrát, tím bude
větší konkurence a hráči budou kvalitnější.“
yy Dříve u dětí hodně jeli tatínci,
teď je velký trend mladých trenérů, co to přináší?
„Určitě to přináší hodně velký posun podle mého názoru. Je pravda,
že dříve fungovali především tatínci
na všech úrovních, také pak s nimi
absolvovali více kategorií. Nyní se
situace celkově mění. Je ale opravdu
důležité, aby se mladí učili od těch
starších, aby se taky opačně starší

klidně od regionálních úrovní, snažili
se co nejvíce trénovat a ukázat se těm
vyšším soutěžím.“
yy Nechybí eskáčku béčko? Přece
jen by rezerva v divizi jistě mohla
mladým pomoct, ne?
„Je to otázka dvou pohledů. Samozřejmě by to těm klukům rozhodně
mohlo pomoci. Hodně to v klubu
rozebíráme, klukům by to opravdu
hodně usnadnilo situaci. Na druhou
stranu je otázka, jestli by to zase neublížilo týmům v regionu.“
yyV posledních letech mládež
zase ožila čím si to vysvětlujete?
„Spousta klubů řešila pouze své ‚A‘-týmy a najednou jim došlo, že když
nebude mládež, tak nebude odkud
brát. Najednou teď tedy vzniká hodně přípravek, což je super. Regionu
to může do budoucna velmi pomoci.
Vidím, že i spousta trenérů se snaží

snažili pochytit nové věci, které do
tréninku přinesou mladší trenéři.“
yy Kdybyste chtěl předat to nejhlavnější pro trenéry z malých
klubů, co by to bylo?
„Aby to dělali hlavně pro děti. Vymýšlet jim spoustu různých her a rozvíjet i celkově pohybové dovednosti.
Snažit se jim především pomoci
a dělat pro ně maximum. Nebýt pro
ně autoritou, ale spíše takovým prostředníkem mezi hráčem a fotbalem.“
yy Stále ještě hrajete krajskou
soutěž za Kralice. Stíháte to bez
obtíží?
„Během zimy jsem léčil zranění, takže mám v plánu pokračovat. (smích)
Je pravda, že moc tréninků jsem teď
s kluky neabsolvoval, ale poctivě
jsem se připravoval a dával se dohromady. Určitě v tom kluky nenechám.
Stíhat se to zatím dá bez problémů.“

vizitka
MARTIN NEORAL
✓ narodil se 2. července 1987 v Prostějově
✓ čtvrtým rokem zastává

v 1.SK Prostějov pozici šéftrenéra mládeže
✓ jako hráč prošel mládežnickými

kategoriemi Prostějova
✓ vystudoval na UP v Olomouci

na Fakultě tělesné kultury obor učitelství se zaměřením
na tělesnou výchovu a zeměpis
✓ třináct let se věnuje práci u mládeže, kterou vedl
jak v prostějovském klubu, tak i v SK Sigma Olomouc
✓ všeobecně se zajímá o sport a regeneraci
✓ mezi jeho hlavní koníčky patří cestování
✓ je svobodný
zajímavost: aktivně hraje fotbal na krajské úrovni
v Kralicích na Hané

&IO@MQD@RNCMµà@H0(/$-MJNOîEJQI@E@I

2TQUV÷LQXUMÚMQTHDCN

JFJI>DUµFG<?IÁàµNOD-@OM`I<E?M
[+µ>CJ?=THîG?JNO<O<NKJöKJFPOPh
PROSTĚJOV Druzí po základní části extraligy dospělých ČR
2019/2020 skončili korfbalisté SK RG Prostějov, což jim dává
velkou šanci na historický postup do finále soutěže v následném play-off. Nejen na tohle téma jsme si povídali s hráčskou
oporou ergéčka Petrem Šnajdrem bezprostředně po závěru
dlouhodobé fáze. Tohle interview tedy vzniklo ještě před rozšířením koronaviru v ČR a vládou vyhlášeným nouzovým stavem.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Dvakrát za sebou jste prohráli
v Českých Budějovicích. Co říct
k tamním duelům?
„Osobně jsem na jihu Čech ani jednou nebyl kvůli nemoci, ale oba
zápasy jsem samozřejmě sledoval.
Napoprvé v dohrávce čtvrtého kola
ještě chyběli Honza Tichý, naše střelecká opora, kterému se narodila
dcera, a také Aneta Lešanská kvůli
soustředění mládežnické reprezentace ČR, kde je asistentkou trenéra.
Takhle oslabená sestava v jiném
složení nesehraných čtyřek přesto
začala dobře, vedla a vypracovala si
dost velký náskok. Potom jsme však
dostali spoustu hloupých košů, do
té doby špatně hrající soupeř se zvedl. A nakonec těsně zvítězil. Druhé
vzájemné utkání v Budějovicích
o týden později bylo součástí čtrnáctého kola, znovu nenastoupil Honza
Tichý ani já. Naopak domácí opět
dali dohromady silnou sestavu včet-

ně několika zkušených navrátilců
z doby před iks lety, kdy získali pět
mistrovských titulů za sebou. Přesto
byli porazitelní, ale my jsme ani tentokrát nezahráli natolik dobře, aby to
vyšlo. Dvou proher byla určitě škoda, ovšem ty zápasy pro nás stejně
nic moc neřešily a můžeme je brát
jako kvalitní přípravu na play off.“
yy Do něj půjdete ze druhé příčky, o čemž rozhodlo kontumační
vítězství 7:0 v posledním dějství
nad Náchodem. Proč se vlastně
nehrálo?
„Soupeř dal den před zápasem vědět, že má nějaké zraněné i nemocné
hráče a nepřijede. Podle mě je jasné, že chtěli ušetřit peníze za dlouhou cestu v situaci, kdy se nemohli
hnout z jistého dna tabulky. Proto
utkání předem vzdali, což třeba mě
osobně dost štve. Přišli jsme o jeden
z pouhých šesti domácích soubojů
v základní části, já se přitom snažím
zvát na každé naše střetnutí v extralize co nejvíc příznivců včetně našich
klubových mládežníků nebo dětí
ze školních kroužků. Pak to soupeř
takhle zabalí, zápas není a lidi jsou
zklamaní. Náchod by měl dostat
aspoň pokutu!“
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yy Přál jste si
za semifinálopitelvého protivníka České Budějovice nebo Znojmo?
„Určitě Znojmo, byť není vůbec slabé a od začátku sezóny šlo výkonnostně nahoru. Ze tří vzájemných
utkání jsme ho ale dvakrát porazili
a hlavně je to mnohem příjemnější
soupeř z hlediska cestování. Rozhodně si však nebudeme stěžovat,
že nakonec narazíme na Budějice.
Po herní stránce jsou se Znojmem
srovnatelné a víme, že pokud my
sami předvedeme korfbal, na jaký
máme, je postup jednoznačně
v našich možnostech. Akorát
musíme skousnout dlouhou
štreku na jih Čech potřetí v poměrně krátké době. (pousměje
se) A vypořádat se i s tím, že
Budějky jistě nasadí nejsilnější
možnou sestavu.“
yy Postupové naděje v boji 2GVTiPCLFT RąKUVąGND÷ XGZVTCNKIQXÆOFWGNW
Foto: Marek Sonnevend
o finále jsou padesát na pa- RTQVK$TPW
desát?
„Asi jo. Všichni čtyři semifinalisté ně velký úspěch umocněný navíc
včetně nás jsou v letošní sezóně veli- tím, že rozhodující bitva o zlato má
ce vyrovnaní, jen Brno coby největší proběhnouz u nás v Prostějově jako
favorit bodově odskočilo. Přesto vě- součást Finálového dne českého korřím, že my bychom mohli a měli být fbalu. No a v jednom takovém utkání
letos druzí nejlepší, tím pádem na vy- se může stát cokoliv, přitom získat
sněnou finálovou účast dosáhneme. doma mistrovský titul by byla fakt
Poslední dobou jsme kvůli absencím bomba! (zasní se) Nejdřív ale musíméně trénovali, což se teď zlepší, me zvládnout to semifinále. Dlouhov přípravě zabereme. A výkonnost dobou fázi jsme odehráli docela slušzase zvedneme, díky tomu České Bu- ně, potvrdili svůj rostoucí potenciál.
dějovice vyřadíme. To by byl pocho- Teď zbývá ho prodat v play-off.“
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PROSTĚJOV Korfbalový oddíl SK RG Prostějov vzal na svá
bedra další početné kvantum
turnajů, které měl zorganizovat
v nejbližších týdnech a měsících.
Kvůli vládou ČR vyhlášenému
nouzovému stavu minimálně do
10. dubna z důvodu šíření koronaviru je však uskutečnění některých z těchto plánovaných akcí už
teď vyloučeno a další se dostaly do
akutního ohrožení jejich odložení
či přímo zrušení.
K čemu v původně stanovených termínech určitě nedojde, to jsou dvě
nadcházející klání pro školáky prvního stupně ZŠ. V sobotu 21. března mělo proběhnout 1. kolo nové
Hanácké ligy U9 a U11, v úterý 24.
března pak Školní pohár žáků 1. až
3. tříd. Oba turnaje se však logicky
neuskuteční, neboť hala RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici
je uzavřena, a navíc platí zákaz shromažďování více než třiceti osob na
jednom místě.
Otazníky se zatím vznášejí nad dalšími významnými podniky, jejichž
organizaci ergéčko získalo. V sobotu

25. dubna má na prostějovské reálce
být Finálový den českého korfbalu,
tedy všechny zápasy o medaile včetně mistrovských titulů v extralize
dospělých, první lize dospělých a extralize dorostu! Hned o den později
26. dubna je tamtéž v plánu Finálový
den ligy mladších žáků.
Navíc tohle ještě není zdaleka
všechno, protože na přelomu května a června by měl Prostějov hostit
i 3. kolo základní části plus následně
úvodní duely play-off druhého ročníku Superligy ČR! Nemluvě o tom,
že za necelé dva týdny ode dneška
bylo původně na programu první
utkání semifinále extraligy dospělých České Budějovice vs. Prostějov,
jehož odehrání v původním termínu
je teď v podstatě vyloučené. Stejně
jako řada dalších střetnutí vyřazovací
části mládežnických soutěží tuzemska v korfbalu.
Jaké řešení zvolí vedení ČKS, potažmo prostějovský klub například i co
se týká další přípravy a tréninkového
procesu? Na to si musíme počkat
minimálně do příštího vydání Večerníku!
(son)
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Barometr formy hráček VK, s jakou měly jít do play-off:
PROSTĚJOV Jak jsou na tom jednotlivé prostějovské volejbalistky po herní stránce v novém
kalendářním roce 2020? Na tuhle otázku se Večerník snažil odpovědět v tradičním rozboru
formy žen VK, který byl připraven pro čtenáře před startem vyřazovacích bojů UNIQA extraligy.
Vyšší moc ale bohužel zasáhla a hrát už se kvůli pandemii z šířícího se koronaviru v tomto ročníku nebude. Jak byly svěřenkyně kouče Petráše připraveny
Marek SONNEVEND najdete v následujícím sumáři.

nejstabilnější výkony držela
Stümpelová a částečně Nová

SMEÈAØKY

LENKA
KNOROVÁ
Vìk: 19 let

Forma pøed play-off: 0 %
Její situace bohužel zůstala neměnná, ze zdravotních důvodů
byla mimo hru. Podstoupila operaci bolavého kolene a snaží se
o co nejrychlejší návrat, leč podle
všech indicií by koPosun
od minula: lektivu na place už
do konce ročníku
0%
stejně nepomohla.

Aneta
Weidenthalerová
Vìk: 21 let

Forma pøed play-off: 55 %
Z plejerek mimo obvyklou základní sestavu trávila na palubovce
nejvíc času díky častému naskakování z lavičky. Pomáhala hlavně
servisem a polařskými zákroky,
někdy příjmem nebo šikovností
Posun od v zakončení. V posledních zápasech ji
minula:
ale přibrzdilo lehčí
-10%
zranění.

UNIVERZÁLKY

LUCIE
NOVÁ
Vìk: 23 let

Forma pøed play-off: 75 %
V zakončení si držela ze všech diagonálních hráček vékáčka nejvyšší
procentuální úspěšnost, těžila ze
svých útočných dispozic. Navíc
kvalitně servírovala, dokonce
i problematický příjem v něktePosun od rých utkáních
zvládla. Evidentně
minula:
si zvykla na status
5%
opory.

Vìk: 25 let

Forma pøed play-off: 75 %
Byla druhou nejzkušenější členkou mančaftu a její výkonnost
tomu odpovídala, především
z hlediska spolehlivosti a stability.
Málokdy zahrála špatně, spíš trvale
držela svou vyšší laťku. Fungovala
přihrávka, dobře útočila, zlepšila i defenzivu, skvěle podávala.
Posun od
Prostě nejlepší
minula:-5% hráčka týmu.

