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Chøipka také roste
Prostějov (mik) – V Prostějově
roste počet případů onemocnění
běžnou chřipkou. „K pondělí šestnáctého března jsme registrovali
už 1 774 relativní nemocnosti na
sto tisíc obyvatel. V celém Olomouckém kraji navíc evidujeme
23 případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem. A co se týká chřipky, je hlášeno už také sedm případů úmrtí,“
konstatovala Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení pobočky KHS v Prostějově.

Cyklostezka bude uzavøena
Prostějov (mik) - V termínu od
14. dubna až do 30. června 2021
bude uzavřena cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané. „Uzavírka je nařízena z důvodu stavebních prací přeložky silnice v rámci
výstavby severního obchvatu Prostějova,“ objasnil Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

JARO POD LUPOU
Martin ZAORAL

Pøes dvacet stupòù
Prostějov (mik) – Přestože se
Paní zima ještě nechce vzdát, každého Prostějovana už určitě povzbuzuje fakt, že se jaro skutečně
razantně dere ke slovu. Odpovídají
tomu i maximální teploty, které naměřili meteorologové z prostějovské hvězdárny na své měřicí stanici
v Kolářových sadech. Rekordem
je zatím hodnota ze čtvrtku 12.
března, kdy rtuť teploměru dosáhla 20,3 stupně Celsia. O týden
později, tedy ve čtvrtek 19. března,
pak bylo na stejném místě naměřeno 19,1 stupně Celsia. Přes značné
ochlazení v těchto dnech se má
ovšem od středy i v Prostějově zase
oteplovat.
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Agentura 3ŐtäWtPĚVWVNëSOHVEXGHQDQiPĚVWt
Tradiční městský ples v Prostějově se
od příští plesové sezóny nebude konat v Národním domě jako doposud,
ale přestěhuje se ven pod širé nebe.
Agenturu Hóser o tom informovali zástupci vedení prostějovského
magistrátu.
„Tradiční městský bál v režii magistrátu rok od roku upadá, navíc se ve
městě rozmohl takový nešvar v podobě konkurence, kdy jakési rádio
pořádá v kulturáku rádoby Prostějovský městský ples. To všechno nás
vede k tomu, že chceme náš opravdo-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Bezkaranténci. „Zůstaňte doma a choďte pouze do práce, na nákupy
a k doktorům!“ nařídila na začátku týdne vláda. To se lehce řekne, ale jak
tohle všechno mají dodržovat například bezdomovci...?
•• Úterý ••
Zdi kolem nás. Co je uzavřené, to se špatně rozvíjí... Své o tom věděla
i starověká Čína, jež svého času kolem sebe postavila velkou zeď – jedinou
stavbu viditelnou z vesmíru. Jejímu úpadku to stejně nezabránilo. Aktuální
uzavření hranic mezi státy určitě nadělá ve světě obrovské problémy, kvůli
koronaviru však zřejmě nejde jinak. Své o tom ví určitě v Litovli a Uničově,
odkud drtivá většina lidí nemůže kvůli případnému šíření epidemie ven.
•• Středa ••
Senior friendly. Jak se maďarsky řekne důchodce? Uštván léty… Od středy mezi desátou a dvanáctou byly všechny dosud otevřené obchody určeny pouze seniorům. Právě u starších lidí může mít nákaza koronavirem
fatální následky.
•• Čtvrtek ••
Prezidentská večeře. „Lituji ty, kteří budou mít k večeři půl roku střídavě
rýži a střídavě těstoviny. Ale mohou si za to sami,“ pronesl začátkem března
Miloš Zeman v rámci svého projevu u příležitosti sedmi let ve funkci. Pak
se na nějaký čas odmlčel. Jeho aktuální televizní projev se nesl v poněkud
jiném duchu. Nebyl v tom ovšem sám, neobyčejnou proměnou za těch pár
dní prošel celý národ.
•• Pátek ••
Počátek krize. „Byla to nesmyslná mise, která totálně rozrušila Blízký
a Střední východ,“ konstatoval Václav Klaus na úkor invaze amerických
vojsk do Iráku, která začala přesně před 17 lety. Válka v Iráku byla skutečně
jednou z mnoha prvotních příčin stále aktuální uprchlické krize, které Evropa ještě bude muset nepochybně čelit.
•• Sobota ••
Narození vítěze. „Nepřišel jsem na svět, abych skončil druhý,“ tvrdil
o sobě brazilský automobilový závodník Ayrton Senna, který přišel na svět
přesně před šedesáti lety. Oslav svého jubilea se již trojnásobný mistr světa
Formule 1 nedožil, zemřel při havárii 1. května 1994 při Grand Prix San
Marina v roce 1994.
•• Neděle ••
Zpátky do kulichů! Po velmi teplých dnech přišlo o víkendu výrazné
ochlazení, poslední den se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu. Studené počasí nás bude provázet po celý následující týden. Snad se nám tedy
i v následujících dnech alespoň podaří zachovat chladnou hlavu.

vý městský ples nějak inovovat a vymyslet nějakou tu novinku,“ pošeptala Agentuře Hóser Miládka Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora
Prostějova pro kulturu, tanec a zpěv.
„Nechávám to čistě na kolegyni, ale
fakt je potřeba na městském bále
zapracovat. V Národě to už není
ono, potřebujeme na tuto slavnost
přitáhnout masy lidí. Snad příští rok
v lednu už nebude řádit koronavirus
a my tak budeme moci ples uspořádat v plné parádě,“ podotkl primátor
Francimór Kopačka.
Agenturu Hóser samozřejmě zajímalo, zda paní Bitva u Sokolova má už
v hlavě nějaký plán, jak městský ples
oživit a posunout jinam. „Jo, už nad

tím přemýšlím. Ples uspořádáme za
rok v lednu na náměstí T. G. Masaryka! Vedou mě k tomu zkušenosti z jiných kulturních akcí na náměstí, na
kterých se schází i tisíc lidí. Věřím, že
když městský bál uspořádáme venku, bude jeho návštěvnost oproti těm
z Národního domu až desetinásobná,“ věří paní náměstkyně Miládka.
„Samozřejmě se pokusíme na náměstí instalovat výkonné teplomety, aby lidé nezmrzli. Bude pochopitelně nutné teplé oblečení, takže
pod šaty nebo obleky doporučuji
použít podvlékačky a podobně.
Myslím si ale, že zatančit si valčík
nebo polku na náměstí má svoji
originalitu a návštěvnost očekávám

vysokou,“ předpokládá Milada
Bitva u Sokolova.
Jak ještě Agentuře Hóser exkluzivně
prozradila, už nyní je na venkovní Tradiční městský ples dohodnut jeden významný host, který se postará o hudební a taneční doprovod. „Zahraje nám
skupina Kabát,“ šokovala náměstkyně.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Aspoň něco hezkého, jaro je
tady! Uplynulý pátek deset minut
před pátou hodinou ranní nastala
jarní rovnodennost. A to krásné
období roku o sobě dává vědět už
v každé ulici, když nejen v Prostějově kvetou sněženky, bledule,
a dokonce už i fialky. Tak snad nám
to zlepší celkově smutnou „koronavirovou“ náladu…
CO NÁS UDIVILO…
Výpovědi hokejistům. Nepříjemný závěr sezóny v podání prostějovských Jestřábů podtrhl klub
několika výpověďmi pro hokejisty.
Klub dle kuloárních hlasů údajně přišel o smlouvy a tím pádem i o příjmy.
Pro fanoušky možná překvapení, pro
některé z hokejistů však, podle jejich
slov, ani ne. A bohužel půltucet už
obdržel padáka. Poštou…
ZACHYTILI JSME
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Počet lidí s prokázanou nákazou
Covid-19 v Olomouckém kraji do
nedělního večera vzrostl na 85.
Během víkendu výrazně přibylo
nakažených zejména na Prostějovsku, kde bylo nově evidováno už
plný tucet případů.
ZAUJAL NÁS...

ANNA HANÁKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
V době, kdy celý národ čelí
hrozbě koronaviru a kdy žijeme v nouzovém stavu, dojde
k takové zlodějně! Na to, že
v tuto chvíli je každý trestný
čin klasifikován dvojnásobnou trestní sazbou, vůbec
nebral zřetel dosud neznámý
pachatel, který v nejmenované obci na Prostějovsku vykradl kancelář firmy.

Pondělí 23. března 2020

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.

Foto: internet

Známá prostějovská numeroložka
přispěchala v exkluzivním rozhovoru pro rubriku Servis pro ženy alespoň s kouskem nádechu optimismu, že by ten letošní rok nemusel být
až tak špatný. A dokonce poradila,
jak se obrnit proti strachu. A to se
právě v těchto dnech hodí!
ZASLECHLI JSME…

„NEJEN MY JSME
TEĎ MĚSTEM
DUCHŮ...“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
přiznal, že zahájení jakékoliv stavební investice je v těchto dnech velkým problémem

DANTONIO HORVÁT


Ta byla ve středu 18. března
v odpoledních hodinách bohužel naprosto nezajištěná
a tak se tam zloděj pohyboval
zcela bez zábran. Ukradl odsud 14 kusů značkových náramkových hodinek v celkové
hodnotě bratru tři sta tisíc
korun. Policisté po pachateli
samozřejmě pátrají.

se narodil 8. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 8. března 2020.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
18 let, měří okolo 172 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/-2 °C
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5/-3 °C

Støeda

8/-2 °C

Ètvrtek

10/0 °C

Pátek

12/2 °C

Sobota

13/4 °C

Nedìle

14/5 °C

Ivona

Gabriel
Marián

SABINA MIRGOVÁ
se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 31. ledna 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří okolo 160 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

Emanuel
Dita
Soňa

Taťána
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Bouři nevole mezi
rodiči malých dětí vyvolalo zrušení pískoviště vedle posledního
bloku bytového domu na Sídlišti
Svornosti ve Vrahovicích.
Během uplynulých dní se
tam bagr pustil do prostoru,
na kterém si malé děti hrály
desítky let. Teď po něm zbylo
prázdné místo zasypané zeminou. Proč?

Michal KADLEC
„Desítky let si na tom pískovišti hrály děti
z celého sídliště a nikomu to nevadilo.
Také já jsem jako dítě na něm strávila
spoustu času. Vůbec nikdo nás na nic neupozornil a prostě ho přijeli vybagrovat.
Hlavně že se pořád hlásá, co všechno se
v Prostějově dělá pro malé děti,“ svěřila
se Večerníku mladá maminka ze sídliště.
„Množí se tady řeči o tom, že v domě,
vedle kterého dlouhá léta fungovalo toto
pískoviště, bydlí nějaký papaláš z radni-

'ę7(09=$/,
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ce, kterému se nelíbil křik dětí hrajících
si v tomto prostoru. Tak ho nechal odstranit,“ podotkl muž, který bydlí v další
„kostce“ na Sídlišti Svornosti.
Večerník se dal do pátrání, proč město
nechalo pískoviště odstranit. „Zrušené
pískoviště je plně v kompetenci kolegy
Pospíšila,“ odkázal nás na prvního náměstka primátora Prostějova Jiří Rozehnal, náměstek pro stavební investice.
„Pískoviště bylo odstraněno z hygienických důvodů. I když jsme ho jako

/ÊUVQ\TWwGPÆJQRÊUMQXKwV÷MVGTÆP[PÊRQMTÚX¾
PQX¾\GOKPCRąKRTCXGP¾RTQXÚUGXVT¾XPÊMWUK
F÷VK\G5ÊFNKwV÷5XQTPQUVKOCLÊJT¾VPCRÊUMWRQF
JQWRCéMCOK
2x foto: Michal Kadlec

město pravidelně ošetřovali a udržovali,
tak neprošlo přes hygienu,“ objasnil Jiří
Pospíšil. Na otázku, proč místo po pískovišti nyní bylo zahrnuto hlínou, měl rovněž připravenou odpověď. „Pískoviště
i zpevněné plochy okolo byly odstraněny a bude zde založen trávník,“ prozradil
druhý muž prostějovské radnice.
Důvody zrušení pískoviště však lidé
ze Sídliště Svornosti zrovna moc s pochopením nepřijímali. „Nevím, co hygienikům na tom kousku písku mohlo

vadit, všichni jsme se snažili udržovat
na pískovišti pořádek a čistotu. Ani
pejsky jsme tam nepouštěli! Takže teď
si budou malé děti hrát kde? A si na
silnici,“ posteskla si další z mladých
maminek. „V blízkosti již zrušeného
pískoviště se nachází dětské hřiště
s dopadovou plochou z písku a herními prvky,“ vzkazuje první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
Vysvětlení hygieniků se Večerníku nepodařilo do uzávěrky tohoto vydání získat.

RąGFRNCVPÆRQ\F÷LK
Petr Kozák: „Chápeme, ale
poškození abonentù nás mrzí“

PROSTĚJOV Jedna dobrá zpráva přišla na úkor druhé špatné. Česká pošta
zaslala do redakcí všech regionálních
titulů po celé České republice v sobotu
ráno e-mail, který svojí vstřícností potěší seniory a seniorky, nikoliv už tolik
předplatitele. Titulu PROSTĚJOVSKÝ Večerník se toto opatření bohužel
dotkne velice výrazně. Kvůli důchodům a vládnímu nařízení o nouzovém
režimu je totiž možné, že své oblíbené
novin najdete ve schránce až uprostřed
týdne.
„Jak si víte, Česká pošta je součástí kritické
infrastruktury státu a v důsledku tohoto
nastavení přímo podléhá rozhodnutím
a nařízením Ústředního krizového štábu
ČR, Bezpečnostní radě státu a Vládě ČR.
Jedním z těchto – a musíme říci že i logických – nařízení je to, že pošta musí i v této
těžké a složité době pro všechny, zajistit
roznos důchodů našim spoluobčanům.
A protože se snažíme z bezpečnostních
a hygienických důvodů co nejvíce omezit
cesty našich spoluobčanů na pošty, a co
nejvíce tak zamezit v tuto chvíli nebezpečnému meziosobnímu kontaktu, budeme
je doručovat osobně a to i ty důchody,
které si naši spoluobčané doposud vyzvedávali osobně na poštách,“ prozradila Jana
Onderková, obchodní manažer firemního obchodu SM České pošty.
„Z tohoto důvodu, kdy je výplatní termín

stanoven na pondělí a úterý 23. a 24. března zastavíme roznášku všech ostatních
produktů v listovní doručovatelské síti a to
včetně tiskových zásilek, abychom mohli
naplnit požadavek ÚKŠ a roznést důchody,“ potěšila už Onderková méně. „Všechny tyto pozastavené zásilky budeme pak
distribuovat v následujících dnech, tedy
od středy do pátku,“ doplnila.
V praxi to znamená, že aktuální číslo Večerníku se může objevit ve schránce abonentů ještě o něco později, než je tomu obvykle. „Přímo z ústředí DEPO Prostějov
máme ale přislíbeno, že část předplatitelské roznášky proběhne hned v pondělí, na
některé bohužel dojde v další dny. Chápeme, že předplatitelům tímto rozhodnutím
působíme komplikace, ale pevně věříme,
že všichni pochopí, že v tuto chvíli je potřeba společně pomoci občanům, kteří jsou
na výplatě důchodů existenčně závislí,“
vzkazuje s omluvou Jana Onderková.
„Situace nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic
dělat. Bylo nám to oznámeno jako hotová
věc. Je jasné, že v této krizové době mají
některé věci přednost. Nabízíme tak alespoň všem ´poškozeným´ službu, že co
bude v našich silách, rozvezeme vlastními
silami. Pro výtisky se můžete stavit i přímo
v redakci, ale raději po telefonické dohodě,“ vzkazuje všem abonentům Petr Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
(red)

Stavba obchvatu i cyklostezky kolem přehrady

ZATÍM JEDOU DÁL

PROSTĚJOVSKO Zatímco mnozí
lidé jsou kvůli koronaviru zalezlí
v domácí karanténě, řada zaměstnanců stále chodí normálně do práce. Platí to nejen pro zdravotníky
či prodavačky, ale třeba i stavbaře,
kteří se aktuálně podílejí na vzniku
dvou nejvýznamnějších investic
v našem regionu: severního obchvatu a cyklostezky kolem plumlovské přehrady.