GABRIELA
KOZMÍK
Vìk: 36 let

Forma pøed play-off: 60 %
Také v případě veteránky, kterou
kouč Petráš před sezónou přemluvil
k prodloužení kariéry, se dalo mluvit o spolehlivosti. Byť herní úroveň
Gabiky v útočné činnosti výrazně zaostávala, vynahrazovala tento nedostatek dobrou obranou na síti i v poli.
Plus samozřejmě
Posun od
minula:-5% zkušenostmi.

Vìk: 19 let

Forma pøed play-off: 60 %
Špičkové výkony z doby svého návratu po zranění sice neudržela,
ale velice slušný standard (i vzhledem k nízkému věku) předváděla.
Na přihrávce se ovšem poněkud
zhoršila, na smeči i blocích ji limitoval vzrůst. Účinně však podáPosun od vala a odváděla
i spoustu černé
minula:
práce v mezihře.
0%

GABRIELA
KOPÁÈOVÁ

VERONIKA
BOUDOVÁ
Vìk: 21 let

Forma pøed play-off: 55%
Nebýt jejích pravidelných startů
za druholigové béčko VK, neměla
by takřka žádné zápasové vytížení. Trenér ji totiž dlouho nestavěl
vůbec (kromě mače na Olympu
při absenci Kozmík), až poslední
dobou občas vystřídala na několik
výměn. A vedla
Posun od
si vcelku solidminula: -5% ně.

TEREZA
SLAVÍKOVÁ
Vìk: 21 let

Forma pøed play-off: 55 %
Od nadějného úvodu sezóny
postupně spadla do trápení na
přihrávce, což je na jejím postu
klíčová činnost. A nepohoda se
místy dokonce ještě prohloubila. To vše kontrastovala s obrovskousnahou´Slavči´vynahradit
Posun od horšípříjemco
nejlepší obraminula:
nouvpoli.
0%

TEREZA
BALÁKOVÁ
Vìk: 20let

Vìk: 21 let

Forma pøed play-off: 65 %
Ještě po základní části by hodnocení top opory z úvodu sezóny kleslo
hodně hluboko, neboť se delší dobu
vyloženě trápila zejména vysokou
chybovostí. Alespoň závěr jí však vyšel mnohem lépe, začala se vracet do
Posun od dřívější pohody, což
už však neměla šanci
minula:
potvrdit.
-5%

LIBERA

BLOKAØKY
NIKOLA
STÜMPELOVÁ

KAROLÍNA
FRIÈOVÁ

Forma pøed play-off: 60 %
Občasné naskakování na účko či
smeč chvilkovým vystřídáním se
v závěru nadstavby změnilo v jinou
roli, a to druhého libera za nejistou
kamarádkou Slavíkovou. ´Balča´ si
na tomhle postu vedla průměrně,
Posun od jinak stále zůstala
tahounkou druhominula:
ligového TJ OP.
-5%

NÁHRÁVAÈKY
MICHAELA
ZATLOUKALOVÁ
Vìk: 24 let

Forma pøed play-off: 60 %
Nevyhnula se kolísání výkonnosti, když některé zápasy zvládla výborně, jiné průměrně a další špatně. V součtu však zůstala týmovou
jedničkou na svém postu se silnými stránkami, například zvládání
těžkých situací, bloky i slabinami
Posun od jako nižší rychlost
pohybu, obrana
minula:
v poli.
0%

KLÁRA
DVOØÁÈKOVÁ
Vìk: 19 let

Forma pøed play-off: 65 %
V áčku naskakovala z lavičky
pouze tehdy, pokud se družstvu
nedařilo. A v takových případech někdy dokázala hru vítaně
oživit. Navíc zvládala vydatnou
porci dalších střetnutí za juniorky i béčko, kde patřila k nejPosun od větším oporám.
Postupně šla naminula:
horu.
0%
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BASKETBALISTÉ NETRÉNUJÍ, BUDE KONEC?
O osudu Kooperativa NBL
se rozhodne ve středu

PROSTĚJOV Mužská nejvyšší basketbalová soutěž
Kooperativa NBL zatím zůstává přerušena a její vedení bude ve středu 18. března jednat o dalším osudu probíhající
sezóny 2019/2020. Obecně se však předpokládá, že bude
ukončena podobně jako Renomia Ženská basketbalová liga, kterou Česká basketbalová federace ukončila a mistrem
vyhlásila celek ZVVZ USK Praha. Ten totiž bez porážky ovládl
základní část soutěže. „Vše se projedná se zástupci klubů,“
uvedl Zdeněk Ringsmuth, šéf soutěže.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Jednotlivé kluby většinou netrénují
a čekají na rozhodnutí. Probírají se různé scénáře. „Hala je zavřená, tréninky
jsou zrušené. Myslím si, že se soutěž
nedohraje a sezóna bude předčasně
ukončena,“ prohlásil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
V podobném duchu hovoří také trenéři a manažeři dalších ligových klubů.

se o fakta, liga je teď přerušená,“ pronesl Jakub Důra, sportovní manažer
děčínských basketbalistů. Manažer
ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý
si myslí, že se hrát nebude. „Kluci se
basketbalově udržují, ale nedovedu si
představit, že za měsíc budou ve stejné
kondici jako teď. Propadám skepsi, že
se liga zruší,“ přiznává Hrubý, podle
něhož by byl problém i s nasazením
„Neumím si představit, že začneme zahraničních posil. „Třeba Američané
hrát za měsíc, jak se vše dohraje,“ říká se můžou vrátit i po limitu, ale půjdou
hradecký kouč Lubomír Peterka. do karantény,“ připomenul.
„Pokud se opravdu bude řešit to, že
se nedohraje, tak pak se také musí
vyřešit, kdo bude NBL hrát i v příští
sezóně. Řešení je několik, při všech
bude někdo nespokojený,“ míní Peterka.
Také v Děčíně čekají na klíčové jednání České basketbalové federace
a Asociace ligových klubů. „Pak budeme dělat nějaké kroky. Opíráme

Foto: www.bkolomoucko.cz

<F¾UGåGPCDQLGRQFF÷TCXÚOKMQwKHCPQWwEKJPGFVCMPG\CXÊVCLÊ

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Soutěže 3DOXERYN\RVLíHO\ Junioøi Orlù obsadili

jsou do YHYñHFKVYĨWDGtOHFK v základní èásti páté místo
odvolání
přerušeny
PRAHA, PROSTĚJOV Překotný
vývoj zdravotní situace v České
republice se pochopitelně nevyhnul ani basketbalovému hnutí.
Vedení České basketbalové federace respektovalo všechna rozhodnutí vlády. Původně předpokládalo, že se mistrovské zápasy
odehrají bez diváků, nakonec ale
bylo nuceno všechny soutěže
přerušit. Toto rozhodnutí platí
do odvolání stavu nouze.
„Na základě rozhodnutí vlády
České republiky musíme reagovat. V tuto chvíli jsou obě nejvyšší
soutěže s okamžitou platností přerušeny. Pracujeme na scénářích, za
jakých podmínek by bylo možné
v případě pozitivního vývoje pokračovat po odvolání stavu nouze. Další možné scénáře budeme
konzultovat společně s kluby. Veřejnost budeme o dalších krocích
informovat,“ řekl sportovní ředitel
mužské ligy Zdeněk Ringsmuth.
Stejně jsou na tom i všechny nižší
a mládežnické soutěže. Ty jsou na
základě vládního usnesení rovněž
přerušeny. O jejich dalším osudu se rozhodne v následujících
dnech. Česká basketbalová federace připraví možné scénáře, za jakých podmínek by se daly soutěže
dohrát po uplynutí třicetidenního
opatření i pro případ, že budou
opatření prodloužena. O stejný
krok žádá Česká basketbalová federace také jednotlivé Oblasti.
„Je složité cokoli předvídat, situace
se průběžně mění. Pochopitelně
bychom si přáli, aby vše dobře
dopadlo. Nejdůležitější se ovšem
zdraví, to je na prvním místě a na
to musíme myslet především,“ dodal Ringsmuth.
(lv)

PROSTĚJOV, MIES, NEW YORK Pandemie koronaviru otřásla celou basketbalovou komunitou. Na jejím základě došlo
k přerušení většiny soutěží. Kromě ligových
soutěží se přerušily i pohárové duely.
Mezinárodní basketbalová federace FIBA ohlásila přerušení svých soutěží počínaje pátkem 13.
března. To se týká i Ligy mistrů mužů s účastí
čtvrtfinalisty ERA Basketball Nymburk a Euroligy žen s účastí čtvrtfinalisty ZVVZ USK Praha.
V Lize mistrů ještě nejsou za stavu 1-1 dohrány
dvě osmifinálové série, přičemž Nymburk nyní
čeká na termíny svých čtvrtfinálových utkání
s AEK Atény. V Eurolize žen byly rozehrány
prvními utkáními jen čtvrtfinálové série Fenerbahce – Bourges a Lyon – Orenburg. Tým
francouzského Montpellieru už ale neodcestoval k prvnímu zápasu do Jekatěrinburgu a tým
Schia z nejpostiženějšího severu Itálie nakonec
v Praze k zápasu s USK nenastoupil, neboť bylo
zakázáno ho odehrát z rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví, což přebilo původní požadavek
FIBA na jeho sehrání. Překvapením však bylo

už to, že italský tým i přes vládou nařízenou karanténu pro sever země do Prahy dorazil. Dostal
totiž výjimku.
„Velmi nás daná situace mrzí vzhledem k tomu,
jak dobře v této sezóně hrajeme. Pevně doufáme, že se soutěž obnoví co nejdříve a budeme
moci pokračovat tam, kde se sezóna Ligy mistrů přerušila,“ uvedl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček. „Víme, že FIBA
a vedení Ligy mistrů dělaly vše pro to, aby soutěž mohla pokračovat, ale v současné situaci,
kdy týmy nejsou schopny garantovat uspořádání zápasů a cestování na ně, tak to bylo nejrozumnější možné řešení,“ dodal Šimeček.
Přerušena je také NBA. Vedení soutěže nejprve uvažovalo o možnosti hrát bez diváků,
nakonec ale zápasy odložilo. Prvotní příčinou
byl pozitivní test na koronavirus u Rudyho
Goberta z Utahu. „NBA využije této přestávky k tomu, aby rozhodla o dalších krocích
v souvislosti koronavirovou pandemií,“ uvedlo
vedení soutěže, která je jednou z nejvíce prosperujících sportovních lig na světě.
(lv)

PROSTĚJOV Pokud se basketbalová sezóna přece jen rozběhne, mohou extraligoví
junioři BCM Orli Prostějov stále pomýšlet
na obhajobu třetího místa z minulé sezóny.
Výběr do 19 let v posledních dvou zápasech
porazil Nymburk 78:61, USK Praha 84:70
a díky tomu v tabulce soutěže obsadil pátou
příčku, čímž by si měl zahrát čtvrtfinále play-off. Jenže, se tak na základě aktuálních událostí s největší pravděpodobností nestane.

Ladislav Valný
„Juniorská kategorie patří mezi naše priority. Základní část extraligy potvrdila, že patříme mezi
nejlepší v České republice. Věřím, bychom měli
na postup do finálového turnaje čtyř nejlepších,“
říká předseda BCM Orli Prostějov Michal Műller.
Čtvrtfinálovým soupeřem Hanáků je podle
současné tabulky celek USK Praha, který v dlouhodobé části obsadil čtvrté místo a díky tomu by
měl mít v úvodních duelech série na tři vítězství

výhodu domácího prostředí „Šlo by o hodně
vyrovnanou sérii, ve které bychom rozhodně
nebyli bez šancí. Potvrzují to i výsledky v základní části. V Praze jsme prohráli jen o osm bodů,
doma jsme vysokoškoláky porazili o čtrnáct,“
připomíná Műller.
Junioři v závěru dlouhodobé části výrazně vylepšili svoji bilanci. V posledních šesti kolech
prohráli jediné utkání s Pardubicemi a porazili
Kolín, Sokol Pražský, Plzeň, Nymburk a USK
Praha.
„Tým, ukázal, že jeho výkony rostou. Před rozhodující fází sezóny se dostal do velké formy a byl
skvěle připravený kondičně. Navíc byl zdravotně
v pořádku,“ uvedl šéf prostějovského mládežnického klubu.
V minulé sezóně hráči BCM Orli Prostějov v juniorské extralize vybojovali bronz. Do play-off šli
ze třetí příčky, ve čtvrtfinále vyřadili v pěti zápasech Nymburk. V semifinále prohráli s GBA Praha, v posledním utkání ale porazili 110:99 Písek
a obsadili konečné třetí místo.

„Bude konec, zdraví musí mít pøednost,“

míní Predrag Benáèek
PROSTĚJOV Nikdy se nevzdává, do každého zápasu jde
s cílem zvítězit. Tentokrát ovšem trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček (na snímku) není optimistický. Je přesvědčený, že ligová soutěž předčasně skončí. „Podle mého už
praktiky skončila. Tady přece nejde o to, co si basketbalové
hnutí přeje. Jde o zdraví a to musí mít přednost,“ říká otevřeně kouč loni bronzového týmu tuzemské scény.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Vedení soutěže bude o ligovém osudu jednat. Může nabídnout jiný scénář?
„Upřímně řečeno to nechápu. Sezóna se měla ukončit stejně jako u žen.
Tam již skončila, udělil se i titul.
U nás to mohlo být stejné. Ukon-

čit ročník. S tím, že titul má Nymburk, což každý už stejně dávno ví.“
(úsměv)
ƔƔ Myslíte si, že to nakonec tak
dopadne?
„Hlavně si myslím, že v tuto chvíli
vůbec nejde o nějaké přání klubů
nebo ligy. Teď přece rozhoduje vláda
České republiky. Vše je jasné. Ukončit sezónu, věřit, že se současnou
pandemii podaří zvládnout. A v létě

se připravit na další ligový ročník.
Jiná reálná cesta neexistuje.“
ƔƔ Dokážete si představit, že by
soutěž po nějaké pauze pokračovala?
„Měsíc by nikdo netrénoval a pak
by za tři dny hrál mistrovský zápas.
To je přece nesmyslná představa!
Sportovně by taková utkání neměla
úroveň, jen by se zvyšovalo riziko
zranění hráčů.“
ƔƔ Takže s dalším případným odložením rozhodnutí byste nesouhlasil?
„Tady přece vůbec nejde o nějakou představu jednotlivce. Sport je
v tuto chvíli na vedlejší koleji. Jde
o mnohem víc a tak se k tomu musí
přistupovat.“
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PRAHA, PROSTĚJOV I v případě českých soutěží v házené
měla situace s osudem veškerých
utkání minulého týdne svůj postupný vývoj tak, jak šíření koronaviru ovlivňovalo rozhodnutí
národních orgánů v návaznosti
na všechno tuzemské dění včetně
sportu.

Marek SONNEVEND
O uplynulém víkendu měli druholigoví házenkáři TJ Sokol II Prostějov
nastoupit doma v sobotu odpoledne
proti Brnu B, muži TJ Sokol Kostelec na Hané HK se pak ve skupině

Jižní Morava téže soutěže chystali na
nedělní dopolední duel s Kuřimí.
Po úterním nařízení Bezpečností
rady státu o tom, že se lidé mohou
shromažďovat na jednom místě
v maximálním počtu sta osob, to vypadalo, že se zmíněné zápasy (stejně
jako všechny ostatní v České republice) odehrají bez diváků.
Ve čtvrtek však vláda ČR vyhlásila
minimálně do 10. dubna nouzový
stav, množství lidí ve společné skupině snížila na třicet. A na tohle i vedení Českého svazu házené logicky
muselo reagovat tím, že veškeré
soutěže přerušilo. Prozatím se závě-

rem, že o případném dohrání kvanta
odložených utkání bude řídicími orgány rozhodnuto později na základě
vyhodnocení situace ohledně pandemie COVID-19.
Ještě téměř měsíc se tak žádné
mistrovské souboje určitě konat
nebudou, oba házenkářští zástupci prostějovského regionu ve
2. lize mužů mají volno. Navíc
nejen zápasové, ale i tréninkové.
Krytá sportoviště jsou totiž na
základě vládního rozhodnutí také
uzavřena, příprava tedy může probíhat (pochopitelně v omezeném
počtu nejvíc třiceti osob) jedině

na venkovních hřištích nebo jinde
pod širým nebem.
„My jsme se na trénincích těžko
scházeli za normální situace, natož
teď v současných výjimečných podmínkách. Proto žádnou společnou
přípravu mimo halu neorganizujeme. Kdo si chce jít zaběhat, zacvičit
či zastřílet na bránu individuálně,
ten klidně podle svých možností
může, ostatně jako kdykoliv dříve.
Ale momentálně má stejně každý
jiné starosti a myšlenky upřené na
zdraví své i celé rodiny,“ poznamenal
pro Večerník trenér prostějovského
Sokola II Tomáš Černíček.

➢ ze strany C3

PROSTĚJOV
Semifinálový
duel poslal prostějovského borce na Grunzu z Opavy. Tomu
Vladimír v minulosti už jednou
podlehl, leč tentokrát odvedl
perfektní výkon, boxoval s přehledem. A zrodilo se opět jeho
vítězství na body v poměru 4:1.
Ve finále Skalský vyzval dle očekávání favorizovaného Beránka,
který od úvodních vteřin zápasu
šel sebevědomě za dalším titulem.
První kolo vyhrál jasně u všech
bodových rozhodčích, ve druhém
pak ringový sudí souboj ukončil
pro naprostou převahu brněnského borce výrokem r.s.c. „Přesto
Vláďa zaslouží velkou pochvalu
za to, jak mistrovství republiky
zvládl. Postupem do finále dosáhl

svého maxima, stříbro je pro něj
rozhodně úspěchem,“ zdůraznil
kouč Klíč.
V termínu 20. až 22. března měl
další své svěřence i svěřenkyně
vést na MČR kadetů a kadetek
v Třeboni. Tenhle přebor byl však
z důvodu vládou vyhlášeného
nouzového stavu kvůli pandemii
koronaviru prozatím odložen na
24. až 26. dubna. S tím, že bude
záležet na dalším vývoji situace.
Ze stejného důvodu bude muset
být odložen i národní šampionát
školní mládeže plánovaný od 3.
do 5. dubna v České Kamenici.
A vážné otazníky se logicky vznášejí i nad uskutečněním zápasu 5.
kola extraligy družstev mužů ČR
2019/20, k němuž měli rohovníci BC DTJ Prostějov nastoupit
o víkendu 11. až 12. dubna doma
proti Ústí nad Labem.
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PROSTĚJOV Střízlivýma očima informovaného realisty
nahlíží na současnou vážnou situaci s šířením koronaviru
trenér házenkářů TJ Sokol II Prostějov Tomáš Černíček (na
snímku). Se svými svěřenci momentálně nehraje zápasy ani
netrénuje, místo toho sleduje výjimečné dění v České republice i ve světě. A jako všichni čeká, co přijde dál. Zároveň
je rád, že se z dovolenkové lyžovačky před polovinou února
v italských horách vrátil zdravý a že si COVID-19 nepřivezla
domů ani jeho dcera z nedávného pobytu v Thajsku.

yy Jak jste to ve vašem druholigovém týmu měli a aktuálně máte
s přípravou?
„Naposledy jsme trénovali v pátek
šestého března. Následný víkend
jsme měli ve druhé lize mužů volný
los a tím pádem bez utkání, načež mi
zatelefonoval ředitel RG a ZŠ města
Prostějova, že se od nového týdne zavírají školy. A tím pádem nebudeme
mít přístup do haly, čímž jakákoliv

naše příprava skončila. My jsme se po
pravdě na trénincích těžko scházeli
i za normální situace, natož teď v současných mimořádných podmínkách
po vyhlášení nouzového stavu. Proto
žádnou společnou přípravu mimo
halu neorganizujeme. Kdo si chce jít
zaběhat, zacvičit či zastřílet na bránu
individuálně, ten klidně podle svých
možností může – jako kdykoliv dříve.
Ale momentálně má stejně každý jiné
starosti a myšlenky upřené na zdraví své
i celé rodiny.“
yy Co si myslíte o případném pokračování soutěže po 10. dubnu, o osudu tohoto soutěžního ročníku?
„Na osmdesát procent si myslím,
že už je po sezóně. Hrát se nebude

PROSTĚJOV Oddíl TJ Sokol
I Prostějov uspořádá v rámci
výročí padesáti let závodního
nohejbalu v Prostějově Přebor
firem v nohejbale trojic 2020,
který proběhne 10. a 11. června od 16.00 do 21.00 hodin na
kurtu u sokolovny na Skálově
náměstí.
Za každou firmu se může přihlásit jedno družstvo, případně i dva
týmy, které před zahájením soutěže předloží soupisku s potvrzením
své firmy, že hráči jsou zaměstnanci dané společnosti. Kolektivy
na prvních místech obdrží věcné
ceny, občerstvení v průběhu turnaje bude zajištěno přímo na místě.
Přihlášky do nohejbalového

Přeboru firem je potřeba zaslat
nejpozději do 2. června na e-mailovou adresu: benes.nohejbal@
seznam.cz. Hlásit se je možné také
telefonicky na číslo 736 536 930.
Družstva se mohou z hlediska kapacitních možností přihlašovat už
nyní, obratem pak obdrží propozice
turnaje. „Po loňské premiéře organizujeme tuto soutěž pro firmy z celého Prostějovska již podruhé a pevně
věříme, že v našem regionu je dost
vyznavačů tohoto ryze českého
sportu se zájmem o účast v daném
přeboru. Proto se znovu těšíme na
nohejbalové zápolení firem a doufáme, že nás jako pořadatele nezradí
počasí,” uvedl hlavní organizátor Richard Beneš.
(son)
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minimálně do toho desátého dubna a zrovna v případě naší v podstatě amatérské soutěže si moc
nedokážu představit, jak bychom
pak nahrazovali odložené termíny dohrávanými zápasy v týdnu.
Například my máme problémy
dát dohromady sestavu o víkendu, natož třeba několik střed po
sobě, kdy spousta kluků je mimo
kvůli práci nebo škole. Navíc se dá
podle dosavadního vývoje i všech
dostupných informací ohledně koronaviru odhadnout, že pandemie
tak rychle neustoupí, aby se mohlo
během dubna začít hrát. Samozřejmě bych si to moc přál jako každý,
ale v tomhle jsem realista. A většina
odborníků spíš očekává, že koronavirus v České republice teď bude
záležitostí minimálně řady týdnů,
spíš i několika měsíců možná do začátku léta. Své soutěže mezitím už
předčasně ukončily mnohem větší
a ekonomicky důležitější sporty než
házená, takže z mého pohledu se dá
totéž očekávat i v našem odvětví.
Český házenkářský svaz zatím čeká

na další vývoj, ale myslím si, že doravděpodobné.“
hrání sezóny není pravděpodobné.
máte současnou
yy Jak obecně vnímáte
ou situaci? Nezdravotní i celkovou
once strach?
máte obavy, či dokonce
adhledem, podle
„Na vše se dívám s nadhledem,
vat chladnou hlamě je důležité zachovat
adat panice. Což
vu a hlavně nepropadat
ždý za současné
pochopitelně ne každý
mimořádné situace dokáže, záleží na
věka. V každém
povaze každého člověka.
případě to teď není pro nikoho jednoduché, všichni si musíme zvykat
na odlišné životní podmínky mimo
obvyklý komfort. A nejhůř na tom saažení, především
mozřejmě jsou nakažení,
tními problémy.
ti s vážnými zdravotními
v
V některých zemích je situace opravdu kritická, proto naprosto chápu
ské vlády, aby se
razantní opatření české
šíření koronaviru coo nejvíc zamezilo. Hned a úplně to logicky nejde, ale
musíme věřit, že i prostřednictvím
nepopulárních krokůůse
se nákazu podaří
d ž t podd kontk t
v České republice udržet
rolou. Nezbývá než čekat, co přijde
a podle toho se průběžně zařizovat.“
yy Vy jste byl před více než měsícem lyžovat v momentálně těžce
zasažené Itálii, že?
„Ano, ale bylo to naštěstí týden nebo
deset dnů předtím, než se tam pandemie koronaviru rozjela. Tehdy před

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

půlkou února byl na severu Itálie ještě
úplný klid a vůbec by nás nenapadlo,
že zrovna tahle země se během tak
krátké doby stane natolik vážným
ohniskem nákazy. My jsme se domů
vrátili úplně v pořádku. A naštěstí se
nenakazila ani dcera v Thajsku, kde
před nedávnem pobývala. Z toho

jsme měli větší strach, ovšem koronavirus tam nechytila. Celá rodina si
samozřejmě oddechla.“ (pousměje se)
Do příštího vydání Večerníku
připravujeme s Tomášem Černíčkem obsáhlý rozhovor nejen
o budoucnosti házené v tomto
regionu.

+ODVWHVHQDQRKHMEDORYĄ3íHERUILUHP <CJTCPKéPÊ×UR÷EJ[OKPKJ¾\GPM¾ąč-QUVGNEG
ZAÈNE PRVNÍ LIGA
PODLE PLÁNU?

V neděli 5. dubna by tým TJ Sokol I Prostějov měl zahájit 1. ligu
družstev mužů ČR 2019/20, na
programu má ten den od 15.00
hodin úvodní duel soutěže doma
proti Vsetínu B. Daný termín
však ještě zasahuje do vládou
České republiky vyhlášeného
nouzového stavu včetně nařízení o shromažďování maximálně
třiceti osob na jednom místě.
Uskuteční se tedy zápas podle
plánu, nebo bude odložen? A co
další prvoligová kola? Situace se
řeší, aktuální informace se dozvíte z příštího vydání Večerníku!