Uplynulé úterý proběhl na stavbě cyklostezky kolem plumlovské přehrady
kontrolní den. „Všechno jede relativně
podle plánu, pracuje zde sice jen hrstka lidi, nicméně v tuto chvíli jich ani
víc není potřeba,“ prozradila Večerníku
plumlovská starostka Gabriela Jančíková s tím, že cyklostezka by dle předpokladů měla být dokončena letos v říjnu.
Poměrně čilý stavební ruch probíhal
také v okolí Prostějova. Ovšem i zde

lidí výrazně ubylo. „Na stavbě severního obchvatu se od začátku podílejí dvě
firmy. Zatímco Eurovia celorepublikově ukončila provoz, protože jí chybí
pracovníci ze Slovenska, Strabag pokračuje dál. Nicméně situace se mění
každým dnem, není vyloučeno, že se
zde práce zcela zastaví,“ reagoval na
konci uplynulého týdne na náš dotaz
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal.
(mls)

0CUGXGTPÊOQDEJXCVW2TQUV÷LQXCCMVW¾NP÷RTCEWLGWåLGPLGFPCUVCXGDPÊHKTOC
Foto: Martin Zaoral
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Nejčerstvější informace
až do schránky
i v době karantény!

PROSTĚJOV V současné nejisté době je třeba, aby byl člověk
dobře informován. Na druhou
stranu nás média zahlcují zprávami ze zahraničí, celé České republiky a sem tam o našem regionu.
Ale jak se v moři zvěstí „neutopit“,
vybrat to nejdůležitější a být stále
v obraze?
Vyzkoušejte dvouměsíční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který vám každé pondělí přijde do schránky a přinese
kompletní informace o pandemii
koronaviru a mnoho dalších zpráv
z Prostějova a regionu. Chraňte
sebe i ostatní a omezte kontakt s
dalšími lidmi v trafice či v obchodě. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám bude dva měsíce chodit bezpečně až domů za akční cenu 130
Kč, čímž oproti koupi na stánku

ušetříte rovných TŘICET KORUN!
Nabídka platí od prvního dubnového čísla. Pro objednávky volejte
608 960 042, pište predplatne@
(ans)
vecernikpv.cz.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Poslední dny a týdny staví obyvatele našeho
města před těžkou zkoušku. Přesto, nebo
možná právě proto, kolem sebe pozoruji
spoustu pozitivních věcí. Vidím dobrovolníky, kteří celé dny a noci šijí roušky. Vidím
sousedy, kteří si vzájemně pomáhají. Vidím
nasazení zdravotníků, strážníků, policistů,
hasičů a příslušníků dalších profesí. Vidím
zaměstnance obchodů, kteří celý den umožňují nám všem nakoupit pro sebe a své blízké
vše důležité. Oslovil jsem v uplynulých dnech
se žádostí o pomoc pro naše město a jeho
obyvatele spoustu lidí a institucí a nikdo mě
neodmítl. Také zaměstnanci magistrátu dělají, co mohou, aby se život v Prostějově nezastavil a občanům bylo k dispozici co nejvíce služeb. Chtěl bych každému poděkovat.
Ještě nejsme na konci, ale už nyní je jasné, že
Prostějov to díky svým lidem zvládne. Díky
moc, jsme v tom s vámi!

František JURA,RTKO¾VQT
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Stromy v Komenského ulici +LVWRULHNRQLFNp.RÿHWYRUE\

VHGHILQLWLYQĨX]DYíHOD

budou nahrazeny
jen částečně
PROSTĚJOV Před třemi lety se
prostějovská radnice pustila do
masivního kácení stromů po celém městě. Vedení magistrátu to
vysvětlovalo tím, že kácet se musí
z důvodu připravených projektů
na revitalizaci sídlišť a dalších ulic
v Prostějově, ale i z toho důvodu,
že většinu vytipovaných stromů
označili odborníci jako nemocné,
tudíž nezbytné pokácet. Ne vždy
ale byly vykácené stromy nahrazeny v plné výši...
V Tylově a Ječmínkově ulici tak
padly letité sakury, o další stromy
přišli ve Vrahovicích, na Sídlišti E.
Beneše a také v Komenského ulici.
Tam byly pokáceny dokonce stoleté
lípy. „Dendrologové vyhodnotili jejich zdravotní stav jako vážný, navíc
při silnějším větru padaly z lip větve
a ohrožovaly chodce. Pokácené lípy
však budou nahrazeny novými stromy,“ komentoval opatření z podzimu 2017 Jiří Pospíšil, současný prv-

Napsáno
pred
à

ní náměstek primátora Prostějova.
Píše se rok 2020 a Prostějované se
stále více dotazují na magistrátu, kdy
pokácené stromy z Komenského
ulice budou nahrazeny. Dosud bylo
skutečně vysazeno několik nových
listnáčů, ale zdaleka ne v tom počtu,
kolik jich bylo před více než třemi
lety vykáceno. „Výsadba stromů
v ulici Komenského směrem k ulici
Netušilova končí posledním, zde již
vysazeným stromem. Od něj až po

křižovatku s ulicí Netušilova se v linii stromů nachází kanalizace. Zde
proto nelze sázet další stromy. Od
zmíněného stromu směrem k Žižkovu náměstí lze sázet, což je vidět
na loňské a předloňské výsadbě.
Také letos na jaře dojde k dosadbě
dalšího kusu vzrostlé lípy,“ informovala Alexandra Klímková, vedoucí
odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu.
(mik)

o zdemolované objekty stojící v samém centru Konice absolutně nestaral. Nakonec se do celé záležitosti
vložilo město, které je odkoupilo
za 3,3 milionu korun. Zanedlouho
je i s pozemky za 4,4 milionu prodalo.
Nyní se historie konické Kožetvorby definitivně uzavřela, z budovy už
zbývá jen pár zdí a hromady stavební
sutě. Místo obludné stavby vznik-

ne polyfunkční dům s deseti byty,
prodejnou potravin CBA a parkovištěm. Součástí projektu je také parkoviště. Kdy to však bude, zatím není
vůbec jisté. „Letos plánujeme demolici, zároveň předpokládáme zhruba
dva roky na vyřízení stavebního povolení a další rok na stavební práce,“
odhadla exkluzivně pro Večerník
Jana Adámková ze společnosti CBA,
která za celým projektem stojí. (mls)

<DÚXCNÆ-QåGVXQTD[Wå\DÚX¾VÆO÷ąLGPJTQO¾FMCUWVK

Foto: Martin Zaoral

%XGH]RFKR]XUDGQLġQtYĨÿHDWUDNFH"
Chtěli byste se z radnice podívat pěkně
z výšky? Možná že už v příštím roce budeme mít jedinečnou možnost. Prostějovští
konšelé totiž na tiskové konferenci rady
města zveřejnili plán, jak obyčejným smrtelníkům z řad našich občanů i turistů z jiných měst zpřístupnit věž radnice.
„Rada města rozhodla o tom, že souhlasíme
s tím, abychom vyčlenili 80 tisíc korun na projektovou dokumentaci k zajištění požárního
vodovodu do prostoru věže radnice. V souvislosti s tímto opatřením však ještě chceme
zpřístupnit veřejnosti radnici až po ochoz věže.
A jelikož největším problémem tohoto našeho
záměru je nebezpečné schodiště, které tech-

nicky nevyhovuje bezpečnostním předpisům,
musíme vyřešit i tohle. Rádi bychom, aby lidé
měli co nejdříve možnost vidět krásy Prostějova z výšky zhruba padesáti metrů,“ řekl Miroslav Pišťák, místostarosta města. „Navíc zvažujeme možnosti vybudování výtahu, který by
umožnil přístup do věže starším lidem nebo
občanům se zdravotními problémy. Nyní je
tento plán v obecné poloze, moudřejší budeme za dva nebo tři měsíce. Myslím si, že tento
projekt by mohlo budoucí zastupitelstvo realizovat už v příštím roce,“ dodal místostarosta.
Radní zatím vypočetli, že by se náklady na
zpřístupnění ochozu radniční věže mohly
pohybovat řádově mezi jedním až dvěma mi-

liony korun. „To je ale první nástřel či odhad.
Nejprve musíme povinně zabezpečit požární
vodovod a teprve potom můžeme diskutovat
o tom, jak udělat něco pro vyšší zájem občanů
o naši radnici. Myslím si totiž, že zpřístupnění
ochozu přivede do Prostějova i mnohem více
turistů,“ domnívá se Miroslav Pišťák.
V plánu našich konšelů také je, aby věž radnice byla přístupná co nejčastěji. „Neříkáme, že
každý den, ale rozhodně co nejčastěji. Tento
náš záměr je ovšem spojen také i s průvodcovskou službou, která by návštěvníkům mohla
předávat i zajímavé informace o historii radnice a zároveň dbát na jejich bezpečnost,“ dodal
místostarosta Pišťák.

$.78/1«.20(17ą
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Byl to velice dobrý nápad předchůdců současného
vedení magistrátu. Z věžních vyhlídek se postupem
času stala opravdu hodně vyhledávaná atrakce,
která skutečně přivábila i turisty nejen z okolních
měst, ale i ze zahraničí. A co víc? Krásný výhled na
Prostějov si může dnes každý doslova objednat během dne v průběhu běžné pracovní doby úředníků
na magistrátu. Vyhlídky z věže jsou rovněž velice
krásným zpestřením hodových slavností a dalších
větších akcí v režii města. Pokud si před deseti lety
něco takového prostějovští radní přáli, vyplnilo se
jim to beze zbytku.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

KONICE Když se bourá dům
na hlavním náměstí jakéhokoliv
města, hrozí, že majitel bude mít
problémy s památkáři. To v případě objektů totálně zchátralé Kožetvorby a Hygie nehrozilo. Obě zcela
zchátralé a nevzhledné budovy již
byly konečně prakticky celé srovnány se zemí, čímž tak zmizel jeden
velký STÍN MINULOSTI.
Historie Kožetvorby v Konici se začala psát v roce 1934. Nově vzniklé
Družstvo invalidů svoji produkci
zaměřovalo na obuv. Svého času se
jednalo o jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě. Po sametové
revoluci změnila Kožetvorba v restituci majitele. Kvůli špatnému hospodaření však brzy došlo k výraznému
snížení počtu zaměstnanců. Firma
rovněž musela uzavřít chráněnou
dílnu pro mentálně postižené, která
fungovala ve Skřípově. V roce 2001
se kvůli četným dluhům dostala do
konkurzu, z něhož už se nedostala.
Od té doby rozlehlý objekt v dolní části konického náměstí chátral.
Dlouholetý soukromý vlastník se

jak šel čas Prostějovem ...

$ÚXCNCXV÷EJOÊUVGEJUVąGNPKEG 0CEJ¾\ÊUGPGFCNGMQDG\RTQUVąGFPÊJQEGPVTCO÷UVC1FTQMW
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RQUNCPEG'FWCTFC5M¾N[  8ÚLKOMQWD[NQLGPX¾NGéPÆQDFQDÊCåMF[PGUNQ
P¾\GX<¾OGEMÆP¾O÷UVÊ 5EJNQUU2NCV\ 8RTQUVQTWUGPCEJ¾\ÊVąKXÚTC\PÆUVCXGDPÊFQOKPCPV[t
UGEGUPÊUQMQNQXPCRQUVCXGP¾XNGVGEJCPCOÊUV÷UVąGFQX÷MÆDCwV[DWFQXC/CUCT[MQ
X[wMQN[\NGVCKUVCTQD[NÚRGTPwVÚPUMÚ\¾OGM\GUVQNGVÊ8DWFQX÷FPGwPÊO÷UVUMÆ
MPKJQXP[\TQMWO÷NURQNGMQUVTQUVąGNEč\CąÊ\GPQWUVąGNPKEKZHQVQ51M#C/CTVKP<CQTCN

20031810474

Příště: ulice Libušinka
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Popíjeli na náměstí

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ani v době nouzového stavu si
alkohol neodepřou! Při kontrolní činnosti a dohledu na veřejný
pořádek zjistil strážník ve čtvrtek
19. března dvě osoby sedící na lavičce na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Jednalo se o muže
bez domova ve věku 55 a 58 let.
Mladší muž konzumoval víno
z dvoulitrové plastové lahve. Oba
měli roušky na ochranu obličeje
stažené na krku a kouřili. Strážník oba upozornil na dodržování
nařízení vlády a nutnost mít na
veřejnosti chráněny dýchací cesty. Pětapadesátiletý muž byl dále
poučen o platnosti vyhlášky, která
zakazuje požívání alkoholických
nápojů na některých veřejných
prostranstvích. Protiprávní jednání bylo postoupeno příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Po
projednání celé záležitosti oba bezdomovci z místa odešli.

Ukopl koš.
Kvůli práci...
V podvečer během soboty 14.
března se na linku 156 obrátil
občan s tím, že zadržel mladého
muže, který ukopl odpadkový koš
u zastávky v okrajové části města.
V podezřelém pachateli strážníci
zjistili jednatřicetiletého muže,
který se ke svému protiprávnímu
jednání hlídce přiznal. Na svoji
obhajobu uvedl, že koš ukopl z důvodu, že se mu nedaří najít práci.
Svým jednáním se dotyčný dopustil přestupku proti majetku a celou
záležitost projedná příslušný správní orgán.

Totálně „pod parou“
V odpoledních hodinách minulého pondělí 16. března si hlídka vykonávající kontrolní činnost v centru města povšimla muže sedícího
v nepřirozené poloze na lavičce na
náměstí. Jednalo se o osmačtyřicetiletého chlapíka ve značně podnapilém stavu. Při orientační dechové
zkoušce bylo u něj naměřeno 3,62
promile alkoholu v dechu. Dotyčný nebyl schopen se sám o sebe
postarat. Na místo byl přivolán lékař k posouzení jeho zdravotního
stavu. Rozhodl o převozu totálně
opilého muže do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci.

Čtveřice venku u piva
Předminulou neděli 15. března
vpodvečer vyjížděli strážníci prověřit anonymní telefonické oznámení o skupince osob popíjející
alkoholické nápoje na veřejnosti
za Domem služeb v Prostějově.
Na místě byli zjištěni čtyři muži
ve věku 24, 28, 31 a 37 let. Hlídka
čtveřici poučila o platnosti vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích. Dotyční
uvedli, že si chtěli dát po práci pivo
a o zákazu nevěděli. Jejich přestupkové jednání projedná příslušný
správní orgán. O tom byli všichni
poučeni.

OBVINĚNÝ Z BRUTÁLNÍ VRAŽDY

V BEDIHOŠTI MÍŘÍ K SOUDU
Pavel Šesták se vymlouvá na Michaelu V.,
která mu sekáček na maso prý podala

PROSTĚJOV Z tohoto se jen
tak nedostane. Během pár
měsíců se Pavlu Šestákovi převrátil život naruby. Urostlý feťák
závislý na pervitinu sice kvůli
drogám přišel o řidičák, jinak to
však ještě ke konci uplynulého
roku vypadalo, že navzdory
totálnímu ignorantství ve vězení jen tak neskončí. Jenže
pak se společně s Tomášem
Mádrem dopustil hodně drzé
krádeže v obchodě v Brodku
u Prostějově a už se to s ním
vezlo. O měsíc později mu stejný parťák asistoval u hrozivého
masakru sekáčkem na maso,
k němuž došlo v Bedihošti.

.HNUiGHåL
VHXåSĜL]QDO
Pavel Šesták v procesu s Tomášem
Mádrem vystupoval jako svědek,
v této roli vypovídal zcela po pravdě
a ke krádeži se plně doznal. „S To-
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Straka řádila ve firmě
V dosud přesně nezjištěné době
přes noc ze čtvrtku 12. na pátek
13. března vnikl dosud nezjištěný pachatel do firemního areálu
v Kojetínské ulici. V ranních hodinách policisté přijali oznámení
o odcizení dvou disků s pneumatikami z přístřešku v areálu, provedením dalšího šetření v areálu pak
zjistili vloupání do tří osobních
a jednoho nákladního automobilu. Z nádrže Volvo měl pachatel
odcizit dosud přesně nezjištěné
množství motorové nafty. Z osobních automobilů navigaci, autorádio, nářadí a z vozidla Mazda
pak řadicí páku s krycími plasty.
Škoda způsobená tímto jednáním
nebyla dosud přesně vyčíslena.
Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu krádeže s trestní sazbou
odnětí svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zloděj paruk dopaden

Martin ZAORAL
V úterý 24. března by se u Okresního soudu v Prostějově mělo konat
hlavní líčení s Pavlem Šestákem. Feťák se zálibou v bojových sportech
bude obžalován z krádeže, které se
dopustil společně s Tomášem Mádrem a Adélou V.
V obchodě v Brodku u Prostějova
si nabrali spoustu alkoholu a z prodejny utekli i s pojízdným vozíkem,
který hodili do nachystaného vozu.
Po krádeži však ujíždějící zloděje
sledoval civilní vůz. Když pak zastavili v Želči, obklopila je zanedlouho
čtyři policejní auta.
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také Michaela V. Právě na ni se Šesták snažil část odpovědnosti za
vraždu hodit. „Celé to bylo kvůli
ní, ona dobře věděla, že jsem dělal
v řeznictví. Kdyby nepřišla s tím
sekáčkem na maso a nepodala mi
ho, tak bych mu dal maximálně dvě
facky a byl by klid,“ dušoval se Pavel
Šesták u hlavního líčení s Tomášem
Mádrem, v němž byl pouze v roli
svědka.
Navíc se v tomto případě vražda vůbec neprojednávala. Dá se však před+UR]tPX
pokládat, že podobným způsobem
LYêMLPHþQêWUHVW se pokusí hájit i u Krajského soudu
Nechutnému incidentu měla být v Brně, kde bude z vraždy obžalován.
přítomná kromě Tomáše Mádra Tam mu i vzhledem k brutálnímu
mášem Mádrem se znám od učňáku.
Ukradený alkohol jsme chtěli vyměnit za pervitin,“ potvrdil Pavel Šesták, který je kromě krádeže aktuálně
obviněn také z únorové vraždy, k níž
došlo v Bedihošti. Zfetovaný Šesták
v hádce tehdy majiteli domu, u něhož
bydlel, nejprve usekl ruku v zápěstí,
následně jej zohavil na hlavě. Po incidentu utekl, policisté jej však brzy vypátrali. Napadený muž o několik dní
později v nemocnici zemřel.

způsobu útoku bude hrozit trest od
15 do 20 let, vyloučen není ani trest
výjimečný.