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

UMX÷N¾RTGOKÆTCX<¾JąGDW$410<\%JQTXCVUMC
PROSTĚJOV Mladí miniházenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK se už dostali na tak vysokou
výkonnostní úroveň, že se dokážou prosazovat mezi nejlepšími
i na mezinárodní scéně. A kromě
nedávného triumfu při domácím
Hanáckém poháru 2020 přivezli dva medailové úspěchy také
z ciziny. O prvním ze Slovenska
informoval Večerník v minulém
vydání, dnes se přesouváme do
Chorvatska.

Marek SONNEVEND

Poprvé v klubové historii se malí
Hanáci vydali za hranice bývalého
Československa. Startovali na velkém turnaji v chorvatském Záhřebu
jako jediní zástupci ČR v konkurenci družstev z domácího Chorvatska,

Slovinska, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory a SR.
Kostelečtí MINI ročníku narození
2010 + mladší v základní skupině
jasně přehráli ZPP Záhřeb i Belovar,
naopak podlehli RŠ Korčula 14:19.
A neboť do bojů o cenné kovy postupoval jen vítěz grupy, musel se
oslabený tým s pouze šesti dětmi
bez nemocné brankářky spokojit
s 5. až 8. příčkou konečného pořadí.
„Pro děti to byl i tak úspěch a obrovská zkušenost. Navíc mohly na
vlastní oči zhlédnout utkání prestižní SEHA ligy mužů mezi Záhřebem
a Veszprémem,“ prozradil trenér Patrik Coufal.
MINI Sokola ročníku narození
2009 ovládli svou skupinu díky vítězství nad Sesvete Záhřeb, Perihel
Brčko i RŠ Karlovac. V semifinále

bohužel narazili na bosenský Izvidac, jehož jedinou taktikou bylo
moravské hráče fyzicky zastavit
s pomocí velice tvrdých zákroků
včetně rozhodčími vůbec netrestaných faulů. Vyřazení tudíž dost
bolelo, ale Kostelečtí se vzpamatovali a duel o třetí pozici s přehledem
zvládli. „Za předvedené výkony zaslouží oba naše kolektivy pochvalu
i uznání. Děti znovu potvrdily, že
jsou schopny vyrovnaně bojovat
s nejlepšími i daleko za hranicemi
naší republiky,“ zdůraznil kouč.
Sestava HK v Chorvatsku: K. Čevorová, M. Zimmermannová, Z.
Fojtíková, M. Polednová, J. Koubek,
D. Giesel, M. Schönfeld, O. Černý, J.
Mlčoch, P. Stuchlík, M. Stuchlík, L.
Coufal, J. Coufal (vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje!).
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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V Kostelci už pálí nejen dynastie Nedělníků
PROSTĚJOV Roky zkušeností i dravé mládí. Obojí se snoubí
v kosteleckém Klubu kuší Savana. Výsledkem jsou úspěchy.
Nevelký klub z Hané se zapsal zlatým písmem nejen v tuzemské soutěži, ale i na světové scéně. Už se přitom zdaleka nejedná pouze o kušistickou rodinu Nedělníkových. Přidávají se postupně kadeti či junioři. Jedno tak začíná být jisté: dvacetiletý
příběh kušistů z Prostějovska jen tak neskončí.

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ
Střelba z kuší se na Hané objevila
zhruba před dvaceti lety. Tehdy však
ještě neexistovaly současné kluby
v Kostelci na Hané a Plumlově. „Rozdělení proběhlo až zhruba v roce
1998, od té doby jsou tady dva oddíly,“ poznamenal Josef Nedělník, dlouholetý předseda Klubu kuší Savana
v Kostelci na Hané. Jeho základním
stavebním kamenem je právě rodina
Nedělníkových, kterou tvoří manželé a jejich dospělé děti. Jan Nedělník
sice letos se střílením skončil, zato
Josef, Jaroslava a dcera Hana Nedělníková sbírají úspěchy i nadále.
Daří se ale už i dalším. Kostelecké
může těšit, že se často jedná o mladé
talenty, dorůstající naděje. Nejčastěji
padají jména jako Karolína Hynková
a Barbora Pospíšilová. „Na mistrovství světa v ruském Uljanovsku skončili naši kadeti v soutěži družstev na

třetím místě,“ zavzpomínal například
na nedávný úspěch Josef Nedělník.
Z nedávných akcí pak vyniká také
například prosincový Světový pohár v chorvatské Dubravě. Zde Josef
Nedělník obsadil 9. místo, jeho manželka 10. pozici a Karolína Hynková
byla 12. „Zde se dělí startovní pole
pouze podle pohlaví, ne dle věkových
kategorií,“ vysvětlil šéf kosteleckých
kušistů.
Není to ale jediná dosažená meta.
Klub kuší Savana se pravidelně dostává vysoko v Českém i Světovém
poháru. Do jeho finále bylo pozváno
hned několik závodnic a závodníků
z Hané. „Z našeho klubu dostali pozvání syn s dcerou a moje manželka,
z Plumlova jede legendární Bedřich
Korbař,“ neopomněl Josef Nedělník
zmínit autora světového titulu střílejícího za Plumlov.

tedy střelce náctileté. Nicméně sehnat mladé talenty do klubu podle
Josefa Nedělníka není vždy snadné.
„Je to problém. Částečně i proto, že
mládež už není tak silná, jak dříve bývala. Snažíme se tedy nové střelce odchytit až kolem dvanácti nebo třinácti
let. Tehdy už by měli být schopni kuši
zvednout, zacílit a vystřelit,“ sdělil pro
Večerník a zdůraznil, že i když se to
nezdá, sport je to i fyzicky náročný.
Kuše není zrovna lehká, i u střelby se
tak nenamáhají pouze oční svaly.
Zejména se však jedná o klid. Společně se závody ve střelbě z luku
a šachovou partií jsou soutěže, kde
se střílí z kuše, mezi nejklidnějšími
sportovními kláními vůbec. Důležitá
je maximální soustředěnost, ticho
a s tím související klidná ruka a muška. I z toho důvodu pak střelba z kuše
není úplně pro každého. „Ne každý
na to je. Je to sport hodně o psychice,

-WwKUVÆ\MNWDW5CXCPCUGOG\KMQNGI[XGUVCTVQXPÊORQNKPG\VTCVÊ
VÝÈET KLUBOVÝCH ÚSPÌCHÙ

MS V Rusku 2018 (Uljanovsk) – Karolína Hynková, Barbora Pospíšilová (finále, konečné 8. místo), závod družstev – kadeti (3. místo)
Pohár v Trgovišči 2019 (Chorvatsko) – Josef Nedělník (1. místo), Jaroslava Nedělníková (2. místo)
Bohemia cup 2019 – Josef Nedělník (2. místo)
Finále Světového poháru – tři pozvaní zástupci klubu

Souèasnost?
Úspìch
støídá úspìch

SRÄHWÄOHQÕNONVDYDQDSRGOHYÈNRYÙFKNDWHJRULÉ

Kostelecký klub má aktuálně necelé
tři desítky členů, aktivně střílí zhruba
polovina. Vesměs se jedná o střelce
v kadetském nebo juniorském věku,
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klidnější člověk má o něco větší předpoklady být úspěšný. Během střelby
je totiž třeba potlačit rušivé elementy.
Zkušení střelci si vytvoří takový tunel,
kdy skutečně vnímají jen kuši a terč
před sebou, jsou to ale léta tréninku.
Je to také sport určený hodně pro ty,
co se nenajdou v těch kolektivních,“
zmiňuje Josef Nedělník, který ví,
o čem mluví. Rodinná „stěna slávy“
se jen hemží poháry, medailemi, tituly. Stejně jako ta klubová. V minulém
roce dokázala Savana v Českém poháru vyhrát a její „rezerva“ skončila
třetí. „K tomu nám hodně dopomá-

hají všichni, so nás podporují nebo
sponzorují. Přispívají nám třeba
město Kostelec na Hané a také Olomoucký kraj,“ děkuje na dálku Josef
Nedělník.
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ÈÍSLA KOLEM KUŠÍ na Hané:
23.11.
5
35, 50 a 65
18




závodem v Kostelci na Hané odstartovala halová sezóna kušistù
tolik podnikù èeká v halové sezónì kušisty
na takovou vzdálenost kušisté støílejí na MÈR pøi venkovních závodech
na takovou vzdálenost se støílí bìhem halové sezóny.
Y]QLNVDPRVWDWQÙFKRGGÉOÕY3OXPORYÈDY.RVWHOFLQD+DQÅ
RGWRKRWRURNXMHNRVWHOHFNÙNOXEVDPRVWDWQÙ
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Karneval ve Smržicích
zcela zaplnil sokolovnu -.4#C8#0'55#

\2TQUV÷LQXC
\CDQFQXCN[X&ÊXEGTQMW

SMRŽICE Dobrovolníci umí! Relativně nedávno založený, nicméně již
hodně aktivní Spolek rodičů Smržice
zorganizoval v sobotu 22. února 2020
„Dětský karneval“. Dětí s rodiči přišlo
tolik, že se do místní sokolovny všichni málem nevešli. Připraven byl vskutku bohatý a pestrý program.

Martin ZAORAL
Spolek rodičů Smržice je založený
na dobrovolné pomoci rodičů. Zaměřuje se na organizování sportovních a kulturních akcí ve spolupráci
s obcí Smržice a četnými sponzory.
Jejich zatím posledním počinem byl
karneval. Připraveny byly soutěže, ve
kterých si děti vyzkoušely své superschopnosti a také soutěžily o nejhezčí masku. „Vybráni byli Spongebob,
želva Ninja, Sněhurka s trpaslíkem
a malinká Elsa,“ prozradila Večerníku
Pavla Slezáčková z pořádajícího Spolku rodičů Smržice.

0GLJG\éÊ OCUMQW D[N RQ
RT¾XW \XQNGP XGNKEG X[FC
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Celé odpoledne doprovodil DJ Pája,
překvapením byla návštěva superhrdinů, kteří se zúčastnili soutěže v přetahované. V té poměřili své síly i někteří
odvážní tatínci. Novinkou letošního
karnevalu byla virtuální realita, kterou
návštěvníci karnevalu mohli vyzkoušet
zcela zdarma. Setkala se s obrovským
zájmem dětí i dospělých. Kdo chtěl,
mohl se nechat vyfotit v improvizovaném fotoateliéru. Děti také hojně využi-

-N¾TC WRTQUVąGF C8CPGUUC XRTCXQ UG\GiVGTPDGTMCFQ2TQUV÷LQXCXTCEGN[U×UO÷XGO

ly možnost nechat si namalovat obličej.
Nechyběly ani karnevalové dílničky
a losování cen v čele s tabletem. Součástí
karnevalu bylo také bohaté občerstvení.
„Děkujeme všem návštěvníkům za pěkné odpoledne a těšíme se na viděnou na
dalších akcích,“ vzkázala Pavla Slezáčková s tím, že nejbližší akcí organizovanou
tímto spolkem bude Velikonoční tvoření pro děti i rodiče, jež se bude konat
v sobotu 4. dubna na smržické faře.

PROSTĚJOV Dvě prostějovské
kamarádky obsadily stupně vítězů
v krajském kole Dívky roku, které
se konalo 29. února ve Šternberku. Zvítězila v něm Klára Hrubá,
třetí skončila Vanessa Reiterová.
Dívka roku je celostátní soutěž pro
dívky 13 až 15 let, v níž převažují
výchovné aspekty nad snahou po
uplatnění děvčat v oblasti modelingu. Jde v ní o to dokázat, že i hezké
holky jsou chytré a že tato kombi-

nace by jim měla pomoci v životním
uplatnění.
Během krajského kola Dívky roku
se soutěžící představily mimo jiné
v rolích hereček. Zatímco Vanessa
dala vzpomenout na Natašu Golovou, Klára se převtělila do Olivie
Newton-John. Ve volné disciplíně
Vanesa stejně jako v loni excelovala v pole-dance, Klára pak zacvičila
gymnastickou sestavu.
„Jsem na dceru pyšná. Když si pro-

Foto: Facebook

hlížím naše společné fotografie, tak
city, které jsou na nich zachyceny, mi
dávají naději, že vše na světě je v pořádku,“ zmínila se maminka Vanessy
Kateřina. Obě děvčata postoupila
do celostátního finále, které se mělo
konat v sobotu 28. března na Statku
U Prahy ve Škvorci a z něj se pak ty
nejlepší dostanou na vrchol klání
v pražském Divadle pod Palmovkou.
Po vypuknutí pandemie je ale vše
odloženo na neurčito.
(mls)

Aktivní senioři prověřili své znalosti
PROSTĚJOV Jednou z mála, ne-li jedinou, z původně vysokého
počtu plánovaných akcí v minulém
týdnu byl realizován Vědomostní
kvíz uspořádaný Střední odbornou školou podnikání a obchodu
ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějov. Aktivní senioři si ověřili
své znalosti z pěti odlišných oblastí.

Aneta STRAŠKRABOVÁ
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Další z aktivit tří studentek a dozorující učitelky Zuzany Kočové ze
SOŠPO i Zdravého města Prostějov
se uskutečnila ve čtvrtek 12. března
v ranních hodinách.
dokončení na straně D3 >>>

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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Herec Pavel Nový:['<FJ?ü@QJMP=@>EN@HND
Nový:['<FJ?ü@QJMP=@>EN@HND
à@MNOQ½CJQU?P>CPI@PÜDGh
STÍNAVA Zajímavou návštěvu si koncem ledna užili otužilci a jejich podporovatelé na stínavských jezírkách. Do vody obepnuté
ledovými krami se totiž ponořil také filmový a divadelní herec
Pavel Nový. Mistr nejen menších rolí se otužilectví věnuje po
několik roků a nedávno se stal dokonce registrovaným zimním
plavcem. Během svého života si prošel vším možným: zklamáním
v podobě neúspěšného přijetí na DAMU, úspěchy ve filmech
i seriálech. Ale také těžkou nemocí, kdy po západonilské horečce
částečně ochrnul a byl k vidění na invalidním vozíku. Nicméně to
už je minulost. Nyní je v 71 letech opět na nohou, a navíc se znovu
věnuje umělecké kariéře. Jisté tak je, že o někdejším nezapomenutelném Pepovi z komedie S Tebou mě baví svět ještě určitě
uslyšíme. Alespoň tedy ti z nás, kteří holdují českému filmu.
yy Jak jste se vlastně dostal
k otužování?
„Pocházím ze Šumavy. A nepamapro Večerník
tuji se, že když jsme spadli jako
malí do rybníka, že bychom se šli
Michal
převléct. Tak se na nás ty tepláky
SOBECKÝ
zlomily.“ (úsměv)
yy Jsme na otužilecké akci, takže yy Tak na Šumavě, tam se vlastně
nezbytná otázka: jaká byla voda?
člověk otužuje, i když nechce...
„No, studená. (směje se) A pěkně. „Je pravdou, že i v létě je v Březné stuKdyž je takhle led na vodě, tak mívá dená voda. Je to kousek od pramenů
nula stupňů.“
Vltavy. My jsme byli pořád venku,

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

takže to tak nějak samo přišlo. Bydlím na vesnici, ráno jedu do lesa,
pak zpátky přes zahrádku k bazénu
a tam padnu. Nemyslím přitom takový ten bazén klasický. Do toho teče
pitná voda pro kojence a starají se o to
hasiči. Je to jejich nádrž.“
yy Jste tedy takový přírodní
člověk?
„Asi už to tak bude.“
yy Posuňme se k herectví. Na
kterou roli vzpomínáte nejraději?
Vídáte se případně ještě s některými
vašimi kolegy z filmů?
„Jojo, vídáme se. S některýma se už
tedy bohužel nikdy neuvidím. Jako
třeba Vašek Postránecký nebo Julek
Satinský. Ale jinak se potkáváme.
Protože ta naše práce nás zkrátka čas
od času svede zase dohromady.“
yy Byl nějaký moment, kdy jste si
říkal, že s herectvím seknete? Že už
vás to prostě nebaví?
„Ne. Nikdy.“
yy Takže taková láska na celý
život?
„Nevím, jestli takhle vypadá láska.

2CXGN0QXÚLGKXLGFPCUGFOFGU¾VKNGVGEJCMVKXPÊOJGTEGOCURQTVQXEGO

(smích) Ale jak už se jednou do toho
dáte... Já už jsem dělal ale hodně věcí.
Byl jsem dřevorubec, automobilový
závodník, šofér, ale také kuchař,
číšník, traťový dělník.“
yy Je něco, co vás chytlo aspoň
z poloviny jako právě herectví?
„Hodně mě baví jezdit s auty, závodění
bylo supr. Být dřevorubec bylo taky

fajn, akorát jsem si myslel, že budu při
té práci na čerstvém vzduchu.“
yy Vzhledem k odlétávajícím pilinám jste si ho ale asi moc neužil...
„A ta motorová pila do toho řvala.
Máte kolem sebe pořád smrad, ale
zase bylo potřeba vydělat peníze.“
yy Měl jste nějakou roli, kde jste
se ztotožnil s postavou opravdu

Foto: Michal Sobecký

hodně? Třeba Vigo Mortensen
začal při sobě po Pánovi prstenů
nosit meč a měl v Austrálii kvůli
tomu problémy.
(ťuká si na čelo) „Nechápu. Mně
osobně se ale zalíbil třeba pan
Chudík z Nemocnice na kraji města,
když jsem jednu dobu chodil v bílém
plášti. To bylo moje.“
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Rýsují se ideální příležitosti k seznámení, čehož využije valná většina Prostějovanů. Ne vždy ale půjde o romantická setkání, v mnohých případech se lidé potkají s jedinci, se kterými uzavřou výhodné obchodní smlouvy.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Neustále budete mít pocit, že kolegové
i lidé z okolí mluví jen o vás a stáváte
se terčem pomluv. Takto to rozhodně není, jste jen příliš vztahovační.
Klidně se pusťte do práce, jste poměrně oblíbeni.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Právě nyní
pro vás nastává chvíle, kdy se máte
rozhodnout o své nejbližší budoucnosti. Každopádně změňte zaměstnání, protože to stávající se pro vás
stává pomalu, ale jistě černou můrou a nemůžete spát.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Mnozí
si o vás myslí, že práce je pro vás vším
a na úkor rodiny trávíte většinu času
v zaměstnání. Něco pravdy na tom
bude, takže to urychleně změňte. Alespoň tak, že rodině věnujete více času.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Rádi byste
podnikli něco zajímavého, protože
se výrazně začínáte nudit. Možná
byste ale jakékoliv plány na zábavu
měli nechat na partnerovi, který je
mnohem akčnější. Pobavení naleznete ale i v zaměstnání.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Zatímco
v pracovním kolektivu vládne dobrá nálada, vás sráží k zemi spory
a hádky s partnerem. Pokud chcete
mít doma také klid a pohodu, neodporujte mu. Zkuste se alespoň tento
týden přizpůsobit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Prožijete hned několik emočně vypjatých
situací, které však pro vás osobně
dopadnou dobře. Je ale vidět, že
pokud si chcete zajistit jakýkoliv
prospěch, musíte většinou při jednáních zvýšit hlas.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Obdržíte
hned několik romantických esemesek
od člověka, od kterého byste to vůbec
nečekali. Bude vidět, že už nějaký čas
chodíte okolo někoho, kdo je do vás
bezhlavě zamilovaný. Buďte ale opatrní.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Mlsání
vám tedy jde a vůbec si neděláte
starosti s nadváhou. Partnerovi
vaše kilogramy navíc nevadí, ovšem
okolí se vám směje. Zkuste více
sportovat a ubrat tak něco z tělesné
hmotnosti.

Dočasný odklad plateb odvodů
nebo daní spolu s výhodnými
či bezúročnými půjčkami pro
podnikatele, jejichž zaměstnanci
kvůli karanténě způsobené virem
COVID-19 nemohou řádně pracovat. Zejména tato opatření na
zmírnění ekonomických dopadů
koronaviru bude na jednání zástupců vlády s reprezentanty firem prosazovat prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Vláda by měla podle Hospodářské
komory přistupovat k pomoci podnikatelům oborově. „Jiné dopady
znamená koronavirus pro cestovní
ruch, jinak ovlivní například sektor
automotive, jinak odvětví služeb.
Chci proto apelovat na vládu, aby
zatím nepřijímala celoplošná fiskál-
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Alpecin Coffein Shampoo 250 ml
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zeb. „Nepodléhejme zahraničnímu
trendu, kde mnohé centrální banky
již k nižším úrokům přistoupily. Situace s koronavirem je v České republice vážná, nikoliv však kritická.
Měnová opatření je nezbytné zavádět až ve fázi, kdy hrozí výraznější
zpomalení ekonomického růstu,“
dodává Dlouhý.
Podle předběžných výpočtů Hospodářské komory by dvoutýdenní
karanténa či jiné opatření znemožňující výkon práce u 10 % ekonomicky aktivních obyvatel v ČR
stála 23,5 mld. Kč korun, tedy 0,4 %
hrubého domácího produktu.

POZVÁNKY
Náhradní termíny akcí byly aktuálně stanoveny
na 26. května a to s ohledem na vývoj situace.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Obec: Držovice
Obec: Myslejovice - Kobylničky
Dne: 6. 4. 2020 od 7:00 do 10:30 Dne: 6. 4. 2020 od 12:30 do 14:30 Dne: 7. 4. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice 9. hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Se- hodin. Vypnutá oblast: odběratelkvětna, na ul. Švehlova č. 69, 8 a 3. bastiniho, J. Haška (mimo č. 9), ská trafostanice Kobylničky vojsko
Na ul. Karafiátova č. 12.
oboustranně ul. Dr. M. Mičoly od (č. 300704).
Obec: Dobrochov
ul. Sebastiniho po č. 15 a 10, Auto- Obec: Budětsko
Dne: 6. 4. 2020 od 7:30 do 9:30 ho- elektro Buriánek s.r.o., ul. Za Olo- Dne: 8. 4. 2020 od 7:00 do 15:30
din. Vypnutá oblast: celá obec Dob- mouckou. Držovice - ul. V zahradě hodin. Vypnutá oblast: c parc. č.
rochov (mimo č. 101 a vodárny).
č. 2, ul. Olomoucká od č. 130 po K/1021/7 a 1021/8.
Obec: Určice
kruhovou křižovatku sm. Pv, fa. Obec: Lipová
Dne: 6. 4. 2020 od 7:30 do 15:30 WAPRO spol. s r.o., ul. Konečná Dne: 8. 4. 2020 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- č. 1, 3, 512, 21, mýtná brána, Pro- hodin. Vypnutá oblast: část obce
ně od č. 308 a 314 po 292 a 334. stějov - ul. Za Olomouckou č. 3, 5 od kapličky, č. p. 76, 6, 8, a 5 směrem
ulice u sokolovny od č. 290 po 291 (Palety Morava s.r.o.), č. p. 5051, / k Lipovskému Dvorku.
a dále ulice ve směru na Dětkovice mimo ČS PHM Benzina/.
Obec: Lipová
po konec obce s č. 471 a 368.
Dne: 8. 4. 2020 od 9:30 do 11:30
Obec: Ohrozim
Obec: Hablov
Dne: 7. 4. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce ve
Dne: 6. 4. 2020 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce směru od Hrochova po střed obce
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Ohrozim - levá strana ul. od kul- ohraničený čísly 71, 11, 7, 153, 180
Hablov.
turního domu s č. 138 až po hlavní (celá Nová ulice).
Obec: Nová Dědina
ul., dále levá strana podél hlavní Obec: Hrochov
Dne: 6. 4. 2020 od 11:00 do 15:00 komunikace po křižovatku ve stře- Dne: 8. 4. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: střed obce du obce a oboustranně zástavba hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Nová Dědina ohraničený čísly: 60, po konec obce s č. 100 sm. Ví- Hrochov.
63, 19, 18, 34 a druhé straně č. 11.
cov, celá ul. za kostelem po č. 196 Obec: Prostějov - Vrahovice
Obec: Prostějov
a 198, pod kostelem - oboustranně Dne: 8. 4. 2020 od 7:30 do 9:30
Dne: 7. 4. 2020 od 7:30 do 12:30 ho- náves po hlavní komunikaci a dále hodin. Vypnutá oblast: levá strana
din. Vypnutá oblast: ul. Kravařova č. oboustranně po konec obce sm. ul. Vrahovická od č. 81 po č. 149 vč.
2 - 10, Perštýnské nám. č. 2 - 5.
Lešany, od trafostanice u č. 160 - domu služeb, oboustranně ul. Kpt.
Obec: Prostějov
pravá strana po křižovatku, dále Nálepky od č. 1 a 4 po č. 63 a 68,
Dne: 7. 4. 2020 od 7:30 do 9:30 ho- ul. k obchodu po č. 81 a 82 vč. dále celé ul. Smetanova mimo č. 25,
din. Vypnutá oblast: areál. hl. hřbi- uličky po č. 77 a dále oboustranně 27 a MŠ, Zátiší (mimo č. 5 a 7) a J.
tova vč. obřadní síně, mýtná brána, část podél hlavní silnice sm. náves Rokycany.
FOP servis, spol. s r.o. na Brněnské ul. a Lešany.
E.ON Distribuce a.s.