1HMGĜtYNUiGHå
SDNYUDåGD
Nelze přitom očekávat, že by mu
podobná obhajoba mohla být k něčemu platná. Je totiž jasné, že odpovědnost za své činy si nese každý
z nás sám. Ještě předtím, než bude
obžalován v Brně, by si však Pavel
Šesták měl v úterý v Prostějově vyslechnout rozsudek za celkem banální krádež. Už její provedení však napovídalo tomu, že tomuto člověku je
víceméně všechno jedno...

V polovině ledna došlo ke vloupání do výlohy prodejny na náměstí
T. G. Masaryka. Po rozbití skleněné výlohy pachatel z prostoru za
ní odcizil dvě paruky a dámskou
kabelku, čímž způsobil škodu
bezmála tisíc korun na odcizených věcech a téměř devět tisíc
korun na rozbité výloze. Provedeným šetřením policisté minulý týden jako podezřelého ustanovili
dvaatřicetiletého muže z Prostějova. Ten je pro své jednání nyní
podezřelý z přečinu poškození
cizí věci a přečinu krádeže. Protože to není první skutek majetkové
trestné činnosti muže, hrozí mu
nyní trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.
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INFORMOVANÍ
Martin Valenta při žádosti o peníze
lhal a vyhrožoval, dostal tři roky

V DOBĚ KARANTÉNY

PROSTĚJOV Násilí plodí násilí, lži plodí jen další lži. To je přesně
i případ Martina Valenty z Pěnčína, který se nechal pohltit tobogánem nejrůznějších půjček a úvěrů. Při jejich sjednávání dodal
zfalšované potvrzení o svých příjmech a opakovaně tajil rozsah
svých dalších dluhů. Když se k tomu přidalo ještě vydírání, prostřednictvím něhož chtěl získat 800 tisíc korun, závěrečný účet
zněl tři roky natvrdo. V úterý mu ho vystavil prostějovský senát.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Toto líčení již Večerník u Okresního
soudu v Prostějově sledovat nemohl.
Pandemie koronaviru promluvila i do
trestních jednání, z nichž je tak veřejnost včetně zástupců médií až do odvolání vyloučena. Přenos informací tak
musí probíhat telefonicky či přes počítače. Více se dočtete v knize C.
Jedenatřicetiletý Řidič Martin Valenta z Pěnčína byl obžalován z toho, že
se celkem ve 23 případech dopustil

úvěrového podvodu. Na začátku jeho
finančních problémů stál dům. Vše
začalo půjčkou na jeho rekonstrukci
ve výši 1,6 milionu korun, již si Valenta vzal v roce 2015 od stavební spořitelny. Při této příležitosti zfalšoval potvrzení o výši svých příjmů. U soudu
pak obvinil obchodní zástupkyni spořitelny, že jej k tomu nabádala. To ovšem sama svědkyně popřela. Druhý
největší úvěr byl ve výši 439 000, další
pak zněl na 150 000 korun. Ostatní
se pohybovaly v řádech desítek tisíc
korun, sjednány často byly za velmi
nevýhodných podmínek.
„Nedá se říci, že by obžalovaný všechny půjčené peníze prohýřil. Polehčující okolností u něj byl fakt, že se snažil

Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní
pøed nákazou! Veèerník vám doruèíme
B¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

/CTVKP8CNGPVCMUQWFWXčDGEPGFQTC\KNLGJQRąÊRCFXwCMP¾RCFP÷RąKRQOÊP¾
KOPQJÆFCNwÊ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

některé své závazky řešit. Bohužel tak
činil zejména prostřednictvím dalších
půjček. Naopak jako přitěžující okolnost lze považovat naprostou absenci
sebereflexe, obžalovaný lhal až do poslední chvíle. A to například o strýci,
který měl jeho závazky údajně vyplatit,“ vyjádřil se soudce Petr Vrtěl, jenž
se ve finále rozhodl pro nepodmíněný
trest vězení.
Zásadní roli přitom sehrál fakt, že Martin Valenta byl nedávno olomouckým
soudem odsouzen k podmíněnému
trestu za vydírání. Po poškozené prostřednictvím výhružných SMS zpráv

požadoval 800 000 korun. „Trest byl
proto uložen jako souhrnný,“ vysvětlil
soudce prostějovského tribunálu.
Muž z Pěnčína tedy zřejmě poputuje
do vězení. A to není vše: o dům, o nějž
tak bojoval a kvůli němuž se kriticky zadlužil, nakonec pravděpodobně přijde.
„V průběhu trestního řízení byly zabaveny dvě nemovitosti, z jejich následného prodeje by měla být uhrazena způsobená škoda. Tomu ovšem zatím brání
přístup obžalovaného,“ dodal Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůty pro možnost odvolání.

7Z[LPV¥FKUF
dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO

Veèerníku
za 130 Kè!
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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 straně Večerníku 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
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ČECHY POD KOSÍŘEM Hned
šest nových psů přibylo během jediného dne v útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Jeho provozovatel
netají obavy, zda se podaří
pro všechny najít nový domov. Příčinou nárůstu jsou
nejen pokuty za nedodržování zákona o povinném čipování, ale i aktuální krize ohledně
koronaviru.
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Martin ZAORAL
V úterý 17. března se v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem objevilo hned šest nových
pejsků. Přitom dlouhodobě tam přibývá zhruba pět až šest zvířat za měsíc. „Lidé se v těchto
dnech zbavují pejsků. Tento trend sledujeme
již od Nového roku, kdy vstoupila v platnost
novela zákona o čipování psů. Za její nedodržování hrozí vysoké pokuty. V posledních
dnech se však počet odložených psů ještě výrazně zvýšil. Navíc se ve velké většině jedná
o starší, velké a nemocné psy, kteří nebyli čipováni. Právě pro ně se přitom nový domov hledá
ze všech nejsložitěji,“ konstatoval pro Večerník
provozovatel útulku Leopold Dostál.

6GPVQRGLUGMRTQwGN#NQL\QXGOC2TQUV÷LQXGOCD[UGPCMQ
PGEFQUVCNFQ×VWNMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO0[PÊLGWOÊUV÷P
XMCTCPVÆP÷RQFXQWVÚFPGEJDWFGPCDÊFPWVFQCFQREG
Foto: Facebook

Během března už přišlo do útulku
celkem 12 pejsků. „Celkem je u nás nyní
ubytováno sedmačtyřicet psů. Kapacita je
sice až devadesát míst, ale toho jsme ve své
historii dosáhli pouze jednou. Nejhorší je,
že nikdo neví, jak to celé bude pokračovat dál. Vše zhoršuje probíhající epidemie
koronaviru, šíří se nejistota a nejrůznější
fámy,“ posteskl si známý psí nadšenec.
Vše komplikuje i fakt, že útulek je kvůli opatřením vlády aktuálně uzavřen.
„Do odvolání se nekoná ani venčení pro
veřejnost. Zájemci o osvojení konkrétního pejska však budou po předchozí
telefonické domluvě v útulku vítaní,“
vzkazuje Dostál.
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PROSTĚJOV Novinka, která zcela
určitě potěší mnoho rodičů v Prostějově. Nová třída na Základní
škole Dr. Horáka bude sloužit pro
děti s odkladem pro školní rok
2020/2021. Založení takzvané přípravné třídy schválila minulé úterý
na svém jednání Rada statutárního
města Prostějov.
„Obec může zřizovat přípravné třídy
se souhlasem krajského úřadu pro
děti v posledním roce před zahájením

povinné školní docházky, u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, ale
přednostně děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní
bude vzdělávat nejméně deset dětí.
Ke zřízení přípravné třídy základní
školy obcí je nezbytný souhlas krajského úřadu,“ popsal literu zákona
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).

O zařazování žáků do přípravné
třídy základní školy rozhoduje
ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení, které
k žádosti přiloží zákonný zástupce. „Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou věku pěti
let až do zahájení povinné školní
docházky. Povinnost předškolního

vzdělávání tedy trvá i u dětí s povoleným odkladem školní docházky.
Současně však i pro děti s odkladem platí možnost všech způsobů
plnění povinného předškolního
vzdělávání, tedy i mateřská škola
nebo individuální vzdělávání. Jedním z možných způsobů plnění
povinného předškolního vzdělávání je i přípravná třída základní
školy,“ vysvětlil náměstek primátora
pro školskou oblast Jan Krchňavý

(PéVéčko) a doplnil, že na škole
v ulici Dr. Horáka jsou pro zřízení
přípravné třídy prostorové i kapacitní možnosti. Statutární město
Prostějov dosud přípravnou třídu

základní školy zatím nikdy nezřizovalo, nicméně v Olomouci, Přerově,
Šumperku i Jeseníku přípravné třídy základních škol už běžně fungují.
(mik)

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
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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Nejen stále otevřené prodejny potravin v těchto dnech upřednostňují
bezhotovostní styk. Časy jsou prostě
zlé. Pokud byste se nedejbože pokusili uplatit lékaře na pohotovosti, už
by to zřejmě šlo také pouze bezhotovostně…
Ano, na tomto místě nehodlám rozebírat výhody bezhotovostního styku
v souvislosti s pandemií koronaviru.
Jde mi o to, že se o něm mluví poměrně často, zatímco o styku hotovostním se víceméně mlčí. Přitom
ho mnozí z nás za dávných „zlatých
časů“ měli s mladou prodavačkou

zmrzliny ve Floridě i s vysokoškolačkou toho času si přivydělávající coby
servírka v kavárně...
„Budete platit hotově?“ je stále celkem
běžná otázka, kterou vám i dnes položí
na každé benzince. Ale co kdybyste
pohotově odpověděli, že ne, že chcete
zaplatit pouze nedodělaně? Z jazykového hlediska je to jistě správně – opak
hotového je nehotový tedy i nedodělaný. Nicméně paní za kasou by po takové odpovědi zřejmě zauvažovala, zda
by nebylo lepší, pokud byste už nikam
nejezdil a raději nevyčkal příjezdu zřízenců doktora Chocholouška…

Asi to bude vypadat jako prkotina,
ale už dlouho nechápu, proč se každý ptá na nějakou hotovost a nikoho
nezajímá, zda budu platit penězi?
Co je to vlastně ta hotovost? Copak
je moje MasterCard stále ještě nehotová? A proč mi to nikdo neřekl?
Je mi jasné, že všechny bankovky
jsou skutečně hotové. Cožpak by
mě napadlo platit těmi, které jsem
si sám perfektně namaloval, pouze
jsem nestihl dodělat Boženě náušnici či Františkovi motýlka?
Ještě větší zmatek ovšem nastane,
když vyrazíte do lékárny. Ve všech

máte dvě možnosti. Pokud jdete
„na recepty“, je to jasné. Ale vyčetli
byste slečně magistře pod cedulkou za hotové, že přijímá i platební
karty?
Proč vlastně v těchto vážných časech řeším takovou prkotinu? Obzvláště když jsme už mnohokrát
slyšeli, že sranda skončila. Nevím,
snad proto, že mi přijde, že při našem společném boji proti koronaviru se českému národu někam zakutálel míč. Znamená to, že jsme boj
s trudnomyslností začali prohrávat?
Doufám, že ne.

10#&i'0ª#126+/+56+%-¦/8º*.'&7

&1$7&17%0156+
Dnes se budu kapku motat do řemesla svým kolegům „sporťákům“, ale snad mi to jako fanouškovi sportu odpustí. Stále se
mluví o tom, že základem ve všech sportech je práce s mládeží, a to i v těch prostějovských, ať již jde o tenis, hokej, fotbal,
volejbal, či basketbal. A tak se zeptejme, existuje tedy v našich
klubech práce s mládeží? Já už teď vím, že ano. Zjistil jsem to
shodou náhod u basketbalu, posledně jmenovaného sportu.
Měl jsem možnost nahlédnout do zákulisí mládežnické basketbalové základny a poodkrýt roušku, jak to tam u nich dělají.

M

álokdo asi tuší, že tady máme
jedno z pěti mládežnických
tréninkových center v republice, pod
která spadají kategorie klubů od 10
až do 23 let. K nim lze ještě přiřadit
basketbalové kroužky na základních
školách prostějovského regionu
v celkovém počtu takřka 400 dětí
a mládeže. Tento počet není omezen, jelikož každý zájemce z řad dětí
se může přijít podívat a vyzkoušet
si tréninkovou dávku v kategorii
under10, tedy do deseti let, a to na
náborových trénincích konaných
dvakrát týdně. Jak jsem již uvedl, je
zde výborná spolupráce se základními školami, minicentrum basketbalu najdete na ZŠ v ulici Dr. Horáka
a další v rámci sportovních her třeba na základních školách ve Ptení,
Protivanově a Konici. Práci s dětmi

a mládeží zastřešuje projekt „Orlíčata“, který je právě zaměřen na propagaci basketbalu, v rámci něj fungují
školní a klubové mikroligy. Další
dobrou zprávou je i to, že talentovaní sportovci, tedy i basketbalisté,
by se mohli studijně rozvíjet na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, což již
funguje, ale jedná se o rozšíření.
skutečnil se již také velký basketbalový kemp v prostějovském Národním sportovním centru,
kterého se účastnilo opravdu mnoho
mladých. Zavítali na něj i hráči prvního týmu mužů, kteří jsou logicky
pro mladé těmi správnými vzory, na
kempu se pak stanou jejich mentory.
Mohou tedy poradit, jaké to je dát
se na dráhu vrcholového sportovce.
Naopak mladí zase fandí v extralize
a doprovází své vzory třeba na nástu-