Chcete mít zdravé vlasy? Vše začíná výběrem správného šamponu. A tak
jsme tentokrát vyrazili k regálům právě s tímto sortimentem. A zjistili, že
kdo preferuje značku Head&Shoulders Classic Clean, potěší jej nabídka
marketu Billa, pro Nivea Harmilk, Garnier Botanic Therapy Olive, L’Oréal
Paris Elseve Total Repair i Syoss Men Clean & Cool navštivte Tesco, které společně s již zmíněnou Billou jako jediné nabízí láhev Alpecin Coffein
Shampoo.
Ať se dobře myje!
Průzkum byl proveden ve středu 11. března.
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Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli
pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

20031310404

ní opatření, a svoji pomoc konkrétně cílila na nejzasaženější obory,“
uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Firmy nejčastěji volají mj. po odkladu plateb povinných pojistných odvodů a daní nebo jednorázové pomoci prostřednictvím výhodných
či bezúročných úvěrů. Ty by mohli
podnikatelé začít dle informací ministerstva průmyslu a obchodu čerpat od 1. dubna. A to v rozmezí od
500 tis. do 15 mil. Kč.
Vláda by se podle Dlouhého měla
vyvarovat tlaku na centrální banku
v otázce snižování úrokových sa-

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické
energie

... tentokrát ze sortimentu: 352ą,67e9/$6<«

84,90
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vyhýbejte se během následujících
dní elektrickým spotřebičům, hrozí vám úraz. Veškeré domácí práce
ponechte partnerovi. Ten sice bude
zlostí prskat, ale pokud chcete zůstat zdraví, jiného východiska není.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Očekávejte anonymní zprávu,
která vás upozorní na nevhodné
chování člena vaší rodiny. I když se
pod tuto informaci nikdo nepodepíše, je zřejmé, že vylhaná není. Čekají vás starosti u rodinného krbu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nikdo
vás nehoní, přesto budete dělat většinu
věcí ve spěchu a stresu. Proč, to nedokážete ani vy sami zdůvodnit. Hleďte
se hodit do klidu, vůbec nic zlého během tohoto týdne vám nehrozí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Docela vám
bude přát štěstí, takže se můžete
pustit i do menšího hazardu. Pokud
si vsadíte na čísla korespondující
s daty vašeho narození, můžete se
dočkat poměrně slušné výhry. Nehrajte ale karty!

nákupní servis
pro vás

L’Oréal Paris Elseve Total
Repair 5 400 ml

INFORMUJE
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kultura v prostějově a okolí
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PROSTĚJOV Hejtmanství každoročně uděluje Ceny Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury.
Cena veřejnosti je jediná kategorie, o jejímž udělení nerozhoduje
zastupitelstvo, ale přímo široká
veřejnost svým hlasováním. V této
kategorii byly nominovány také
dvě kulturní události z Prostějova.
Až do konce března mohou lidé hlasovat v anketě o Cenu veřejnosti za
výjimečný počin v oblasti kultury za
rok 2019. Prostřednictvím odkazu na
2TQUV÷LQXwVÊLGUM[ÿ¾ąKRQå¾FCNKCWVQTC/KNQwG(QTUVCQX[VXQąGPÊRWDNKMCEGCD[
internetových stránkách kraje mají 8ÚUVCXC(QVDCNVQLGJTCFQM¾\CNC\CWLOQWV\GLOÆPCUXÚOPGVTCFKéPÊOMQPEGR
OQJNKRąGFCVwVCHGVQXÚMQNÊMONCFwÊOIGPGTCEÊOCQDQTLGUM[ÿ¾ąUVXÊVCMPG\CPKMN
na výběr rovnou z deseti nominací. VGOKąCFQWFQRNÿMQXÚEJCMEÊURQLGPÚEJUQUNCXCOKNGV\CNQåGPÊRTQUV÷LQX
Foto: www.olkraj.cz
UMÆJQHQVDCNQXÆJQMNWDW
Foto: www.olkraj.cz
Adeptem je i výstava Fotbal to je hra,
u níž byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník jatá přehlídka byla připravená ke 115. se fanoušci mohli dozvědět mnoho časnost,“ upozornil galerista Jindřich To ale není vše. Nominována byla
hlavním mediálním partnerem. Ne- výročí založení fotbalového klubu zajímavostí o kopané v Prostějově Skácel, který ji v prostějovském mu- i kniha 50 let – Jeskyňáři Prostětradičně koncipovaná a velkoryse po- SK Prostějov. „Kromě historie klubu od období první republiky až po sou- zeu připravil.
jov, která na celkem 111 stranách

.GVPÊUEÆPCPC\¾OMWDT\[QåKLG
PROSTĚJOV Prostějovští radní
projednávali minulé úterý také další osud nedávno vzniklé letní scény
na nádvoří prostějovského zámku.
Místo tam najdou všichni umělci,
divadelníci, umělecké spolky a jiní,
kteří budou letní scénu pro svá
představení potřebovat.
Provozování scény bude svěřeno do
působnosti Odboru školství, kultury
a sportu Magistrátu města Prostějova ve spolupráci s Domovní správou
Prostějov. „V majetku města je pódium, které se postaví a bude využíváno od měsíce května do září včetně
prozatímního ukotvení střechy.
První zkušební rok proběhne na stá-

vajícím povrchu nádvoří. Na zadláždění nádvoří zámku je zpracována
projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení. Tato projektová
dokumentace řeší i osvětlení nádvoří zámku, kabelovou chráničku
pro rozvod ozvučení a kotvicí body
pódia letní scény,“ prozradil první
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil s tím, že účinkující budou mít možnost zapůjčit si zázemí
letní scény. „Konkrétně půjde o dvě
uzamykatelné místnosti. V jedné
bude uložena technika, jako jsou
světla a ozvučení. Ve druhé budou
uloženy židle a stoly, které zajistí domovní správa. Externí subjekty mo-

hou letní scénu využít také s tím, že
k pronájmu bude nádvoří s pódiem
a první místnosti se zázemím. Ozvučení, techniku, světla si musí zajistit
sami,“ prozradil náměstek.
„Lidé dlouho volali po stálém umístění letní scény. Jsem moc ráda, že se
vše nakonec podařilo a věříme, tímto krokem dojde k rozšíření kulturní
nabídky. Co se týká vlastní organizace představení, vyzveme včas zájemce o prostor, abychom mohli jejich
požadavek zaevidovat. K dispozici
bude plán pro sezónu, kde se bude
možno zaevidovat pro potřebný termín,“ doplnila pravidla náměstkyně
primátora Milada Sokolová. (red)

neotřelým způsobem, a to vůbec
poprvé v literární podobě, přibližuje vznik a historii netradičního
oboru, který již dlouhá léta pomáhá prozkoumat tajemství našeho
regionu. Jeskyňáři požádali autora Miloše Forsta o vytvoření publikace, aby dle svých slov mohli
předat štafetový kolík mladším
generacím a obor jeskyňářství tak
nezanikl.
Hlasování v anketě probíhá na
www.olkraj.cz v sekci Cena veřejnosti v kultuře za rok 2019
od 1. března a bude ukončeno 31. března ve 24:00 hodin.
Ukažte patriotismus a hlasujte pro naše regionální želízka.
(mls)

FODQIÁN@IDJüDKMJQîüDGDNQ½UI<GJNOD
>>> dokončení ze strany D1
Na znalostní kvíz do kulturního klubu Duha zavítala desítka odvážlivců,
kteří tato setkání již několikrát absolvovali. Účastníci kvízu soutěžili ve
skupinkách s vlastními vymyšlenými názvy. Finální pořadí soutěžících
je odlišovalo jen několika body a na
prvním místě se umístila skupina
s názvem Trio tvořená dvěma muži
a jednou ženou. „Bylo to bezkonkurenční,“ nechal se slyšet úspěšný řešitel pan Václav, ale i ostatní návštěvníci odcházeli zcela spokojení.

Na znalosti přítomných zacílilo
hned první kolo. Šlo o poznávání
starších značek produktů, které dříve byly na trhu. Věděli byste například, jaký výrobek byl na trhu pod
značkou Elida? Dotaz byl doplněn
snímkem a všem účastníkům bylo
hned jasné, že se jedná o mýdlo. Došlo i na upomenutí znalostí z dějepisu a zeměpisu, nechyběla literatura,
filmové hlášky a sport. Poměrně
snadným kolem byly hudební ukázky, kdy návštěvníci přiřazovali názvy
hudebních skupin k přehrávaným

úryvkům, u českých hitů i název
písně. Finální páté kolo otevřely
bylinky. S těmi se někteří poměrně
potrápili. Ono totiž poznat bylinku,
která snižuje horečku, mírní kašel
a přezdívá se jí kozičky, nebylo jen
tak, drtivou většinu účastníků úkol
odradil. Hodinový program ukončily obrázky dopravních prostředků,
mezi kterými nechyběla Škoda, Zetor i Velorex neboli „hadraplán“.
„Doufám, že jste se pobavili a že vás
kvíz zabavil,“ rozloučila se s návštěvníky Zuzana Kočová ze SOŠPO.
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PROSTĚJOV Do funkce ředitelky Muzea a galerie v Prostějově
nastoupila na podzim roku 2018. Doba hájení je tak u konce,
Soňa Provazová (na snímku) má za sebou půldruhý rok v pozici
ředitelky jedné z nejvýznamnějších kulturních organizacích města. Byl to rok plný novinek, rekonstrukcí a zajímavých výstav či
workshopů. Ale také nečekaných zpráv. Třeba o odchodu Karla
Trutnovského z prostějovské hvězdárny. Muzeum celkově poutalo značnou pozornost svými aktivitami.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak uplynulý rok hodnotíte?
Dorazilo oproti předchozímu
roku více či méně návštěvníků?
„Pokud bych se měla ohlédnout
subjektivně a pocitově, domnívám
se, že k žádným extrémům nedošlo. Některé výstavy jsou samozřejmě navštěvované více, jiné méně.
Pravidelně k nám chodí žáci škol,
v letních měsících jsme zorganizovali několik zájezdů seniorů a prů-

běžně k nám zavítají návštěvníci na
stálé expozice i krátkodobé výstavy.
Konkrétní data ještě sčítáme.“
yy Co byla z vašeho pohledu nejpovedenější výstava?
„Velkým překvapením byla výstava
Milana Knížáka. Mnoho lidí z něj
bylo v počátku v rozpacích, ale když
výstavu zhlédli, byli mile překvapeni.
Početnou návštěvnost pak měla výstava obrazů Alžběty Zelené. Zde se
projevil její vztah k Prostějovu, mnoho jejích známých, přátel, ale i členů
rodiny si ji nenechalo ujít. Netradiční přehlídkou s interaktivními
prvky byla výstava ke 115. letům
prostějovského fotbalu. Ve Špalíčku
pak mezi hojně navštěvovanou akci
můžeme zařadit ‚Nastupujte, odjíždíme‘. Velmi poutavou byla autorská
výstava doktorky Jaškové ‚Barevný

svět přírody‘ a nesmíme pak opomenout ani Václava Brožíka. Tento
typ výstav, autorů zvučných jmen,
je v muzeu už tradicí a vždy se setká
s velkým zájmem a velmi pozitivním
hodnocením. Výstava pak byla doplněna o katalog, což svědčí o její exkluzivitě. Celkem jsme v roce 2019
představili v obou budovách třináct
výstav. Všechny byly velmi pěkné,
se všemi měli jejich autoři hodně
práce a bylo by nespravedlivé řadit
některou na první či poslední místo.
Výstavy zahájené koncem roku jsme
dokonce na přání návštěvníků prodlužovali. Celkově bych tedy ráda
zhodnotila, že jsme při jejich výběru
měli šťastnou ruku.“
yy Muzeum navíc zažilo premiéru – spojení sportu a expozice –
budete chystat něco podobného?
„Pro rok 2020 žádnou sportovní
výstavu v plánu nemáme.“ (úsměv)
yy Co pak považujete za největší
úspěch a naopak neúspěch?
„Jsem ve funkci ředitelky šestnáctý
měsíc. Někomu by se mohlo zdát,
že je to dlouhá doba, ale mně přijde,
že to bylo včera. Proto si myslím, že
na nějaké hlubší hodnocení je ještě

brzy. Je za námi hodně práce, ale
ještě hodně před námi.“
yy Jak v organizaci hodnotíte
personální situaci, která byla
v minulých měsících pod drobnohledem?
„Hodně času jsem na začátku věnovala tomu, abych nasála atmosféru
muzea, jeho prostředí, klima organizace. Zjišťovala jsme potřeby, přání a také kvality kolegů. Co je trápí,
co je tu těší, co mohou organizaci
nabídnout a co si od ní chtějí vzít.
Jak už jsem kdysi řekla, je to vztah,
hledali jsme si k sobě vzájemně cestu. Asi všichni se shodneme na tom,
že jsem úplně jiná než předchozí ředitelé, a tak to občas není snadné.
(usměje se) Ale myslím, že hledání
společné cesty je úspěšné. Personál
se v minulém roce mírně obměnil,
ale není to nic dramatického. Někteří kolegové odešli do důchodu,
další protože v tom vztahu nechtěli
dále setrvávat. Na jejich místa jsme
přijali nové kolegy, došlo ke změně
organizační struktury a myslím, že
všechno funguje. Jak říkávám, jsme
herci jedné hry, občas je potřeba alternovat.“

yy Na co se návštěvníci muzea mohou těšit v nejbližších
měsících?
„Koncem února jsme začali
s Markétou Zlesákovou. Je
to umělkyně, která vystavuje v zahraničí, v České
republice nikdy. Její tvorba
je spíše pro mladší generaci. Ve spolupráci s městem
budeme pořádat fenomenologickou
konferenci
a taky zde bude řešena připomínka E. Husserla. Nedávno
byla otevřena výstava Podmořský
skleněný svět od Jaroslava Proška,
žáka pánů Beránka a Fridricha. Jde
o moderní velkoformátové sklo,
tedy unikátní záležitost. Ve Špalíčku jsou připraveny tematicky
zaměřené výstavy třeba na židovskou minulost Prostějova, a to ve
spolupráci se spolkem Hanácký
Jeruzalém. Bohužel vše je teď zakonzervováno kvůli nařízení vlády
a pandemii koronavirus. Musíme
vydržet. A pak se budeme snažit
mít výstavy spíše dlouhodobějšího
charakteru. Jeden dva měsíce jsou
někdy opravdu málo.“
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Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce,
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání,
dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
605 86 41 40

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

SLUŽBY

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271
od 9 - 12h..www.studio365.eu

OZNÁMENÍ

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

FINANCE

Pronajmu byt 1+1, zařízený v Prostějově.
Tel.: 704 416 641

Pronajmu garáž v Prostějově na
MOČIDÝLKÁCH. Tel.: 702 160 619

Koupím byt 2+1, 1+1 v PV. Končí mi
nájem, chci do vlastního. Peníze mám.
RK nevolat. Tel.: 608 375 232

Milujeme zahrádkaření, proto hledáme
CHATU. 605 011 594

Koupím dům se zahradou. 737 827 329

Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
a okolí. 732 116 877

Pronajmu prostorný byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

KOUPÍM
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Dne 19. března 2020
to bude 15 let, co nás opustil
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, sestra a neteř.

Dne 17. března 2020
s bolestí v srdcích vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Zdeňka GALÍČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn, snacha a vnoučata.

Jen svíci hořící, jen krásnou
kytici na hrob položíme.
Tiše se zastavíme, na Tebe
zavzpomínáme.

Dne 17. března 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí
od úmrtí naší maminky,
paní Květoslavy KYTNEROVÉ
z Kobeřic.
S láskou vzpomínají dcery Ivona
a Drahomíra s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 20. března 2020
uplyne 2. rok od úmrtí
pana Ladislava SEDLÁČKA
a 30. března 2020
by se dožil 76 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Sedláčkova a Stanekova.
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Marie Hamplová 1932
Plumlov
LibušeKřížková1958 ČelechovicenaHané
Eva Kovařčíková 1942
Přerov
Vladimír Kovařík 1938
Prostějov
Věra Šolcová 1925
Krasice
Josef Zdařil 1941
Prostějov
Jaroslava Pupíková 1927
Niva
Josef Meisner 1933
Smržice
Věra Nováková 1945 Klenovice na Hané
Emil Zajíček 1950
Vrahovice
Josef Šubert 1930
Mostkovice
Milan Škandera 1951
Drahany
Marie Geryková 1930
Vyškov
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Poslední rozlouèení
Pondělí 16. března 2020
Vojtech Čonka 1958 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 18. března 2020
Jana Kalousková 1941 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Milan Zapletal 1962 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
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Božena Borková 1935
Prostějov
Marie Salvová 1931
Tovačov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Poslední rozlouèení
Pondělí 16. března 2020
Rudolf Kuřil 1950 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 17. března 2020
Marie Vinklerová 1934 Hluchov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 18. března 2020
Evženie Augustinová 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Vidmuch 1929 Držovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Kratochvíl 1947 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání
Čtvrtek 19. března 2020
Marta Bradová 1941 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Libuše Krátká 1926 Klopotovice 15.00 kaple Klopotovice
Pavel Svozil 1957 Dubany 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 20. března 2020
Vojtěch Zatloukal 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Pohřební služba Pavel Makový

Prodám rotoped. 739 205 015

Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro
své zákazníky nový sortiment obuvi I
NA VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY.
Velký výběr domácí obuvi, orto. Pantofle, botasky s paměťovou pěnou.
POHODLÍ PRO VAŠE NOHY. Tel.:
603 445 601

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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KDY
DOJDE NA
SLOSOVÁNÍ

SOUTĚŽ

PŘEDPLATITELSKÁ

VELKÁ

9=320(ŀ7(
QD=(618/e
Kdo v srdci žije, neumírá...

Prodám přenosnou svářečku CO2.
Cena dohodou. Tel.: 774 664 966

NABÍZÍM opravy a servis šicích strojů všech značek. RYCHLE A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346

Prodám 1.000 ks odznaků podnik.
levně, 3 ks 2 trubic. zářiv. (dílna, garáž)
tel. 723 793 840

Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346

Prodám jádra vlašských ořechů LEVNĚ.
Tel.: 608 181 539

PRODÁM

Koupím zlaté a stříbrné šperky, bižuterii i
zlomkové zlato.Tel.: 605 138 473

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

16011421482
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky / nabídka pracovních míst

Dnes, tj. 16. března 2020
by se dožila 111 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka
a Majka s rodinami.

Dne 10. března 2020
by se dožil 100 let
pan Jan ŽAMPACH
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcery Květa a Eliška s rodinami.

Dne 15. března 2020
uplynulo 3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef TRNKA
z Krakovce.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery Miloslava
a Růžena s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dne 17. března 2020
vzpomeneme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Františka ZLATNÍČKA
z Plumlova.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

Hluboký zármutek zůstává po tom,
kdo nás navždy opustil.

Dne 17. března 2020
vzpomeneme 3. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Luboš SLEPÁNEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 18. března 2020
by se dožil 100 let
pan Adolf VANĚK
z Otaslavic
a dne 24. března 2020
uplyne 25 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná syn František s rodinou.

www.vecernikpv.cz

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Dne 12. března 2020
uplynul 4. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Roman PTAČNIK
z Čechovic.
S láskou vzpomínají rodiče,
bratr a celá rodina.

Dnes, tj. 16. března 2020
by se dožil 75 let
pan Jaroslav DOSTÁL
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Alena a Petr, syn Jaroslav
s manželkou Violou a vnoučata
Anetka, Andrejka a Edik.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý
tatínku, za všechno vřelé dík.

Dnes, tj. 16. března 2020
tomu je 1. smutný rok, kdy nám
zemřel náš milovaný manžel a tatínek,
pan Miloslav DOSTÁL
ze Zdětína.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.

Dne 19. března 2020
uplyne 15 let, co nás navždy
opustil můj syn,
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
stále vzpomíná táta.

A dne 4. května 2020
vzpomeneme nedožitých
95. narozenin drahé maminky
paní Marie KOMÁRKOVÉ
z Protivanova.
Děkujeme všem, kteří je měli rádi
a vzpomenou s námi. Dcera Marie
a syn Alois s rodinami.

Dne 19. března 2020
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
milovaného tatínka
pana Aloise KOMÁRKA
z Protivanova.
Nic není na světě dražšího, než zlaté
srdce matky. Kdo ztratil ji, ten chudý
je byť největší měl statky.

Dotlouklo srdce tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti drahý tatínku
za všechno vřelý dík.

D5

Mzda (Kè)

Provoz

střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

jednosměnný

nepřetržitý

LINAPLAST, Kralice n.H.

Farma Honzírek, Horní Štěpánov
Wisconsin Engineering, Pv
Rolnická společnost Klas, Kralice

SIDA, Prostějov

Firma
Národní dům Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné

nepřetržitý
dvousměnný
jednosměnný

turnusový
třísměnný

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Bc. Jana Naniašová, tel.: 950 154 317.

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kuchaři
40 000 Kč
Operátoři barevny
20 000 Kč
Operátoři
bezpečnostních služeb 12 665 Kč
Manažer/-ka
provozu farmy
25 000-30 000 Kč
Klempíři
19 000 Kč
Agronomové
30 000 Kč
Směnový
kontrolor/-ka
17 500-27 000 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

HLEDÁTE PRÁCI?

Pondělí 16. března 2020

věku od 15 do 64 let, což je o 198 méně
než na konci předchozího měsíce a ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 1 112 osob,“
poskytl konkrétní údaje z aktuální statistiky nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník,
hlavní analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu února bylo nově zaevidováno 2 149 osob. „Ve srovnání
s minulým měsícem je to o 1 449 osob
méně a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku pak o 74. Z evidence
během měsíce odešlo celkem 2 338
uchazečů o zaměstnání, bylo to o 108 lidí
méně než v předchozím měsíci a o 309
než ve stejném měsíci minulého roku. Do

<FTQL·ąCFRT¾EGè4
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OLOMOUCKÝ KRAJ Lednové
zvýšení nezaměstnanosti bylo naštěstí
jen dočasné. Během února klesl
celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji na 13 781 osob,
počet hlášených volných pracovních
míst naopak vzrostl na 9 965 a podíl
nezaměstnaných osob stagnoval na
hodnotě 3,2 procenta.
K 29. únoru 2020 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 13 781 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o 189 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to 1 269
osob méně. Z tohoto počtu bylo 12 749
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve

zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 543, což je o 64 více než
v předchozím měsíci a naopak o 58 méně
než ve stejném měsíci minulého roku, 371
uchazečů o zaměstnání pak bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což je nárůst
o 19 oproti předchozímu měsíci a o 157
než ve stejném období minulého roku.
Celkem 795 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ přidal Mikšaník další čísla.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl rozdílný.
„Zatímco na území Jesenicka a Přerovska
se počet nezaměstnaných zvýšil, ve
zbývajících třech klesl. Jeseník opět vykázal nejvyšší relativní nezaměstnanost
v kraji, podíl nezaměstnaných osob se
tady zvýšil na hodnotu 5,6 procenta. Co
se týká Prostějova, na zdejší pobočce
úřadu práce bylo 29. února evidováno
1 664 lidí bez práce, z toho 934 žen.
Je zde hlášeno 2 471 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných je
na Prostějovsku tradičně nejnižší, činí
2,2 procenta,“ uvedl analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Ke konci února bylo na pobočce úřadu
v Olomouci evidováno 6 560 žen. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů
činil osmačtyřicet procent,“ podotkl Jaroslav Mikšaník. „V evidenci bylo dále
2 208 osob se zdravotním postižením,
což představovalo šestnáct procent
z celkového počtu nezaměstnaných. Ke
konci února bylo také evidováno 616
absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet klesl ve
srovnání s předchozím měsícem o 24
osob a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl vyšší o 30 osob. Na
celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5
procenta,“ prozradil analytik.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5
857 uchazečů o zaměstnání, to je 43 procent všech uchazečů vedených v evidenci.
„Podíl nezaměstnaných osob, což je počet
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let k obyvatelstvu
stejného věku, meziměsíčně stagnoval na hodnotě 3,2 procenta, což je v Olomouckém kraji již druhý měsíc vyšší hodnota než v celé České republice,“ doplnil
Jaroslav Mikšaník.
(red)
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Hledám práci v Prostějově na HPP. Pozice:
administrativní pracovnice, finanční účetní
i příspěvkové organizace. Tel.: 777 017 151

PRÁCI HLEDÁ

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru v Prostějově na noční
směny 2 invalidní důchodce k obsluze kamerového systému s pokročilejší znalostí práce
na PC. Zkrácený pracovní úvazek. Informace na
tel. č.: 602786692.

Přijmeme pracovníka/ci se sníženou pracovní schopností nebo s částečným invalidním
důchodem do chráněné dílny v Jesenci u Konice.
Jedná se o práci se senem – plnění sáčků různých
velikostí pro domácí mazlíčky. Pracovní doba
– 6 hod. denně. Tel.: 607 693 587.

Přijmeme manikérku, pedikérku na živnostenský
list do zavedeného salonu na ulici Krasická.
Pro více informací volejte na tel.: 724 828 595
nebo 776 381 933.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru na pozice vrátných invalidní
důchodce, pro ostrahu objektů v Prostějově
a Olomouci. Jen noční služby. Informace na tel.
č.: 602 786 692.