U

pech a o přestávkách hrají minizápasy. Logicky snem každého z těch
mladých je hrát jednou za reprezentaci a zažít podobnou euforii
jako parta okolo Tomáše Satoranského na mistrovství světa. A proto
se od těch starších učí, co všechno je
potřeba pro to udělat.
de dodejme, že ve svých kategoriích již řada z nich přičichla
k reprezentaci země a reprezentovala důstojně. Talenty zde jsou a pochopitelně pokukují po extralize,
reprezentaci, případně později i po
nějaké té evropské soutěži. NBA je
samozřejmě spíše v nedohlednu, ale
je třeba snít a brát si příklady i z tamních basketbalových ikon, jakou
byl třeba, nedávno bohužel zesnulý,
Kobe Bryant. I prostějovské týmy si
zkouší srovnání s evropskými soupeři, došlo i na zájezdy do ciziny, kde
se poměřují se svými vrstevníky,
o čemž píše i náš list. Dodejme, že
v domácích ligách se všechny mládežnické týmy pohybují v horní
polovině tabulky.
ogická otázka je, co na to všechno rodiče? A zde můžeme odpovědět, že to je velmi pozitivní bod,
protože funguje princip komunity.
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Rodiče pomáhají na zájezdech,
někdo i sponzoruje a hlavně se fandí. Existují samolepky, minidresy,
trika, prostě klub žije a má de facto neoficiální fan klub. Vše je také
o penězích. Namístě je pohovořit
o finanční stabilitě, kterou zajišťuje
i silné portfolio partnerů, mezi něž
patří i statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj. Vše lze nalézt na
webu www.bcm-orliprostejov.cz. Za
mne se tedy sportovní budoucnosti
bát nemusíme a věřím, že o některých jménech z naší sportovní líhně,
ať už to bude basketbal, či jiné sporty, ještě uslyšíme.
Takže sportu zdar a pojďme do
toho!
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Tolik invalidù mezi omladinou...
Nejlépe zavøít do ústavu
V současné době, kdy není problém pro kohokoliv sehnat práci, je oprav- Před nedávnem jste psali ve Večerníku o sedmdesátileté ženě, kterou stráždu alarmující vidět během každého všedního dne desítky mladých Romů níci převezli z náměstí pomočenou a notně opilou na záchytnou stanici.
postávat po náměstí nebo vysedávat v okolních kavárnách a restauracích. Tuto bezdomovkyni my z náměstí T. G. Masaryka notoricky známe, protoZajímalo by mě, z čeho tito dvacetiletí až třicetiletí mladíci žijí a z čeho platí že stejná a tatáž osoba je často opravdu k nesnesení. Opilá bývá snad pořád
tisícikorunové útraty v barech? Můj přítel pracující v sociálních službách a nejenže neuvěřitelně zapáchá, ale ještě otravuje kolemjdoucí, nadává jim,
tvrdí, že i tito snědí mladíci mají buď částečné, nebo dokonce plné invalidní neustále leze do obchodů, kde krade nebo žebrá o nějakou tu korunu. Nadůchody. Copak je tolik invalidů mezi prostějovskou omladinou? Tak proč padá mě jediná věc, nestálo by za to tuto ženu zavřít do nějakého ústavu,
se neléčí a místo toho se flákají po hospodách nebo hernách?
kde by se o ni řádně postarali? Co vím, tak strážníci ji odvážejí na záchytku
Jitka Nádvorníková, Prostějov dvakrát i třikrát za týden.
Jiří Svoboda, Prostějov
9\XzLWÉE\VHQDvOR
Nějak poslední dobou utichlo, co se má stát s budovou místního nádraží v Prostějově. Pokud si dobře pamatuji, tak někdy na podzim loňského roku se
jeden z radních vyslovil v tom smyslu, že kdyby město mělo nemovitost zachránit před demolicí a odkoupit ji, jen těžko by pak našlo pro ni následné
využití. Já osobně si to však nemyslím. Všude okolo čtu inzeráty, jak všelijaké společnosti a firmy hledají kanceláře a další nebytové prostory. A co byty?
Ať mi nikdo netvrdí, že budova místního nádraží by uvnitř nešla zrekonstruovat na byty. Nikoliv ale na ubytovnu, ale opravdu na byty pro mladé rodiny
nebo naopak seniory. Věřím, že místní nádraží zůstane zachováno a město skutečně využití dokáže najít.
Pavel Popelka, Prostějov
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Zatímco v prosinci loňského roku byla snad obden na náměstí T. G. Masaryka nějaká kulturní akce spojená s provozem kluziště či vánočního jarmarku,
tak během ledna bylo centrum zcela mrtvé. Zajímalo by mě proč? Doufám, že si jen organizátoři z radnice vzali takový oddechový čas a nyní se opět ve
větším měřítku vrátí na náměstí život.
Jindřich Všetička, Prostějov

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

STRAŽISKO Tohle je paráda! Obě dvě rozlehlé budovy, které nechal vybudovat první český starosta Prostějova Karel
Vojáček společně se svojí manželkou Karlou ve Stražisku získávají téměř současně zpět svoji nevšední a historií vonící
krásu. Jedná se jak o rozlehlou Vojáčkovu vilu, tak i o hlavní
budovu jeho někdejšího tábora.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

využití soukromé i komerční, mají
se tu konat výstavy obrazů, recitály,
pohodová taneční odpoledne v dobovém stylu či svatební obřady.
Hlavní budova tábora však není jedinou památkou na manžele Vojáčkovy
ve Stražisku. Tou je i sousední rozlehlá vila, která v minulosti ze všeho
nejvíce připomínala tajemný zámek

ze seriálu Addamsova rodina. Svůj
styl kombinující romantiku s magickým až lehce hororovým nádechem
si dům ponechal i po své rozsáhlé
nicméně velmi vkusně provedené rekonstrukci. Tu nechal provést manželský pár, jenž vskutku netradiční
stavbu již několik let společně se svými dětmi obývá.
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se bude jednat o skutečný skvost,“
nastínila již dříve někdejší majitelka Helena Kostelníková. Její slova
nyní mohou potvrdit všichni, kteří
kolem rozlehlé budovy projdou.
Přestože opravy ještě rozhodně nejsou hotovy, je znát, že jsou prováděny skutečně s citem i precizností.
V budoucnu by stavba měla najít

Stezka měla být původně slavnostně
otevřena uplynulou sobotu. Kvůli
situaci spojené s koronavirem však
k akci nedošlo. Přesto už je nachystaná. „Je zčásti o historii obce a různých památkách, například o tom,
proč jsou na určitých místech Boží
muka. Naučná stezka se ale věnuje
také význačným stromům nebo třeba
železnici mezi Přerovem a Brnem,“
uvedl starosta Víceměřic Eduard Novotný.
Celkem je možné najít půltucet zastavení. Ta provedou kolem novějšího
bodu pro turisty, vyhlídky na Kozlově, ale také připomínají třeba keltské
oppidum – tedy bývalé opevněné

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hned několik zajímavostí nabízí obec Víceměřice
na jihu Prostějovska. Jednak je
to zámek, kde nyní sídlí ústav sociální péče, dále kaplička, nebo
třeba košíkárna, kde se koná celá
řada akcí včetně známé Zeliády.
V březnu pak přibyl další důvod,
proč obec navštívit. Víceměřice
společně s krajem na území obce
nechaly zbudovat naučnou stezku.
Ta provádí nejen po obci, ale také
po jejím blízkém období. A přibližuje nejen současnost, ale zejména
historii Víceměřic.

hradiště z dob, kdy české země obývali Keltové. Celkem pak obec a kraj
do stezky daly přes sto tisíc korun.
Nejedná se přitom o první podobný

počin v okolí. Například Pivín loni
otevřel vlastní naučnou stezku, další je například v Dřevnovicích nebo
u Čehovic. Ta víceměřická však na
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otevření teprve čeká. „Bohužel termín slavnostního otevření jsme museli odsunout na neurčito,“ posteskl si
starosta.
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OLOMOUC Také letos se obce
z Olomouckého kraje mohou zapojit do soutěže a stát se krajskou
vesnicí roku 2020. Zájemci se mohou hlásit do konce dubna. Pro
nejlepší připravilo hejtmanství
statisícové odměny.
„Vesnice roku není o tom, která obec
má největší rozpočet, nejmodernější
vybavení nebo nejhezčí vánoční vý-

zdobu. Je to hlavně o lidech, kteří se
snaží o to, aby se jim na venkově společně i hezky žilo. A takových míst
je v našem regionu spousta,“ vybídl
k účasti v soutěži Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanství akci dlouhodobě podporuje. Obce, které v krajském kole
obsadí první, druhé a třetí místo,
se podělí o finanční dar ve výši 600
000 korun. Po padesáti tisících pak
v rámci speciálního ocenění dostanou ještě další čtyři vesnice. A stejnou částkou bude ohodnocena také
nejzdařilejší obnova a rekonstrukce
staveb na venkově. „Soutěž představuje jedinečnou možnost porovnat
se s jinými a zároveň prezentovat
výsledky dlouhodobé a mnohdy
nelehké práce,“ doplnil náměstek

hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.
Každou z přihlášených obcí navštíví odborná komise. Hodnotit bude
například společenský život, aktivity obyvatel, občanskou vybavenost,
péči o veřejná prostranství nebo třeba informační technologie.
Veškeré informace k projektu včetně
přihlášky a harmonogramu najdou
zájemci na internetových stránkách
www.vesniceroku.cz. Mohou se rovněž obrátit přímo na oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu
- tel.: 585 508 322.
(red)
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tak činit až do května. „Podpora je zaměřena na všechny spolky. Je zde ale
omezení pro sportovní infastrukturu,
například fotbalová hřiště. Jde zkrátka
o věci, na které lze získat dotaci i jinak,“ uvedl za MAS Hanácký venkov
Dominik Vlč. Například sokolové
ale mají šanci, právě sokolovny nebo
zázemí kulturních a společenských
spolků lze z dotačních peněz zmodernizovat.
Zatímco v minulosti neměla být
z těchto peněz spolková a kulturní
Michal SOBECKÝ
činnost podporovaná, ale peníze byly
A šanci na to se připojit spolky i na- třeba pro obce nebo řemeslníky, nyní
dále mají. Například MAS Hanácký je vše jinak. Celkově si jen v MAS
venkov stále žádosti přijímá. A hodlá Hanácký venkov, která zastřešuje

PROSTĚJOV Vylepšit své zázemí,
opravit nebo přistavět. To všechno
mohou spolky nebo sportovní oddíly na Prostějovsku. Místní akční
skupiny, takzvané MAS, totiž postupně od začátku roku vyhlašovaly
výzvy na příjem projektů. Skupiny
díky penězům ze Státního zemědělského a intervenčního fondu
(SZIF) poskytují na jednotlivé projekty statisíce korun. Celkově spolky mohou získat miliony.
téměř 30 obcí z jihu Prostějovska,
mohou spolky přijít na dva miliony
korun. Nejvíce mohou na jeden projekt získat půl milionu. „V porovnání
s minulostí je k dispozici dvakrát tolik
peněz než v minulosti, tedy asi čtyři miliony korun. Poptávka ze strany žadatelů ale bývá násobně vyšší,“ dodal Vlč.
Například v Němčicích nad Hanou
s bohatým společenským životem
by se prostředky mohly hodit. „Byla
jsem na schůzích spolků, ale u žádného nevím, že by byl zájem tyto dotační prostředky získat. Jako město pak
čerpáme také dotaci, a sice na chodníky,“ poznamenala místostarostka města Jana Oulehlová.

KOSTELEC NA HANÉ „Každý
rok opravíme jednu ulici.“ S tímto
heslem už několik let pracují v Kostelci na Hané. Zatímco v minulém
roce se dočkali například v Legionářské ulici a opravami prošlo i náměstí s okolím, letos bude město
pokračovat se stavebními pracemi
severněji.
„Už loni na podzim jsme začali s rekonstrukcí ulice Pod Kosířem. Celkem jde o investici za dvanáct milionů
korun a letos v ní do května budeme
pokračovat,“ vyjádřil se ke stavebním
pracím starosta města František Horák.
Zároveň sdělil, co vše budou změny
ve vzhledu ulice zahrnovat. „Postupně
pracujeme na vlastní komunikaci, dále
na chodnících, parkovacích stáních

a také na osvětlení a zeleni,“ nastínil
k proměně ulice, která sousedí s historickou budovou barokní sýpky.
Shodou okolností se pracuje i v bezprostřední blízkosti ulice Pod Kosířem,
koncem února tam totiž začala stavba
nové hasičské zbrojnice.
(sob)
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KONICE S novou technikou na
výjezdy může počítat konická jednotka dobrovolných hasičů. V polovině března získala do užívání
výjezdové auto. Jednotce by měl
pomáhat krasavec, kterého obdržela od svých profesionálních
kolegů.
„Proběhlo oficiální předání, kterého
se zúčastnil také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Jedná
se o vozidlo Iveco staré 10 let, které
je nyní už zaparkované v hasičské
zbrojnici u hřbitova,“ uvedl za dobrovolné hasiče Vlastimil Šmída.
Místní dobrovolní hasiči se ale zároveň potýkají s jednou nepříjemností.
V létě měli oslavit 145 let od svého založení. Vzhledem k situaci s koronavirem
je ale akce v ohrožení. „Zatím není jasné,
jak to dopadne,“ zní ze sboru.
(sob)
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Vranovice-Kelčice (mls) - Prodloužení
vodovodu v západní části obce v lokalitě
Záhumenky plánují ve Vranovicích-Kelčicích. Důvodem je plánovaná výstavba
nových rodinných domů. Projekt aktuálně
žádá o stavební povolení.
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Vícov (mls) - Rekonstrukce vodojemu,
který životadárnou tekutinou zásobuje
zároveň Vícov a Plumlov, se chystá v prvně
jmenované obci. „Jde o dvě nádoby, jejichž
celkovou kapacitu bychom chtěli zvýšit
o pět set procent,“ popsala starostka Vícova
Jana Rozsívalová. V současné době se v této
věci připravuje projektová dokumentace.

=YÙvÉNDSDFLWX
vodojemu

Plumlov (mls) - Letos a v příštím roce by
měla být provedena sanace vlhkosti v baště
plumlovského zámku. „Dojde k odstranění podkladních vrstev dlažby na terase,
položení nové „skladby“ a odstranění omítek. Je připraveno výběrové řízení na dodavatele prací,“ osvětlila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková s tím, že paralelně se
připravuje také oprava vstupního portálu
zámku. „Na tuto rekonstrukci bychom
potřebovali získat dotace z Olomouckého
kraje,“ dodala Jančíková.

Chystají se na zámek

Žárovice (mls) - Přestože budování
hloubkové kanalizace v Plumlově a Žárovicích bylo již dokončeno, někteří obyvatelé Žárovic stále vypouští své odpadní vody
do staré dešťové kanalizace. „To způsobuje
výrazný zápach v obci,“ upozornila zastupitelka Hana Švédová. Vedení Plumlova,
kam Žárovice spadají, tak bude nově od
místních požadovat doložení způsobu
likvidace odpadních vod, vyloučeno není
ani jednání za účasti vodoprávního úřadu.

Zamoøují vesnici

Prostějov (sob) – Alespoň jedno pozitivum přinesl obyvatelům části Prostějovska
koronavirus a jeho epidemie. Armáda ČR
totiž omezila své aktivity ve Vojenském
újezdu Březina. Původně plánovala na
březen půltucet různě dlouhých termínů,
během nichž by měla být uzavřena silnice
mezi Žárovicemi a Hamry, poslední na
tento týden. Vzhledem k aktuální situaci
s virem však na uzavření nedojde.

9RMHQVNÙSURVWRU
bez omezení vjezdu
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Prostějov (sob) – Nejen s nařízeními
spojenými s koronavirem bojují v těchto
dnech ve Smržicích. Objevily se totiž také
případy vandalismu. „Nejspíš se nám nudila děcka. Máme za obcí údolíčko, kam
lidi chodí na procházky a kde se odehrávají různé akce. A někdo, předpokládám,
že právě nudící se děcka, tam posprejoval
kdeco,“ uvedl starosta Aleš Moskal. Obec
se nyní poničená místa snaží čistit a lokalitu monitorovat. „Už dříve jsme se v místě
setkali s vandalismem, někdo poničil hřbi&QDTQXQNPÊJCUKéK\ÊUMCNKXGNMÆJQRQOQEPÊMC2ąKFCNUGMPKO\¾UCJQXÚCWVQOQDKNQF tovní zeď. Pak ale byl načas klid,“ dodal
LGLKEJRTQHGUKQP¾NPÊEJMQNGIč
Foto: Facebook starosta.
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O hlavní budově Vojáčkova tábora
ve Stražisku už Večerník opakovaně
informoval. Objekt před necelými
dvěma lety získal novou majitelku,
která se pustila do rozsáhlé a velmi
potřebné rekonstrukce. Přestože
výsledky usilovné práce dlouho
nebyly vidět, nyní už je tomu jinak. „Nová majitelka přistoupila
k rekonstrukci velice zodpovědně,
nechybí jí smysl pro detail a úcta
k historii. Věřím, že po rekonstrukci

2KLVWRULLLVWURPHFKEXGRXSURY¿GøWSR9ËFHPøĆLFËFK
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Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní
pøed nákazou! Veèerník vám doruèíme
B¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

BUĎTE

Škodu za 300 tisíc korun způsobil
dosud neznámý pachatel, který vnikl do nezajištěné kanceláře v obci
u Prostějova. V odpoledních hodinách ve středu 18. března pachatel
vešel do volně přístupné kanceláře
a tam odcizil asi 14 kusů značkových
pánských náramkových hodinek.
Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže.

Sebral drahé hodinky

Podezřelého vozidla si policisté všimli v Určicích. Podezření se potvrdilo
krátce poté, co věc v pátek 13. března
oznámil starosta obce. Lustrací v informačních systémech bylo zjištěno,
že automobil Volkswagen Passat byl
odcizen o týden dříve v obci na Brněnsku. Vozidlo se tak mohlo vrátit majiteli. Kdo se Volkswagenu neoprávněně zmocnil a odstavil ho v Určicích, je
předmětem dalšího šetření.

Zloděj dojel do Určic
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Olga Lounová byla hlavní hvězdou prvního městského plesu v Kostelci
KOSTELEC NA HANÉ Na pódiu
působí opravdu energickým dojmem, ostatně její zpěv je stejného
rázu. I díky tomu se jí daří získávat
si publikum na všech možných akcích, ať už jsou to koncerty, plesy,
soukromé akce, nebo třeba charitativního rázu. Zpěvačka a herečka Olga Lounová (na snímku) má
zkušenosti se všemi typy akcí, přičemž řada z nich se koná také na
Prostějovsku. Naposledy se představila například na prvním Městském plese v Kostelci na Hané,
který se konal v únoru tohoto
roku. A její vystoupení vzbudilo
patřičný rozruch. Osmatřicetiletá
umělkyně už má v zádech nemalé
publikum, během posledních let
se stala veřejně známou osobou.
Kromě toho, že pro Večerník pochválila atmosféru a zorganizování kosteleckého plesu, se pak
v následujícím rozhovoru vrátila
nejen ke svým kariérním začátkům, ale třeba také k tématu svobody.

„Myslím si, že každou práci dělám
naplno, jsem takový typ. Jako malá
jsem strašně chtěla být princezna
a vždycky jsem záviděla, když na
České televizi vyhlašovali konkurzy
pro nějaké místní školy, těm dětem,
kteří tam mohli jít. Že jsem se nestala princeznou, mě mrzelo, odmalička jsem to chtěla. Pak jsem chtěla být
veterinářka, ale to snad jen v první
třídě. Následně už přišla na řadu
touha být zpěvačkou.“
yy Princezny jsou často
vidět díky charitativním
projektům, vy jste
tedy svým způso-

Mám jednu písničku, která je o mně
a o mém náhledu na svět. Takže ano,
i když mi třeba vykradou auto,
zůstávám pořád optimistkou...
„Ano.“
yy V jakém stádiu jsou přípravy?
„Už je to skoro hotové. Ještě chybí pár
dodělávek, asi dvě písničky ještě chceme dotočit.“
yy Kromě dráhy zpěvačky a herečky se věnujete také například rallye.
To stále platí, akorát už místo navigování řídíte?
„Ano, ale já jsem asi jen rok navigovala. Ale přidala jsem drifty, tedy závody
v řízeném smyku. Což zabere taky
méně času, protože ty závody jsou
jedno nebo dvoudenní. Když naopak
jezdíte třeba mistrák, tak to je často
celotýdenní akce, že jedete v pondělí a vracíte se až v neděli. Takže rallye
úplně tolik nestíhám, i když se teď na
něj chystám. Přidala jsem k tomu jako
řidička hlavně ty drifty.“
yy Máte v závodění nějaké ambice?
„Určitě, ale už se tomu momentálně
tak intenzivně nevěnuji. A to je odvětví, jemuž se fakt člověk musí pořádně věnovat. Zároveň musíte mít
hodně dobré auto. A třeba R pětku
si nemůžu pořídit. Zatím tedy jezdím
´micákem´.“
yy Vy jste celkově známá, že se
nevyhýbáte adrenalinovým zážitkům. Třeba potápění se žraloky.
Máte teď nějaký před sebou?
„Pořídit si rodinu, to je dost velký
adrenalin. (smích) Taky při koncertech lezu na stage a podobně. Nevím, jestli mě teď ale čeká něco nového. Ve volném čase teď dělám free
diving, což je potápění na nádech,
protože sestra to učí s přítelem, mají
kurzy. Takže se chystám s nimi do

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se k hudbě dostala a kdo
vás k ní přivedl?
„Já vlastně nevím, asi nějak podvědomě... Babička a maminka mi zpívaly písničky. Já zpívala třeba na vítání občánků,
bavilo mě to a chtěla jsem tehdy chodit
na všechny kroužky, co byly v našem
malém městečku. Takže jsem začala
na piánu, potom jsem chodila na kytaru, do sboru. Nejvíce mě chytla právě
kytara, ráda jsem na ni hrála a asi od té
doby jsem chtěla být zpěvačka. Takže
mě k muzice přivedla asi rodina.“
yy Vy jste později chodila na konzervatoř. V jakém směru vás ovlivnila?
„Na konzervatoř jsem šla až po vysoké
škole. Nejdříve jsem byla na gymplu
a pak vystudovala vysokou školu pedagogickou. Takže neměla zase tak velkou
šanci mě ovlivnit, spíše to bylo důležité,
že tam byly navíc hodiny tance a zpěvu.
Taky mi to pomohlo s kontakty, díky
podobnému studiu víte o konkurzech
víc, a v neposlední řadě v tom, jak by se
profesionál měl chovat.“
yy Nastal nějaký konkrétní moment, kdy jste se rozhodla, že se
chcete naplno věnovat dráze zpěvačky, případně herečky?

Dubaje. Nechystám se ale třeba skákat padákem nebo tak něco. Zatím
mi stačí, co mám, jako jsou zmíněné
drifty či rallye…“
yy Vrátím se zpět k vaší tvorbě.
V jedné z písniček odkazujete na
optimismus. Vy sama jste optimistkou?
„Jasně. Mám jednu takovou písničku,
která je o mně, o mém náhledu na
svět. Takže ano, i když mi třeba vykradou auto, zůstávám optimistkou.“
yy Hodně se ve vašich písních objevuje také slovo svoboda. Jak důležitá to je pro vás hodnota?
„Pro mě je to nejdůležitější hodnota.
I heslo doma na wifi obsahuje slovo
svoboda.“
yy To bychom neměli prozrazovat, ještě se vám na wifi začnou
přihlašovat sousedi...
„Ne, to ne, to je ještě nějak zaobalené,
není to jednoduché heslo. Ale pro mě
je svoboda hodně důležitá v rovině
osobní. A teď nemyslím ve vztahu,
ale v tom, že si můžu rozhodovat.
Zpěváci dost řeší vydavatelství, já
mám vlastní a sama si tak rozhoduju, vymýšlím, řídím. To mě baví, ta
kreativní svoboda. Ale samozřejmě se
bojím, že jednou ta nesvoboda přijde.
Myslím, že se už trochu stahují mraky. I kvůli tomu, že jsme tak obrovští
humanisti, že si neumíme představit,
jaké zlo ještě dokáže v lidech být.
A vlastně ten humanismus nás může
zničit. Bojím se toho, a asi bych se
ani nikdy nepřestala mít bát, protože
bych pak ztratila ostražitost. Vždyť už
teď je člověk dost hlídaný a kontrolovaný, všude jsou čipy. Jednou se taky
může stát, že vás zatkne auto. Budete
řídit, řeknete něco sprostého o státu
a ono vás odveze rovnou na policii.“
(směje se)

vizitka
Foto: internet

Foto: internet

bem taky nakonec princezna. Charitě se věnujete hodně.
„Spolupracuji s Unicef, ale hlavně
jsem patronkou Nadačního fondu na
pomoc ženám po chemoterapii, který
jsem vymyslela. Spousta lidí by chtělo pomáhat, ale často si myslí, že je to
jen o penězích. Ale přitom mají třeba
v šuplíku odstřihlý cop, který zrovna
by pomohl nějaké ženě překonat těžké
období, kdy přišla o vlasy. Ty jsou takové zlato, se kterým lze skvěle pomoci.
Ustřižené vlasy vám již neslouží, ale
někomu velmi pomůžou. Na akcích
také zpívám.“
yy Kterým ženám pomáháte?
„Darované vlasy se buď draží, nebo se
z nich dělají paruky. Hodně dětí trpí
například hormonální poruchou, že
jim padají vlasy. Tak se jim dělají paruky přímo na míru. Je to hodně drahé,
protože jde o ruční práci. Výroba jedné
paruky trvá asi měsíc a stojí třeba pětadvacet tisíc korun. Máme nejen zralé
ženy, ale i malé klientky, třeba osmiletá
dvojčátka, holčičky.“

yy Jaké další charitativní projekty
a koncerty děláte?
„Třeba jsem zpívala na Kladně, když
jim tam vyhořel panelák. Lidem se
musí pomáhat, ale kdybych měla zpívat na každé charitě, kde mě o to požádají, tak zpívám každý den. (úsměv)
Hodně lidí potřebuje pomoc, akcí je
dost. Snažím se tedy dělat maximum.
Ale vždycky je lepší mít to své, protože
pak máte věci pod kontrolou. A víte, že
ty peníze jdou tam, kam mají.“
yy Asi jste hodně rozlítaná.
„Míváme docela hodně koncertů s kapelou. Hodně akcí řešíme, za rok jich je kolem stovky, možná spíš přes sto. V pondělí,
v úterý jsem většinou ve studiu, nedělám
žádné koncerty, výjimečně pak dělám firemní akce nebo nějaké narozeniny. V poslední době jsem byla třeba měsíc v Los
Angeles, pak přeletěla do Seattlu nahrávat
s jedním rapperem do anglické písničky.
Do toho závody, je toho moc.“
yy Zmínila jste Los Angeles. Pokud
vím, tam jste pracovala na novém
albu?

OLGA LOUNOVÁ
✓ narodila se 7. března 1981 v Liberci
✓ populární česká zpěvačka,
skladatelka a herečka
✓ dětství trávila na Liberecku,
kde navštěvovala školu, později gymnázium
✓ po zdárném ukončení studia
na Pedagoické fakultě v Liberci získala
absolutorium na Kon- zervatoři Jaroslava Ježka v Praze
✓ posledních 22 let se věnuje hlavně vystupování
s kapelou a herectví v českých muzikálech a televizních seriálech
✓ mezi největší hity patří Láska v housce
s Xindlem X a autorské skladby K výškám a Brány svaté
✓ začátkem roku 2011 vydala svou první studiovou desku
Rotující nebe a podepsala smlouvu se světovým vydavatelstvím
Universal Music
✓ v roce 2012 odjela své první turné Optický klam a ke konci
roku vydala videoklip Dál za obzor, skladbu napsala
pro sebe a Karla Gotta
✓ jako herečka si zahrála ve filmech Román pro ženy a Tacho,
představila se i v seriálech Vyprávěj, Ranč u zelené sedmy,
Ulice, Obchoďák, Ošklivka Katka
✓ založila projekt Vlasy pomáhají, při kterém vznikl
Nadační fond Grácie
✓ v současné době pracuje střídavě v ČR a v Los Angeles
na novém studiovém albu
zajímavost: kromě zpěvu a hudby je velkou milovnicí rallye
(spolupracovala s Danielem Landou) nebo thajského boxu,
nadšenkyně do adrenalinových zážitků

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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RADNÍ SCHVÁLILI DOTACE ORGANIZACÍM ZABÝVAJÍCÍM
„Během roku se mohou
vyskytnout i další požadavky,“
předpovídá náměstkyně primátora
Milada Sokolová

PROSTĚJOVMožnájsouuveřejnostinapokrajizájmuamocčastose
o nich i jejich akcích nedočtete tak jako například o sportovních, kulturních, společenských nebo sociálních organizacích. V Prostějově
ale existuje hned několik spolků či klubů, které se starají o životní
prostředí, ochranu přírody či zvířat. A ty rozhodně nejsou na pokraji
zájmu vedení prostějovského magistrátu, které na posledním zasedání rady města schválilo udělení dotací. Finanční podpora není nijak
závratná, ale zmíněné spolky zabývající se životním prostředím jsou
doslova a do písmene vděčné za každou korunu na svůj provoz.
ní podpory šestici organizací působících v oblasti životního prostředí. Příspěvek z rozpočtu města Prostějova na
rok 2020 ve výši téměř 93 000 korun
poputuje například na boj proti nebezMichal
pečným nemocem včel. „Dále na poKADLEC
moc opuštěným kočkám a zamezení
Radní na svém zasedání v úterý 10. jejich přemnožení, na pořádání výstav
března odsouhlasili poskytnutí dotač- a vzdělávání, na obnovu studánek,

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM

ptačí budky do biokoridoru Hloučela nebo na výtvarné a turistické pomůcky,“ přidal prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že
komise rady města pro životní prostředí schválila přidělení dotací Českému
svazu včelařů, spolku Mourek, územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu, Českému svazu chovatelů,
ZO ČSOP Bělozářka a ZO ČSOP
ORIOLUS. Ve všech případech jde
o organizace působící v Prostějově.
„Mám za to, že odvádí skvělou práci
a podpora je namístě. Přidělení dotací
projednala a doporučila nám ke schválení Komise životního prostředí Rady
města Prostějova,“ konstatovala náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), v jejíž gesci je právě oblast
životního prostředí.
Zmíněná komise pracuje pro letošní rok s částkou 290 000 korun,
které může rozdělit formou dotací.
„Nemyslím si, že je to málo, neboť pro
letošní rok byly finanční prostředky
v rozpočtu města i pro tuto oblast navýšeny,“ uvedla Milada Sokolová, které
se Večerník zeptal, jak moc těžké je
vybírat konkrétní organizace, kterým
magistrát přispěje. „Pokud mají žádající organizace zveřejněnou účetní
uzávěrku, snažíme se je podpořit v intencích podobných minulým rokům.
Žádají vždy ty samé organizace, se
kterými již máme zkušenosti a známe
jich činnost i vykonávanou práci, můžeme tedy srovnávat. Některé žádosti
uspokojíme zcela, další v obdobných
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částkách,“ vysvětlila proces Sokolová.
A na co jsou finance přesně určeny,
zda na činnost spolků, nebo jejich
pořádané akce? „Je to rozdílné. Někdy podpoříme organizaci jako celek,
například v případě Českého svazu
včelařů či ČSOP Oriolus, kdy vnímáme činnost oddílu Rejsci, jindy konkrétní aktivity. Například spolek Mourek podpoříme prostředky na kastraci
koček, ČSOP Bělozářka na ptačí budky do biokoridoru Hloučela či na obnovu studánek, holubáře podporou
výstavy holubů,“ popsala náměstkyně
primátora pro životní prostředí.
Rada města tedy prozatím schválila
dotace v celkovém souhrnu 93 tisíc
korun, přitom komise pro životní
prostředí má k dispozici trojnásobek
peněz. Z toho vyplývá logická otázka, zda nebylo více žádostí o finanční
podporu? „Kromě jedné organiza-

ce, která neměla zveřejněnou účetní
uzávěrku, jsme podpořili všechny
žádosti. Je ovšem možné, že během
roku se vyskytnou další požadavky,
proto máme stále ještě větší ´polštář´, z něhož můžeme akce podpořit,“ vysvětlila Milada Sokolová.
A jak se dívá na podporu menších
organizací věnujících se ochraně
životního prostředí? Mohou i tyto
subjekty počítat s přízní města?
„To je naprosto samozřejmé. Výchova a osvěta jsou právě v tématu životního prostředí důležité. Z prostředků
magistrátu jsou každoročně zajišťované ekologické programy a akce prostřednictvím Ekocentra Iris. Jedná
se o semináře s ekologickými a přírodovědnými tématy, naučné stezky
a osvětové akce. Na tyto akce jsou
městem vynakládány nemalé finanční prostředky,“ ujistila Sokolová.
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Poslední dotace
pro sportovce
Prostějov (sob) – Poslední šanci
o zažádání veřejné podpory na celoroční sportovní činnost měly oddíly
v Prostějově. Uplynulý pátek 20.
března v poledne totiž uplynula doba
pro podání žádostí na prostějovský
magistrát pro kluby, které mají zájem
o méně než 50 000 korun. Město
Prostějov tentokrát rozdělilo zájemce
o dotaci do čtyř skupin, i podle toho,
zda je v jejich případě požadovaná
spoluúčast. Poslední šance pro sportovce, jak získat veřejné peníze od
města, pak existuje u jednorázových
akcí. Prostějov bude žádosti o dotaci
přijímat během června.

Na „dopravku“
jen telefonem
Prostějov (mik) – V době uzavřeného magistrátu se na internetových
stránkách města občané neustále
dotazují, co mají dělat v případech,
kdy nutně potřebují vyřídit neodkladné záležitosti. Největší tlak je na
odboru dopravy. „Potřebovala bych
nutně přepsat auto, odbor dopravy
je ale uzavřen a nikde nejsou uvedeny
úřední hodiny, kdy by měl alespoň
nouzově fungovat,“ postěžovala si
jedna z Prostějovanek. „V tomto případě je potřebné volat na telefonní
číslo 582 329 840, kde získáte přesné
a podrobné informace, jak postupovat,“ odpověděla Anna Kajlíková,
referent mediální komunikace prostějovského magistrátu.