Přijmu brigádníka/-ci na zahradnické práce.
Bc. Ivo Kroupa, tel. 605 86 41 40

PRÁCI NABÍZÍ

20022620328
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naše soutěže
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SOUTĚŽTE S KSČM aneb ZNÁMÝ
OTÁZKY PRO 2. KOLO

I NEZNÁMÝ
sŶĞĚĢůŝϮϵ͘ďƎĞǌŶĂƐŝƉƎŝƉŽŵĞŶĞŵĞϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽƌŽĚĄŬĂ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͘ŝǀŽƚƚŽŚŽƚŽ
ēĞƐŬĠŚŽďĄƐŶşŬĂĂƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůĞƚǌǀ͘ƉƌŽůĞƚĄƎƐŬĠƉŽĞǌŝĞďǇůǀĞůŝĐĞďŽŚĂƚǉŝƉĞƐƚƌǉ͕ĂēŬŽůŝǌĞŵƎĞůƚĂŬŵůĄĚ͘
ůĞŶŽǀĠŽŬƌĞƐŶşŚŽǀǉďŽƌƵ<^DWƌŽƐƚĢũŽǀƐƉŽůƵƐŬĂŶĚŝĚĄƚǇ<^DƉƌŽǀŽůďǇĚŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂKůŽŵŽƵĐŬĠͲ
ŚŽŬƌĂũĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚŶĂƉŽĚǌŝŵϮϬϮϬ͕ĂǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐWZK^d :Ks^<|DsĞēĞƌŶşŬĞŵƐŝƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐͲ
ƚŝǀǉƌŽēşũĞŚŽŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽǀĄƐƉƎŝƉƌĂǀŝůŝƐŽƵƚĢǎŽĐĞŶǇ͘
sĞēƚǇƎĞĐŚǀǇĚĄŶşĐŚǀǇĐŚĄǌşĐĞůŬĞŵϭϮŽƚĄǌĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵĚŽƚǉŬĂƚŽƐŽďŶŽƐƚŝ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͕ũĞŚŽǎŝǀŽƚĂ
ĂƚǀŽƌďǇ͘dŝ͕ŬƚĞƎşŽĚƉŽǀĢĚşƐƉƌĄǀŶĢŶĂǀƓĞĐŚŶǇĚŽƚĂǌǇĂǌĂƓůŽƵƐǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝĚŽēƚǀƌƚŬƵϮ͘ĚƵďŶĂ͕ďƵĚŽƵ
ǌĂƎĂǌĞŶŝĚŽƐůŽƐŽǀĄŶş͘ǌĄƉŽůŝƚũĞƐŬƵƚĞēŶĢŽĐŽ͙
WƌǀŶşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉǀǉŚĞƌĐĞŽďĚƌǎşƌŽēŶşƌŽĚŝŶŶŽƵǀƐƚƵƉĞŶŬƵĚŽKKŶĂ^ǀĂƚĠŵ<ŽƉĞēŬƵĂƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĚƌƵŚǉƉĂŬŶŽǀĢǀǇĚĂŶĠƐŽƵďŽƌŶĠĚşůŽŽ:ŝƎşŵtŽůŬĞƌŽǀŝĂƉƽůƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵĂƚƎĞƚşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚŶĂƓĞƐƚƉŝǀŶşĐŚƉŽůŽƚŵĂǀǉĐŚůĞǎĄŬƽǌĞƐƉĞĐŝĄůŶş
ĞĚŝĐĞǀĢŶŽǀĂŶĠϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶş:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂƉůƵƐēƚǀƌƚůĞƚŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘

a) Naše kvarta
b) Studentské listy
ĐͿ^ďŽƌŶşŬēĞƐŬĠŚŽƐƚƵĚĞŶƚƐƚǀĂ

EĂũĂŬŽƵƉƌĂĐŽǀŶşƉŽǌŝĐŝƐĞǀǇƓǀŝŚůŽƚĞĐ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͍
a) ƐƚĂƌŽƐƚĂŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
b) ƎĞĚŝƚĞůŵşƐƚŶşƐƉŽƎŝƚĞůŶǇ
c) ƎĞĚŝƚĞůŵşƐƚŶşďĂŶŬǇ

:ĂŬĠďǇůŽĐĞůĠũŵĠŶŽ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͍
a) :ŝƎş<ĂƌĞůtŽůŬĞƌ
b) :ŝƎş&ĞƌĚŝŶĂŶĚtŽůŬĞƌ
c) :ŝƎş&ƌĂŶƚŝƓĞŬtŽůŬĞƌ

^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ<^D͘͞ ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵ
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V nové soutěži a v nejisté době potrápíme vaše mozkové závity, abychom přišli alespoň na chvíli k jiným myšlenky. Inspirovali jsme se k tomu proslulým detektivem Sherlockem Holmesem a připravili novou
detektivní soutěž. Dokážete vyluštit hádanku, vyřešit záhadu a dát si
jedna a jedna dohromady? Vžijte se do role Sherlocka Holmese a pojďte na to! Čeká vás 5 zapeklitých úkolů z různých oblastí, za jejichž správné vyluštění můžete získat poukaz na nákup sportovního oblečení
a samozřejmě předplatné POSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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Správná odpověď z minulého
čísla na otázku „For Model:
Jaká soutěž probíhá v rámci
doprovodného programu?“
zněla a) Robo-Trip. S
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Pravidla soutěže
Soutěžící musí správně vyřešit a zodpovědět 5 soutěžních úkolů, které vyšly nebo budou vycházet v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku v následujících
termínech: 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. a 14. 4. 2020. V každém vydání bude k zodpovězení 1 úkol.
Soutěžící může správné odpovědi zasílat postupně, tj. každý týden, nebo dohromady, nejpozději však do pátku 17. dubna 2020 do 10:00
hodin.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR, jejíž správné odpovědi budou
v daném termínu doručeny, a to poštou na adresu Vápenice 19, Prostějov, e-mailem SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, SMS zprávou na číslo
608 960 042 či prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně v redakci. Tři výherci budou vylosováni po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost kontaktování v případě výhry. Do soutěže nebudou zařazeny
anonymní, pozdě dodané či nesprávné odpovědi.

VYHRÁT MŮŽETE...
1. cena: DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup sportovního oblečení v hodnotě 1000 Kč + ROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2. cena: DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup sportovního oblečení v hodnotě 500 Kč + PŮLROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
3. cena: DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup sportovního oblečení v hodnotě 300 Kč + ČTVRTLETNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Výherci budou kontaktováni telefonicky a jejich jména a fotografie budou zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje se je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním dodaného
snímku a vlastní fotografie s výhrou. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
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ZRUŠENO

Všechny sportovní, kulturní a společenské akce byly z důvodu šířící se
pandemie koronavirus zrušeny, proto vám Večerník poprvé za dlouhých
23 let své historie nepřináší možnost,
kam jít za zábavou... Děkujeme za
pochopení a přejeme hodně sil!

CO,
KDY,
KDE
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově
má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Prostějovská odbočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní
poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod
a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9-12:00
a 14:-16:30, čtvrtek 9-12:00

20030610388

JIŘÍ WOLKER

:ĂŬƐĞũŵĞŶŽǀĂůƐƚƵĚĞŶƚƐŬǉēĂƐŽƉŝƐ͕
ŬƚĞƌǉ:ŝƎştŽůŬĞƌǌĂůŽǎŝůŶĂŐǇŵŶĄǌŝƵ͍
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soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 16. března 2020
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I jedenácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 19. března 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Družstevní ulice
Štěpánka PORUPKOVÁ, Nezamyslice
Výherce získává: VOLNÝ VSTUP na atrakci v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Halina Pawlowská
Štěpán KARÁSEK, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 780 Kč na koncert .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
UKONČIT
Vladimíra VYSOUDILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na bál.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 9, 3, 8
Hana STEJSKALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč na sortiment.
SU
DO
KU

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

20022160277

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
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Navštivte penzion a muzeum
Ilona CÁSKOVÁ, Určice
veteránů ve Slatinicích.
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ do kavárny v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
QDFHOêGHQYKRGQRWČ.þ
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DRUHÝ ROČNÍK...

DAKL, KLAD, ATEISTA, UVIDĚT, KALUŽ, OTĚŽ, LEJTA, SLAST, ČRTA,
VERŠ, NAOPAK, GROG, CHLUP, OKOLEK, BRANKA, ŽARGON,
PRÁT, IDOL, TVARY, PITKA, STŮL, UZDY, ARGALA, VARLE, TLACH,
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Výherce získá JEDNA VSTUPENKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili prostějovského tenistu,
který nedávno získal druhý triumf na okruhu ATP ve
své kariéře...

$PHULFNi
KHUHþND

3RNUêYDW
RORYHP
ĜLGþHML

/RPQi
$9$$
778
97$
7D\V,åD
ODNH
'RMR
6DODYL

19111261313

2GVWUDQČ
Qt]iYDG\

0LVWĜL
VYpKR
RERUX

3ROQt
SUiFH

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Některé z akcí byly kvůli viru koronavir odloženy,
při převzetí výhry se informujte v redakci.
Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených
údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely
účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení
soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
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KDY DOJDE NA SLOSOVÁNÍ?
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ďƎĞǌŶĂĂĚƵďŶĂƉƌŽǌĂơŵƐƚĄůĞƉůĂơ͕ǀƉƎşƓơŵēşƐůĞďƵĚĞŵĞŵŽĐŝďǉƚƐŶĂĚŬŽŶŬƌĠƚŶĢũƓş͘

HLAVNÍ CENa V HODNOTĚ 60 000 KČ!

!!! ZÁJEZD PRO 4 OSOBY !!! s>/KsK>EDdZD1Eh
VYHRAJTE POBYT V AREÁLU VILLAGGIO RICCIO
V ITÁLII S CK GARGANO!

=É-(='=$+518-('235$98$872%86(07$0,=3ą7
8%<729É1Ì93/1ą9<%$9(1e0$3$570É18$3/1283(1=,
Pobyt lze využít až po ukončení epidemie koronavirus.

Další hodnotné ceny, které je možné získat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ƉŽƵŬĂǌŶĂƉŽďǇƚŽǀǉďĂůşēĞŬǀ,ŽƚĞůƵ^ůĂĚŽǀŶĂ;ϲϬϬϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂƵďǇƚŽǀĄŶşǀ,ŽƚĞůƵ<ƌĂƐ;ϱϱϬϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂƚǉĚĞŶŶşƉŽďǇƚǀŚŽƌǀĂƚƐŬƵ;ϰϱϬϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂůǇǎŽǀĄŶşǀ<ůĂĚŬĄĐŚ;ϮϱϬϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂƵďǇƚŽǀĄŶşǀĞ^ƚĂƚŬƵ^ĂŵƐĂƌĂ;ϭϱϴϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂũĞĚŶŽĚĞŶŶşǌĄũĞǌĚ<s>,;ϭϬϬϬ<ēͿ
ǀŽůŶĄǀƐƚƵƉĞŶŬĂĚŽǁĞůůŶĞƐƐĐĞŶƚƌĂƉƌŽϮŽƐŽďǇ;ϱϮϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌŶĂũşĚůŽǀZĞƐƚĂƵƌĂĐŝŶĂ^ĠƉĐĞ;ϱϬϬ<ēͿ
ƉŽƵŬĂǌĚŽŬĂǀĄƌŶǇWƌŽƐƚŽƌ;ϰϬϬ<ēͿ
ĂŵŶŽŚĠĚĂůƓş͘͘͘

DVOJNÁSOBNÁ ŠANCE NA VÝHRU

Měli jste předplaceno i v roce 2019?
Budete do slosování zařazeni hned dvakrát!

VÁŽÍME SI SVÝCH VĚRNÝCH ČTENÁŘŮ. PADESÁTKA CEN ČEKÁ PRÁVĚ NA VÁS!
ΎĚŽsĞůŬĠƉƎĞĚƉůĂƟƚĞůƐŬĠƐŽƵƚĢǎĞũƐŽƵǌĂŚƌŶƵƟǀƓŝĐŚŶŝƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƟƚĞůĠ͕ũĞũŝĐŚǎƉůĂƚďĂǌĂƉƎĞĚƉůĂƚŶĠŶĄŵ
ďǇůĂƉƎŝƉƐĄŶĂŶĂƷēĞƚ͕ƉŽƐůĄŶĂƐůŽǎĞŶŬŽƵēŝǌĂƉůĂĐĞŶĂǀŚŽƚŽǀŽƐƟŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽϭϱ͘ďƎĞǌŶĂ͘
ΎůĞƚŽƓŶşƌŽēŶşĂďŽŶĞŶƟ͕ŬƚĞƎşǀǇƵǎŝůŝƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠŝǀůŽŸƐŬĠŵƌŽĐĞũƐŽƵǌĂƎĂǌĞŶŝĚŽƐŽƵƚĢǎĞĚǀĂŬƌĄƚ
ΎũŵĠŶĂǀǉŚĞƌĐƽďƵĚŽƵƐůŽƐŽǀĄŶĂǌŶĄŵŽƵƌĞŐŝŽŶĄůŶşŽƐŽďŶŽƐơĂƉƎŝƎĂǌŽǀĄŶĂŬǀǉŚƌĄŵŽĚƉŽƐůĞĚŶşŚŽŵşƐƚĂƉŽƉƌǀŶş
ΎǀǉŚĞƌĐŝŶĞũŚŽĚŶŽƚŶĢũƓşĐŚĐĞŶďƵĚŽƵŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇĂǀǇǌǀĄŶŝ͕ĂďǇƐŝĐĞŶǇƉƎŝƓůŝǀǇǌǀĞĚŶŽƵƚ͘
EĄƐůĞĚŶĢďƵĚŽƵƉƎŝƉƎĞĚĄǀĄŶşĐĞŶĨŽƚŽŐƌĂĨŽǀĄŶŝĂũĞũŝĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮĞďƵĚŽƵƵǀĞƎĞũŶĢŶǇǀWZK^d :Ks^<DsĞēĞƌŶşŬƵ͘
ΎĐĞŶǇďƵĚĞŵŽǎŶĠǀǇǌǀĞĚŶŽƵƚŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽŬŽŶĐĞŬǀĢƚŶĂ͘