V Olomoucké ulici upraví semafory
Také kamery by měly zabránit
dopravním zácpám
PROSTĚJOV Už se o tom hovoří
minimálně dva roky. Olomoucká
ulice není schopna pojmout hustý dopravní provoz vyskytující se
v této ulici zejména během špiček,
to znamená okolo osmé hodiny
ranní a v rozmezí od čtrnácté do
šestnácté hodiny odpolední. Na
vině jsou také špatně nastavené semafory, což nyní vedení magistrátu
hodlá napravit. Konečně! Pomyslí
si mnozí.
Zlepšení dopravní situace na křižovatce Olomoucké ulice s vnitřním
okruhem a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského okruhu,
to je výsledek úpravy spínacích plánů

světelného signalizačního zařízení.
„Odbor správy a údržby majetku
města bude za účelem úpravy a doplnění světelné signalizace křižovatek
v ulicích Olomoucká, E. Valenty, V.
Outraty a na křižovatce ulic Olomoucká, Barákova, Sladkovského
a Újezd zajišťovat realizaci opatření na
úpravu světelné signalizace,“ potvrdil
na tiskové konferenci rady města Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. „Konkrétně půjde o úpravu
spínacích plánů světelného signalizačního zařízení na výše uvedených
křižovatkách, doplnění videodetekce
v ulici Újezd a doplnění koordina-
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ce křižovatek pomocí DCF hodin.
Celkové náklady na tyto úpravy jsou
vyčísleny na 320 tisíc korun s DPH.
Cílem těchto opatření je zlepšení
dopravní situace a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského
okruhu,“ vysvětlil Pospíšil.
Podle náměstkyně primátora
pro dopravu v Prostějově by se-

mafory měly být „seštelovány“
nejpozději do konce dubna. „Situaci na zmíněných křižovatkách
dlouhodobě sledujeme. I v ostatních
lokalitách chceme mít na semaforech
takzvanou chytrou kameru, která
dopravu bude řídit. V současnosti je
tomu tak na křižovatce před železničním přejezdem v Olomoucké ulici.

<FTQLYYYRTQUVGLQXGW

Kamera, pokud je například ucpaná
Sladkovského ulice, pustí automobily
na hlavní Olomouckou dřív a zajistí
delší interval zeleného světla,“ prozrazuje Alena Rašková (ČSSD). „Vě-

říme, že se toto opatření osvědčí i na
dalších místech po celé Olomoucké
a také na ostatních klasických křižovatkách na vnitřním okruhu města.“
(mik)

Magistrát
koupí
dva
elektromobily
Z centra zmizely

lavičky
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOV O jednu lokalitu méně
k posedávání mají v těchto dnech obyvatelé Prostějova. Už koncem minulého
týdne totiž lidé procházející okolo Zlaté
brány mohli zjistit, že se naproti Husově
sboru ztratily lavičky, po nichž zůstaly
jen kovové části, bez sedadel a opěradel.
V místě se často sházeli bezdomovci. Že se
jedná o opatření proti jejich srocování v této
lokalitě, však magistrát nepotvrdil. Ba prá-

vě naopak. „Dřevěné desky z laviček byly
demontovány za účelem jejich opravy a následně budou namontovány zpět,“ objasnil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Zdá se tak, že lavičky v místě nadále zůstanou a nebude se přitom jednat o částí obyvatel města kritizované celokovové lavičky,
které se nachází například na náměstí T. G.
Masaryka.
(sob)

PROSTĚJOV Už se o tom hovoří minimálně dva roky. Olomoucká
ulice není schopna pojmout hustý dopravní provoz vyskytující se
v této ulici zejména během špiček, to znamená okolo osmé hodiny
ranní a v rozmezí od čtrnácté do šestnácté hodiny odpolední. Na
vině jsou také špatně nastavené semafory, což nyní vedení magistrátu hodlá napravit. Konečně! Pomyslí si mnozí.
Zlepšení dopravní situace na křižovatce Olomoucké ulice s vnitřním
okruhem a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského okruhu,
to je výsledek úpravy spínacích plánů světelného signalizačního zařízení.
„Odbor správy a údržby majetku města bude za účelem úpravy a doplnění světelné signalizace křižovatek v ulicích Olomoucká, E. Valenty, V. Outraty a na křižovatce ulic Olomoucká, Barákova, Sladkovského a Újezd
zajišťovat realizaci opatření na úpravu světelné signalizace,“ potvrdil na
tiskové konferenci rady města Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. „Konkrétně půjde o úpravu
spínacích plánů světelného signalizačního zařízení na výše uvedených
křižovatkách, doplnění videodetekce v ulici Újezd a doplnění koordinace křižovatek pomocí DCF hodin. Celkové náklady na tyto úpravy jsou
vyčísleny na 320 tisíc korun s DPH. Cílem těchto opatření je zlepšení
dopravní situace a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského
okruhu,“ vysvětlil Pospíšil.
Podle náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově by semafory
měly být „seštelovány“ nejpozději do konce dubna. „Situaci na zmíněných křižovatkách dlouhodobě sledujeme. I v ostatních lokalitách
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chceme mít na semaforech takzvanou chytrou kameru, která dopravu
bude řídit. V současnosti je tomu tak na křižovatce před železničním
přejezdem v Olomoucké ulici. Kamera, pokud je například ucpaná
Sladkovského ulice, pustí automobily na hlavní Olomouckou dřív
a zajistí delší interval zeleného světla,“ prozrazuje Alena Rašková
(ČSSD). „Věříme, že se toto opatření osvědčí i na dalších místech po
celé Olomoucké a také na ostatních klasických křižovatkách na vnitřním okruhu města.“
(mik)
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Prostějované by neměli spoléhat na druhé. Štěstí bude přát jen těm, kteří si dokáží
poradit naprosto sami a prosadí si vlastní originální plány. To platí pro pracovní
úkoly i domácí povinnosti. Uvidíte, že budete mít větší radost z vlastních úspěchů.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nepouštějte se do žádných větších
akcí, během tohoto týdne budete
mít smůlu snad ve všem, na co se
jen podíváte. Zůstaňte raději při
všech aktivitách v ústraní, jinak byste mohli přinést smůlu i ostatním.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Hodně vás
potrápí zdravotní problémy. Horečka a kašel vám hodně znepříjemní
běžný život a hlavně pokazí náladu.
Stanou se z vás otravní rýpalové, takže si moc nových přátel nenajdete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zkuste si konečně odpočinout, přesčasy
stejně nedostanete proplaceny. Věnujte se více rodině, kterou pomalu
ale jistě ztrácíte. Není vyloučena ani
značná rozepře s partnerem na toto
téma.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Zaregistrujete neutuchající zájem o svoji osobu, především ze strany opačného
pohlaví. Nebraňte se tomu, můžete
si rozšířit obzory. Zřejmě se dopustíte nevěry, ale kdo by na to dneska
hleděl.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vyzkoušíte si
zcela nové věci, které jste dříve odmítali. Máte ale kolem sebe lidi, kteří vás zasvětí do nejrůznějších tajů,
a vy jim podlehnete. Nechejte si ale
otevřená vrátka, abyste se mohli
vrátit do svého světa.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Neklid v
práci vyvolá ohlášené propouštění,
což se ještě v nedávné době zdálo jako
nemyslitelné. Ve vašem případě se ale
vyskytne možnost daleko lukrativnějšího zaměstnání, takže neváhejte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Prožijete
celkem hodně zábavných okamžiků, nudou rozhodně trpět nebudete. Pokud se chytnete dobré party
lidí, získáte novou chuť do života.
Vyhýbejte se jen alkoholu, ten by
vám mohl hodně škodit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Znepokojí vás zprávy z vaší banky. Účet
jste už pomalu vysáli, což vzhledem
k vašemu nestřídmému způsobu
života není nic divného. Začněte
honem spřádat úspornější režim
svého bytí.

Â

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Uděláte jednu výraznou chybu,
která vás bude stát spoustu peněz.
Naštěstí ale vše podchytíte v samém zárodku, tudíž finanční ztráta
nebude pro vás likvidační. Alespoň
získáte zkušenost.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nemá cenu se hádat, zvýšeným
hlasem nic nevyřešíte a spíše si naděláte ještě více nepřátel, než máte
dosud. Zavčas se zklidněte a začněte jednat racionálně. Myslete na to,
že potřebujete spojence.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Celkem
hodně se dostanete do společnosti,
takže nemusíte trčet doma a nudit
se. Seznámíte se se zajímavými lidmi,
které vzápětí můžete využít ku svému
prospěchu. Nevěřte ale všemu a všem!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pokud si
stoupnete na váhu, zjistíte, že před
blížícím se létem bude potřeba shodit hodně přebytečných kilogramů.
Už to neodkládejte, rychle si obujte
tenisky a oblečte tepláky. Denně běhejte a cvičte.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą$-(«
Pickwick Fruit Fusion Ginger,
Lemon & Lemon Grass 20 x 2g
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Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Označení čaj se běžně užívá i pro jiné nálevy – pro zápary a
odvary různých jiných rostlin, které se někdy označují jako nečaje. V této nelehké
době, kdy se o leckoho pokouší mrákoty, jsme vyrazili k regálům, aby zjistili, že
značku Loyd s příchutí borůvky a ostružiny nabízí nejlevněji Billa, pro černý
aromatizovaný čaj od Liptonu je výhodné navštívit Kaufland či Tesco, kde mají
také cenově nejvýhodnější bylinný čaj meduňka. Značku Jemča s mátovou příchutí jsme objevili za nejnižší cenu v Lidlu, ovocný Pickwick v Tesku a mátový
Teekanne v Penny marketu.
Tak ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 18. března.
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OD 23. DO 29. 3. 2020
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli
pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky se plánované odstávky elektrické energie od 23.3.2020 do 27.3.2020 RUŠÍ.
E.ON Distribuce a.s.

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
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PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku za 130 Kè!

INFORMUJE
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S účinností od 18. 3. 2020 omezuje
OHK v Prostějově až do odvolání
provoz služeb:
Ověřování certifikátů o původu
zboží – provoz pouze během dopoledních hodin 8.00 – 12.00 hodin,
ve výjimečných případech do 14.00
hodin, ale to pouze po předchozí telefonické domluvě.
CZECHPOINT – pro veřejnost
uzavřen, služby poskytovány jen ve

výjimečných případech zástupcům
firem, a to pouze na základě předchozího objednání (tel. č.: 604 403 345,
775 208 220).
Aktuální informace pro podnikatele
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 jsou průběžně aktualizovány na stránkách: www.ohkpv.
cz či www.komora.cz.
V případě konkrétních dotazů souvisejících s aktuální situací volejte na tel.

č.: 604 403 345 – Helena Chalánková,
ředitelka OHK nebo pošlete svůj dotaz
e-mailem: ohkpv@ohkpv.cz.
Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele: tel. č.: 224 854 444.
Informační linka Ministerstva dopravy
k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě: tel. č.: 225 131 810.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově
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Z důvodu opatření jednotlivých zemí EU v boji proti šíření koronaviru sledujeme již dnes výrazné narušení mezinárodních dodavatelských řetězců, velmi složité podmínky pro logistiku a značné potíže při plánování zakázek. Zároveň je mezi zaměstnanci firem patrná nervozita a obava z dalšího šíření koronaviru
v pracovních kolektivech. Rozhodnutí jednotlivých výrobců tak není překvapivé a pro zastavení šíření
nákazy COVID-19 zřejmě nevyhnutelné.
Automobilky z koncernu Volkswagen jsou jedním z nejdůležitějších odběratelů také pro české dodavatele a vzhledem
k tomu, že ke stejnému kroku přistoupili i další evropští výrobci, následující dva až tři týdny budou pro všechny firmy v
autoprůmyslu a navázaná odvětví znamenat velký problém. Objem exportu českých dodavatelských firem (členů AutoSAP), které z velké většiny míří do zemí EU, se pohybuje okolo 350 miliard Kč ročně, podíl dodavatelských firem (členů
AutoSAP) na celkovém exportu se pohybuje okolo 40 %. Útlum výroby tak způsobí firmám obrovské ztráty, ale pevně
věřím, že se po odeznění současné mimořádné situace celé odvětví vrátí do obvyklého tempa.
Zdeněk Petzl,
výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu AutoSAP
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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).

20032010488
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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

20032010487
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Obchodní poradci na pobočce
Prodavač/-ka
Technici IT
Zdravotní sestry
20022620328

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.
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.

Plat (Kè)
21 000-38 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
24 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSO s maturitou
střední odborné
USV
ÚSO s maturitou

Firma
Generali Česká pojišťovna, Pv
Bellitex, Prostějov
BüroKomplet, Prostějov
Praxmedpro, Prostějov

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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.: 602 786 692.

PRÁCI HLEDÁ
20032010484

Hledám práci v Prostějově na HPP. Pozice: administrativní pracovnice, finanční
účetní i příspěvkové organizace.
Tel.: 777 017 151
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CHCETE SI PODAT ØÁDKOVOU?

608 960 042
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KOUPÍM

SLUŽBY

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro Stavební práce Ščuka & Bureš,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Pronajmu prostorný byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744

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

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

Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
a okolí. 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce,
Milujeme zahrádkaření, proto hledáme prořez dřevin. Rychlé a férové jednání,
dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
CHATU. 605 011 594
605 86 41 40
Koupím byt 2+1, 1+1 v PV. Končí mi
nájem, chci do vlastního. Peníze mám. STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
RK nevolat. Tel.: 608 375 232
Sečení trávy a náletových křovin.
Pronajmu garáž v Prostějově na
MOČIDÝLKÁCH. Tel.: 702 160 619

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Tel.: 774 942 100
Pronajmu byt 1+1, zařízený v Prostějově.
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Tel.: 704 416 641
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
FINANCE
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, www.stolarstvijancik.cz,
Tel.:
604
820
358
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Tel.: 603 218 330
Stěhování, vyklízení.
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
Tel.: 775 132 134
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
TEL.: 776 087 428
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
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
Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní . Tel. 608 773 933.
Koupím truhlářskou srovnávačku kombinovanou s protahem výrobce KDR
nebo Rojek . Tel. 603

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Život je jak pohádka pouhá, pro
každého jinak dlouhá. Kdo v srdci žije,
neumírá, kdo tě znal, ten vzpomíná.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomeneme.

Dne 28. března 2020
by se dožila 95 let
paní Anna BENEŠOVÁ
z Hluchova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 29. března 2020
uplyne 5. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Josef POŘÍZKA
z Otínovsi.
S láskou vzpomínají manželka
Drahoslava, synové Martin
a Zdeněk s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 27. března 2020
uplyne 20 roků od úmrtí
pana Aloise ŠEVČÍKA
z Hamer
a dne 5. července 2020
by se dožil 85 roků.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. března 2020
uplyne 30 let od úmrtí
pana Vladimíra ANTLA
z Poliček.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Vladimír
a Miroslav s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 27. března 2020
uplyne 20 roků od úmrtí
paní Růženy SLEZÁKOVÉ
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.
V našich srdcích žiješ dál.

Dne 27. března 2020
tomu bude 10 let,
co nás opustil
pan Josef JUREČKA
z Kelčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinou.

Škoda je, že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky posíláme.

Dnes, tj. 23. března 2020
vzpomínáme 20 let od úmrtí
paní Marie HYKLOVÉ
z Otaslavic.
Za celou rodinu dcera Hana.

15021020132

20022020273

Koupím zlaté a stříbrné šperky, bižuterii
i zlomkové zlato.Tel.: 605 138 473
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Dne 25. března 2020
si připomeneme 2. výročí úmrtí
paní Marie MATOUŠKOVÉ
z Nezamyslic dříve Dřevnovic.
Stále vzpomíná a nezapomene
celá rodina.

Dne 27. března 2020
by oslavil 70. narozeniny
pan Arnošt MATOUŠEK
z Dřevnovic.
S láskou stále vzpomínají manželka
a synové Arnošt, Marek
a Vitězslav s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.

Dne 13. března 2020
uplynul 1. smutný rok od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa FRANCE
z Hrochova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

16011421482

150123020036
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

PRODÁM

CHCETE SI PODAT ØÁDKOVOU?
0µl(7(=32+2'/©

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

DOMOVA!

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

STAÈÍ NAPSAT
INZERCE@VECERNIKPV.CZ,

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

1(%2=$92/$7

608 960 042

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Prodám rotoped. 739 205 015

Prodám benzinový rotavátor, rok starý
za 13 000 Kč, silný motor.
Dále elektrický lis na ovoce, kvalitní domácí výroba, cena 10 000 Kč.
A elektrická řezačka na dřevo, kvalitní
domácí výroba, cena 10 000 Kč.
Jana Nadymáčková, Tel. 773919167

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 27. BØEZNA
V 10.00 HODIN

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Rudolf Kuřil 1950
Prostějov Pondělí 23. března 2020
Marie Vinklerová 1934
Hluchov Miroslav Oulehla 1954 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Rudolf Daniel 1930
Slatinky Úterý 24. března 2020
Evženie Augustinová 1939 Prostějov Marie Dosedlová 1940 Prostějov 14.00 kostel Horní Štěpánov
Jaroslav Vidmuch 1929
Držovice Středa 25. března 2020
Ladislav Kratochvíl 1947 Rozstání Ondřej Huryta 1991 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Kratochvíl 1947
Prostějov Ing. Břetislav Novák 1959 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Svozil 1957
Dubany Čtvrtek 26. března 2020
Marta Bradová 1941
Prostějov Mgr. Eva Žáčková 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Libuše Krátká 1926
Klopotovice
Zdeněk Raška 1929
Prostějov
Věra Soldánová 1924
Plumlov Andrea Dvořáková 1971
Kostelec na Hané Ivo Tejkal 1958
Olomouc - Lazce
Vojtěch Zatloukal 1939
Prostějov
Prostějov Zdenka Kalášková 1950 Vyškov Lhota
Jarmila Šálková 1948
Ptení Ing. Zdeněk Císař 1957
Prostějov Josef Reichstädter 1947
Prostějov
Alois Kolář 1961
Protivanov Zbyněk Pupp 1930

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vojtech Čonka 1958 Kostelec na Hané
Jan Pluháček 1952 Laškov – Kandia

Marie Brodová 1942 Prostějov
Věra Bílá 1951 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Pilková 1943

Prostějov Jana Kalousková 1941

Prostějov Milan Zapletal 1962

Prostějov

2003190477

20032010479

20032010478
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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120. výročí narození

Jiřího Wolkera

PĎæHWHY\SDGDW

6.9÷/(
PROSTĚJOV Nejkrásnější „padesátka“ na světě! Tak by
se dala titulovat rodačka z Prostějova Pavlína Pořízková.
Světoznámá modelka je sice matkou dvou synů, na některých z fotografií to vypadá jako by byla mladší sestrou jednoho z nich. Zadarmo to ovšem není!
PROSTĚJOV Básník proletářské
poezie a jeden z nejznámějších prostějovských rodáků se narodil 29.
března 1900. Je proto nasnadě si právě připomenout jubilejních 120 let
od jeho narození. K této příležitosti
již byla na začátku března představena v městské knihovně čtyřdílná
publikace Wolkerovy poezie a odhalena byla pamětní deska, kterou
bude možné nalézt v knihovně po
ukončení nouzového stavu. Další
oslavy jeho výročí ovšem letos kvůli
koronavirové pandemii nebudou.
Život Jiřího Wolkera byl velmi krátký,
zemřel ve věku nedožitých 24 let. Jeho
dílo ale žije dodnes. Mezi nejznámější

patří básnické sbírky Host do domu
a Těžká hodina. Věnoval se ale také
překladu, novinařině. V roce 1923 se
mu stala osudná tuberkulóza, kterou
se snažil léčit ve Vysokých Tatrách, ale
na začátku roku 1924 se vrátil domů,
kde této nemoci nakonec podlehl.
Jiří Wolker je pochován na městském
hřbitově v Prostějově, kde si ještě před
smrtí napsal i svůj
epitaf. Na jeho počest
nese název prostě2À=?
jovské gymnázium,
ßNíN?H;
které v loňském roce
MNL;Hí
oslavilo také stodvacáté výročí od svého
B8
založení.
(jaf)

Svojí skvělou postavou se
Pavlína nedávno pochlubila na sociálních sítích.
„Tak tohle je jen o tom, že jsem
udělala miliardu dřepů a miliardu
sedů lehů a chci se předvést,“ okomentovala dráždivý snímek „nahoře bez“ žena, která jen potvrzuje,

2x foto: internet

že pouze dobré genetické předpoklady k dobré kondici i vzhledu
nestačí.
Pavlína Pořízková se v Prostějově
narodila 9. dubna 1965 v Prostějově. Její rodiče emigrovali do
Švédska a ona vyrůstala v našem
městě s babičkou. V modelingu
velmi brzy dosáhla na samotný
vrchol, časopis Harper‘s Bazaar ji později zařadil mezi deset
nejkrásnějších žen světa. Téměř
třicet let byla vdaná za amerického hudebníka Rica Ocaseka,
se kterým se rozváděla. Její bývalý manžel zemřel letos v září,
jeho bezvládné tělo u něj doma
objevila právě Pavlína Pořízková. Ta byla zároveň i posledním
člověkem, jenž ho předchozí den
viděl živého. Pár společně vychoval syny Jonathana (25) a Olivera
(20). Během své kariéry se Pořízková mimo jiné musela vypořádat
s drogami, s depresemi i léky, kvůli nimž na dlouhou dobu ztratila
zájem o sex.
(mls)

Cestovatel Ivo Dokoupil:

„Ztrácí se hodnota domova“
PROSTĚJOV Zajímavou společnost měli možnost zažít
lidé v prostějovské knihovně.
V únoru se tam představil Ivo
Dokoupil, cestovatel, který tentokrát hovořil o Transsibiřské
magistrále. Nejdelší železnice
světa vede napříč velkou většinou Ruska a snad i proto, že se
jedná o stavbu známou, navíc
unikátní, přilákala přednáška
svolaná do podkrovního sálu
velké množství lidí. Až takové,
že se na všechny místo nedostalo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

ƔƔ Jak velké máte s Transsibiřskou
magistrálou zkušenosti?
„Jezdím a pracuji pro Cestovní kancelář Kudrna, takže už jsem ji projel
asi dvanáctkrát. Poprvé jsem ale na
ní byl sám, za své peníze a po svých.
Transsibiřská magistrála je fenomén,
luxusní cestovatelský zážitek, který se dá srovnat s takovými věcmi,
jako je přechod Sahary. Prostě VIP
zážitek. Nic takového na světě nenajdete, nikdy vám neprodají lístek na
cestu měřící 1280 kilometrů. Když
o tom člověk přemýšlí, je to jedno
z největších technických děl, minimálně devatenáctého století. Stavět
železnici přes Sibiř, bez betonu, bez
infrastruktury a bez telefonů, to je
něco úžasného.“
ƔƔ Co vás na ní fascinuje nejvíce?
„Ta práce lidí, co to dokázali. Dnes by
to bylo taky náročné, ale technologie
už jsou jinde. Je to prostě obdivuhodné. Navíc je Transsibiřská magis-

trála spojnicí mezi Asií a Evropou.
Připomíná trochu Hedvábnou stezku. Tudy do Evropy pronikal asijský
vliv, myšlenky. Rusko bylo v tomhle
směru zprostředkovatelem.“
ƔƔ Jak nyní přistupujete k cestování?
„Nesnáším ho. (smích) Hlavně se
z koníčka stala práce. To je, jako když
se z milenky stane manželka. Trochu
se vytratí krása. Jezdím ale pořád na
stejná místa, je to tedy vždy, jako bych
se vracel domů. Ať už je to Banát,
Rusko nebo Mongolsko. Už to tam
znám, mám tam kamarády, zázemí.
Už to pro mě není taková exotika.
Jak jezdíte domů, objevují se zážitky.
A nakonec si při cestách do zahraničí
o to více vážíte toho, co máte doma.“
ƔƔ Platí tedy ve vašem případě
už takové to klišé „všude dobře,
doma nejlíp“?
„To není klišé. Pro mnoho lidí už
domov tolik neznamená, stěhují se

za lepším. Domov ztrácí hodnotu
v žebříčku konzumní společnosti.
Vlastenectví je dnes skoro nadávka.
Globalizací se domov ztrácí. Zejména mladí lidé cestují, a často nakonec
v zahraničí zůstanou. My se tehdy
pořád ještě vraceli.“
ƔƔ Zmínil jste Banát, kde žije
stále česká menšina, respektive
potomci českých přistěhovalců.
Cítíte se tam díky tomu více jako
doma než jinde v cizině?
„Pobyt v Banátu je cestou ke kořenům. Je to takový kulturní endemit,
který se opravdu jinde na světě
nevyskytuje. Všude jinde na světě
jsou české menšiny asimilované.
Tam ne. Zachovávají si z historických, náboženských a kulturních
důvodů své kořeny a jazyk z doby
kolem roku 1823. Babičky tam stále
mluví nářečím z devatenáctého století, i tak některé žijí jako v minulém
a předminulém století.“ (usměje se)
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seriál večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH
jsme vám připravili i silvestrovské menu v zahraničí. Naposledy pak náš tým v rámci regionálních kontrol už pětkrát podrobil drobnohledu podniky v okolí, načež speciálním bonbónkem byly poznatky hodnotitelů z výjezdu na
Kanárské ostrovy, které jste mohli najít v předminulém vydání.
A tak jak jsme již prošli prostějovské restaurace
i většinu hostinců, navštívili jsme i několik kaváren, existuje ještě jedna skupina podniků, kde
se můžete najíst a kam jsme dosud nezavítali.
A přitom je možná řada čtenářů využívá častěji
než zmíněné restaurace nebo kavárny. Jedná se
o podniky, které označujeme souhrnným názvem „rychlé občerstvení“. Možná vás překvapí,
kolik provozoven tohoto typu v Prostějově můžeme takto směle označit. My jich napočítali více
než dvacítku... Tak pojďme na to!
Kdo by chtěl znát hodnotitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout
na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod
kterým se skrývají potřebné informace i všech
pětašedesát doposud zveřejněných dílů.

Na rychlá občerstvení klademe jiné nároky než na restaurace, hostince nebo kavárny. Zajímá nás nejen
to, co nabízí, ale hlavně jak rychle budeme obslouženi a často i to, jestli si můžeme jídlo odnést s sebou
domů nebo na pracoviště. Neočekáváme většinou velký výběr jídel a nápojů, pohodlné posezení, příjemný interiér, na kterém oko spočine se zalíbením, ani obsluhu, která s námi prohodí pár laskavých
slov. I když pokud se s něčím takovým setkáme, považujeme to za příjemný bonus. Stejně jako když
najdeme místo úlevy neboli toalety. Mezi provozovnami, kde vám nabídnou rychlé občerstvení, jsou
velké rozdíly, které se pokusíme právě na tomto místě zmapovat. Asi se nám nepodaří popsat úplně
všechna místa v Prostějově, kde se můžete rychle občerstvit, ostatně to není naše ambice. A vzhledem
k tomu, že si všimneme více provozoven než obvykle, nebudeme se důsledně držet ani obvyklé struktury tohoto seriálu. Rozhodli jsme se zmínit se trochu podrobněji o těch, které se něčím výrazně odlišují, a ostatní shrnout „na jednu hromadu“.
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Nejvíc se liší - a to určitě sami
uhodnete - provozovna KFC neboli Kentucky Fried Chicken,
v obchodní zóně u OBI. Jedná se
o osvědčenou a po celém světě rozšířenou koncepci rychlého občerstvení založenou na úzkém sortimentu
dobře ochucených smažených kuřat. I při tak úzkém sortimentu lze
vymyslet mnoho variant, čehož lze
docílit velikostí porcí, přílohami
i doplňky. To všechno se samozřejmě odráží v ceně, ale ujišťujeme vás,
že na své si přijdete při různé síle
peněženky. V KFC funguje i systém
„bezedného kelímku“, což znamená,
že zaplatíte jednu cenu a můžete si
doplňovat papírový kelímek z automatu s několika nealkoholickými nápoji, co se do vás vejde. Sami
jsme se několikrát zastavili v KFC
při příjezdu z cesty, kdy nás doma
čekala jen prázdná lednička. Poloha
této provozovny u sjezdu z dálnice Prostějov – sever k tomu přímo

vybízela. Ať už jsme vybrané menu
snědli na místě, nebo si koupili větší
porci domů, vždy chutnalo dobře.
U těchto řetězců máte jistotu, že ať
do nich vstoupíte kdekoliv ve světě,
chuť, standard servisu a čistota vždy
budou stejné. Máme to vyzkoušené
v Prostějově, v Praze, Brně, Bruselu,
Hongkongu a v Moskvě, a věříme, že
je tomu tak i jinde. Majitelé tohoto
obřího řetězce si standard i kvalitu
pečlivě hlídají, aby jim snad někdo
nezkazil jméno.
Ryze prostějovským rychlým občerstvením je Dési, které se z původně jedné provozovny rozrostlo
do čtyř. Sortiment je větší, dostanete
zde jídla studené i teplé kuchyně, některé variace si můžete i sami kombinovat. Velkou výhodou je exkluzivní
poloha provozovny na náměstí, na
rohu Žižkova náměstí a náměstí T. G.
Masaryka, a skutečnost, že Dési nemá
v centru, a vlastně ani jinde, ve svém
sortimentu, konkurenci.
Hodně zajímavou formou rychlého
občerstvení je bistro Pall a Chinky
na náměstí Spojenců, v malé místnosti, kde se kdysi prodávala tzv.,

jugoslávská zmrzlina, která se připravovala ve výrobně patřící TJ Železárny a díky několika článkům v celostátním tisku byla populární v celé
republice. O víkendu před prodejnou stávaly fronty. Ale zpátky k palačinkárně, tedy pardon ke stylovému
bistru Pall a Chinky. Dostanete zde
sladké i slané palačinky, palačinkové
dorty, zákusky a kávu. Škoda jen, že
je uvnitř tak málo prostoru a že neexistuje podobných podniků ve městě víc. Ochutnali jsme kávu i jednu
ze sladkých palačinek, ale vybrat si
ze 13 možností slaných a 30 variant
sladkých palačinek byl výkon téměř
nadlidský. Museli jsme si nechat poradit a neprohloupili jsme.
O bistru Gastro v Netušilově ulici se příliš rozepisovat nebudeme,
ten, kdo ho navštívil naposledy v sedmdesátých letech minulého století, nenajde rozdíl. Přesto si i tento
podnik svoji klientelu stále nachází,
což je známka toho, že rychlých občerstvení s klasickým sortimentem
českých jídel je v Prostějově velmi
málo.

RaS resumé
ta je samozřejmostí. Výběr z několika druhů
EXCELENTNÍ
nealkoholických nápojů i piva. Bonusem je
přístupné a čisté WC. Bez obav, že si trhnete
Mimořádný zážitek, široká ostudu, se zde můžete zastavit i s hostem.
nabídka studených i teplých
jídel a dezertů průběžně doplňovaných
DOBRÉ
i vkusně prezentovaných. Velká nabídka nealkoholických i alkoholických nápojů. Přátelský
Průměr po všech stránkách.
a rychlý personál, úklid stolů probíhá prakticProvozovna nabízí studená
ky nepřetržitě. Samozřejmostí je čisté a volně i teplá jídla, ale moc vybírat si nemůžepřístupné WC. Originální interiér je vítaným te. Výběr nápojů není velký, ale při troše
bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PRO- skromnosti s ním vystačíte. Stoly jsou praSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK vřele doporučuje. videlně čištěny, použité nádobí uklízeno.
S přístupným WC raději nepočítejte.
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4 VELMI DOBRÉ

Slušná nabídka studených i teplých jídel, obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek a čisto-
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Malý výběr jídel i nápojů,
vzhled potravin nevábný. Obsluha se tváří netečně a je pomalá. Čistota na hraně. Provozovna akceptovatelná
snad jen jako první pomoc před blížící se
smrtí v důsledku hladu a dehydratace.

1

VYHNĚTE SE

Nabídka mizerná, už napohled
máte pochybnosti o její nezávadnosti.
Vzhled provozovny a její čistota vás ženou
pryč i v případě, že už vám nezbývá mnoho
sil. Obsluha nevlídná a neochotná, o čistotě
jejího oděvu by se dalo s úspěchem pochybovat. Jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

I v této pohnuté době, kdy si člověk nemůže
zajít na oběd či dobrou večeři do restaurace či
pohostinství, ale ani do kavárny, přicházíme za
vámi s dalším dílem seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který se věnuje gastronomii. Jak už
jste minule zaznamenali, nacházíte jej nově
v každém sudém, nikoliv lichém, čísle tištěného
vydání. A přestože doba není skutečně lehká,
nechtěli jsme vás ochudit o možnost, zamyslet
se, kam chodíme, když se chceme rychle najíst.
Než se ale pustíme do reportáže připravené
právě pro tento čas, zopakujme si, že celá sonda
gurmánství je rozdělena primárně na dvě samostatné, ovšem ruku v ruce souběžně probíhající
části. Vedle jednotlivého hodnocení restaurací
a hostinců však pro vás pravidelně chystáme
i nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánského podniku, klasické letní
„zahrádky“, v podzimním čase to byly kavárny a v minulosti došlo také na prozkoumání
Hanáckých slavností či vánočních trhů. V neposlední řadě máme za sebou dva comebacky
v podání druhé hodnotící návštěvy a předloni

Pondělí 23. března 2020
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odů moře, kterou jsme jedli v jiné
Většina dalších podniků rychlého
občerstvení je provozována Vietnamci, Turky, Kurdy nebo Albánci,
čemuž odpovídá také sortiment.
Vietnamské jídelny jsou v současnosti také součástí velkých řetězců
(třeba Panda) a dostanete v nich
tudíž stejná jídla. I když jejich škála
je široká a opticky rozšířená možností vybrat si jako přílohu rýži, hranolky nebo smažené nudle. Oproti
začátkům těchto asijských bister se
změnili nejen jejich provozovatelé
(a trh opanovaly řetězce), ale také
hygiena při přípravě jídel. Sortiment
neuspokojí snad jen zapřisáhlé nepřátele asijské stravy, víc bude ale
asi těch, kteří vydatné a pikantní polévky nebo křupavou kachnu občas
vyhledávají. Najdete je například
ve Zlaté bráně, ve velkém Albertu
a v pasáži u Teska.
Nesmíme zapomenout na fenomén
posledních let – jídlo nazvané Turecký nebo Döner Kebab. Existují
desítky receptů na přípravu kebabu,
který se původně dělal jen z hovězího nebo jehněčího masa. Hodnotitelé jedli jiný kebab v Turecku, jiný
v Izraeli a trochu jiný v Krakově,
Oděse nebo na severu Afriky. Ten,
který dostanete v Prostějově, je grilovaný na velkém svislém otáčivém
rožni, z jehož obvodu se ukrajují
nudličky upečeného masa, doplní
se nakrájenou zeleninou a dresinkem, obojí si můžete zvolit z více
možností, a nakonec se zabalí do
velké tenké placky z pšeničné nebo
kukuřičné mouky. Placku vám obsluha v půlce překrojí a zabalí. To
všechno v případě, že si ji hodláte
odnést. Kebab si také můžete sníst
na místě z talíře (ne všude k tomu

Provozoven, kde se můžete rychle a poměrně levně najíst, je tedy
v Prostějově dost. Přesto si myslíme, že zde chybí větší konkurence, především u české klasiky. Vůbec zde také nenajdete podnik,
který by vám připravil obloženou bagetu z ingrediencí, na které
ukážete, a pokud si to budete přát, na místě by ji vám ji zapekli
v kontaktním grilu. Nebo bistro, kde si můžete dát malý sladký
nebo slaný zákusek a k tomu skleničku vína, hrnek čaje nebo kávy.
Těšíme se na dobu, až zde nebude jen jedna palačinkárna, ale tři,
a malé pekárny a kavárničky najdeme doslova na každém rohu.
Jsme optimisty a věřme, že se toho dočkáme, tak jako se dočkali
obyvatelé menších měst v Rakousku nebo Německu. Možnosti
rychlého občerstvení v Prostějově hodnotíme, ačkoliv vidíme velké rozdíly v jejich úrovni, průměrně a proto udělujeme...
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hvězdy
mají místo se stolkem), v tomto
případě si můžete na talíř přidat
třeba hranolky. Jídlo je to chutné,
lehké a není drahé. Kdyby nebylo,
nestalo se by tak oblíbené všude
ve světě. Vyzkoušeli jsme kebab
vedle Besedy, o kterém se říká,
že je nejlepší, a byli jsme spokojeni. Někdo však nedá dopustit
na kebab v „kostce“ na nám. E.
Husserla, jiný chválí ten z prodejny v Kravařově ulici, další chodí
rád ke stánku u Teska. Vzhledem
k tomu, že maso na gril se připravuje dnes již ve velkovýrobě a rozváží
se v podobě velkých a těžkých válců
do provozoven, jsou možnosti dosáhnout rozmanité chuti jen omezené.
Nedávno přibylo ve Zlaté bráně
nové rychlé občerstvení. Tradiční
i zavedené asijské bistro zmenšilo
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JAK VÁM SE LÍBÍ
V RESTAURACI PÁCL?

svoji plochu a vedle bylo otevřené
nové „zdravé bistro“ Mr. Sushito.
Je založené na čerstvých surovinách, když nabízí velké i malé saláty, teplá jídla a „sushi burrito“, které
vzniklo spojením mexického burrita podobného kebabu a japonského sushi. Ceny většiny jídel se nacházejí na místní poměry v mírně
vyšší cenové hladině, což je dáno
použitím kvalitních a čerstvých surovin (losos, tuňák, krevety, bambusové výhonky, klíčky mungo,
čerstvá zelenina). Ale najdete zde
i pokrmy za 109 korun, takže se vyplatí zastavit se ve Zlaté bráně a některé jídlo ochutnat.
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Milé čtenářky
a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím v jarním
vydání této rubriky. Nacházíme se v náročné době,
nicméně je nutné zůstat
v klidu s pozitivní myslí
a zdravým tělem. Snažme se posilovat imunitu,
ubrat stresu. Zároveň bych
vás chtěla všechny vyzvat,
noste roušky, buďte ohleduplní vůči sobě i ostatním, je to nyní důležité
víc než kdy jindy. Pro zpříjemnění času jsem pro vás
připravila následující zajímavosti. Po pár měsících
nahlížíme do numerologie, nabízíme cviky k posílení těla, tradiční recept
na něco dobrého a představíme vám další vítězku seriálu
PROMĚNA IMAGE.
Pevné zdraví a pozitivní
mysl přeje Aneta Křížová

rozhovor se zajímavou osobností...
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„Datum 20. 3. 2020 = 9, výsledná energie dne je tedy o celistvosti
a moudrosti. Tento den ‚Síla dne‘ zesiluje a v jednom bodě se vyrovnává
se ‚Silou noci‘, kdy je jarní rovnodennost. Druidové považovali rovnodennosti za ‚linie svobody‘. Otvírá
se čas, kdy naše síly slabosti mohou
kolísat, ale naše svobodné rozhodování je s příslibem jara ‚nového života‘
velmi mocnou podporou. Správně
cítit celý rozsah vnitřní svobody, tedy
i odpovědnosti, je velkou výzvou pro
každého z nás.“
ƔƔ Můžete nám poradit nějaký
rituál na pomoc proti jarní únavě?
„V březnu máme nejvyšší čas na jarní očistnou kůru, a to jak pro tělo,
tak i pro duši. V březnu je vhodné
zaměřit se na žlučník. Mimo odlehčenou stravu si můžeme připravit
truhlík s jarními květinami. Výběr
barev necháme na naší intuici. Pokud budete sít semínka, můžete do
nich mentálně ‚vložit‘ svá přání. Síla
myšlenky umocní vaše přání, i když

vás to bude stát trochu trpělivosti,
než se vaše přání zhmotní.“
ƔƔ Dne 8. dubna nás čeká další
úplněk, jaký bude?
„Letošní dubnový úplněk bude ve
znamení Vah v 04:34 hodin. Představuje harmonii a rovnováhu, dává nám
možnost udělat si ‚pořádek‘ v mezilidských vztazích. Ideální je v tomto
období zpomalit a dosáhnout
kompromisu. V období tohoto úplňku si dovolme být
více než kdy jindy sami
sebou a dopřejme to i lidem kolem nás. Ne pro
všechny z nás to bude jednoduché
období, neboť jeho energie mluví
o hloubce.“
ƔƔ Na co si máme dávat v době
úplňku pozor?
„Mnoho z nás neumí dělat kompromisy a tady je třeba dát si pozor na
‚neústupnost‘ ve svém názoru, mohlo by to vést k ‚boji‘, tedy i k plýtvání
vlastní energie. Tento úplněk dostal
indiánské jméno ‚Úplněk rašící trávy‘,
nešlapejme si tedy svou netrpělivostí
po vlastním štěstí. Živlem úplňku je
voda. Skáčete raději do vody, nebo
se raději topíte? Výběr je na každém
z nás.“

že se neochvějně blížíme k již zmíněnému jubileu. Pojďme si představit, na
koho se usmálo štěstí tentokrát.
Nejen radost, ale v prvé řadě překvapení čekalo na ženu z Dřevohostic, která
přihlášku do našeho seriálu dostala
jako dodatečný dárek k 70. narozeninám. Přihlásila ji její dcera Yveta Holušová z Prostějova s tím, že maminku
informovala jen o tom, že tak učinila,
nic dalšího netušila. „Opravdu pořádně neví, do čeho jde. Jen jsem ji připravila na to, že zažije úžasný den, který
si zaslouží. Proměna je pro maminku
takové poděkování za to, jaká je, jak se
o všechny náležitě vždy starala a stále
stará,“ sdělila dcera Libuše Dopitové.
„Maminka ráda chodí upravená, snaží
se oblékat podle posledních trendů,
umí se nalíčit, dbá na účes, ale budu
i přesto ráda, pokud jí ukážete, jak má
ještě jinak o sebe pečovat a dodáte jí
tak energii, kterou potřebuje,“ pokračovala Yveta Holušová.

Březnová vítězka Libuše Dopitová je
velice aktivní dáma, jako bývalá zdravotní sestra ve svém volném čase chvíli
neposedí. Je vášnivá zahradnice, miluje
květiny a vypěstuje snad prý vše možné
i nemožné, ráda také vaří, jezdí na kole
a luští křížovky a sudoku.
Od profesionálního týmu Večerníku
se paní Libuši dostalo náležité péče
a relaxu, o dámu bylo postaráno se
vším všudy. „Nejprve jsme začali
novými outfity a kontinuálně přešli
k výběru nových brýlí. Pak přišlo na
řadu hýčkání v podobě kosmetické
péče a líčení a úplný závěr patřil novému účesu,“ prozradila Aneta Křížová,
redaktorka Servisu pro ženy a patronka celého projektu. Samozřejmě
vše bylo zachyceno na fotoaparát
a kameru, takže nejen šťastná vítězka,
ale i celá její rodina bude mít památku
na tento den, který, byť jen zprostředkovaně, bude dozajista zážitkem pro
všechny.

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI
V
tomto
okénku se
budeme již
po třiašedesáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře či například kyčlí
dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na
posílení paží, prsních svalů,
zad i břišních svalů.

LXIII.
DÍL

(QVQCTEJÊX#*CP¾MQXÆ

ƔƔ Momentálně se nacházíme
v náročném období, co byste poradila všem, kteří mají strach?
„Strach má mnoho podob, všechny
nás ale připravují o naši energii, tedy
i vnitřní sílu. Strach a úzkost nás vedou po nevhodných cestách a mají
značný dopad na naši psychiku.
Strachy můžeme eliminovat reálným
vyhodnocením situace. Je vhodné
obklopit se pozitivními lidmi, věnovat se tomu, co nás dostane do dobrého kontaktu se sebou samými. Jde
o relaxační cvičení, četbu, hudbu,
plánování do budoucna. Je-li šťastná duše, je fyzicky zdravé i tělo. Přeji
vám všem krásné jaro 2020.“

Libuše Dopitová zavedla jarní PROMĚNU IMAGE na Přerovsko
Blíží se velké narozeniny, jelikož
příští měsíc oslavíme krásných pět
let projektu PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Jeho prostřednictvím úspěšně
měníme nejen vizáž, ale děláme
radost, vykouzlíme úsměv, pocity
štěstí, spokojenosti a snažíme se
dodat i kousek sebevědomí. Pro vítězku nebo vítěze je vždy připraven
den jako z pohádky, čeká je opravdu
nevšední zážitek na celý život. Ještě
předtím, než se tak stane, ale máme
pro vás třiapadesátý díl, který pro
sebe uzmula Libuše Dopitová z Dřevohostic.
Oblíbené klání je cílené na všechny
věkové kategorie, o čemž zcela jasně
vypovídá předešlých dvaapadesát dějství, kdy jsme se zaměřili na muže i ženy
věkového rozptylu patnáct až pětasedmdesát let. První díl jste na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika
našli už v dubnu 2015, což znamená,
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ODDECHOVÝ ÈAS

Jaro zahájíme rozhovorem s Annou
Hanákovou (na
snímku) ze studia
Cesta změny –
Salon Charme
v ulici Melantrichova, která
je mistr Reiki,
věnuje se numerologii, kterou
propojuje i s dalšími
naukami jako s výkladem
karet, prací s čakrami a jeMotto na tento týden:
jich harmonizací, dále pak
„Rozhodl jsem se být
prací s energiemi. Navíc se věšťastný, protože je to
nuje poradenství a vzdělávádobré pro mé zdraví.“Voltaire
ní v oblasti životního stylu,
rozvoji osobnosti, vztahům
a mnohému dalšímu. V exHLASTE SE
kluzivním rozhovoru s Večernicí
se řeč točila nejen kolem témat na
'2'$/jª
aktuální období.
V pátek 20. března začala rov3520ö1<,0$*( ƔƔ
nodennost, co to z pohledu nume5GTK¾N 24156ö,185-¦*1 8GéGTPÊMW rologie znamená?
241/ö0# +/#)' O¾ \C UGDQW LKå FXC
CRCFGU¾V FÊNč C PG\CFTåKVGNP÷ HTéÊOG F¾N
0GLGPåGP[CNGKOWåKUK\CUNQWåÊRÆéK#O[
UGQX¾URQUVCT¾OGRąÊOQMT¾NQXUM[6GPVQ
MT¾VéGM¾OGCURKTCPV[RTQDąG\PQXÚFÊN
0GLFąÊXGX¾OX[DGTGOGQDNGéGPÊPCOÊTW
RQUNÆ\GUGQX¾URQUVCTCLÊRTXQVąÊFPÊRTQHG
UKQP¾NQXÆXR¾PUMÆOUCNÐPW0CKU[)GPVNG
OCPCUCOQVPÚ\¾X÷TDWFG\CXTwGPRTQ
HGUKQP¾NPÊOHQEGPÊO<MT¾VMCDWFGVGHGw¾M
\CMVGTÚOUGPGLGFPCåGPCQVQéÊ
&¾OW RCM éGM¾ LCM LG LKå PCwÊO \X[
MGO MXCNKVPÊ UGTXKU X RQF¾PÊ RTQHGUK
QP¾Nč \ 8NCUUCNQPW NÊéGPÊ QF X[DTCPÆ
MQUOGVKéM[XÚD÷TPQXÆJQwCVPÊMWX48
(CUJKQPDTÚNÊX1RVKMC9CIPGTC\¾X÷
TGéPQW VGéMQW RCM DWFG VCMVÆå RTQHG
UKQP¾NPÊHQEGPÊCPCV¾éGPÊXRQF¾PÊ+XC
/KPCąÊMC
0GX¾JGLVG C JNCUVG UG 241/ö0;
+/#)' QF 24156ö,185-¦*1 8GéGT
PÊMW FQRCFN[ XåF[ PC LGFPKéMW 0GPÊ EQ
\VTCVKVPCQRCM\EGNC\FCTOC\ÊUM¾VGPGLGP
PQXQWKOCIGCNGVCMÆPG\CRQOGPWVGNPÚ
\¾åKVGM
%Q OWUÊVG WF÷NCV" 5VCéÊ PC GOCKN XG
EGTPKM@RXE\ RQUNCV FX÷ UXÆ CMVW¾NPÊ
HQVQITCHKG VX¾ąCRQUVCXC &QRąGFO÷VW
GOCKNW WX¾F÷LVG d241/ö0# +/#)'q
PGDQ OčåGVG RąKLÊV QUQDP÷ FQ TGFCMEG
8GéGTPÊMWXWNKEK8¾RGPKEG
7<8ö4-#2Ą+*.i','826'-&7$0#

servis pro ženy

www.vecernikpv.cz

1. Jako první si připravíme PET
láhev. V tomto cviku přejdeme do pozice kočky (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

(QVQCTEJÊX.&QRKVQXÆ

Již příští pondělí 30. března se můžete těšit na podrobnou reportáž,
obsáhlou fotogalerii i video z třiapadesáté PROMĚNY IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nezapomeňte také sledovat internetové stránky www.vecernikpv.cz
a rubriku Servis pro ženy, kde najdete videa i fotografie z našich z předchozích proměn. A nejen to!

2. Následně uchopíme láhev
a zvedáme ruku do upažení a zpět,
břicho držíme stažené, záda rovná a hlavu v prodloužení těla
(viz. foto). Cvik provádíme dvacetkrát, pak ruku vyměníme. Z této
pozice budeme vycházet dále.

R ecept pro vás
Ingredience
1
1

plát listového těsta
vejce na potření

3
1
1
1
3

mléka
moučkového cukru
hladké mouky
vanilkový cukr
žloutky

ky
Vanilkové trubiè

Krém:

20031810470

Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2020 - Velikonoční hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

3. Poté se položíme na břicho a natáhneme ruce na zem
před sebe, paty držíme u sebe
(viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

4. Nyní uchopíme láhev oběma
rukama a pomalým tahem se zvedáme nahoru a dolů (viz. foto).
Cvik opakujeme dvacetkrát. Následně se uvolníme a provedeme strečink. Dnes jsme účinně
posilovali paže, prsní svaly, záda
i břišní svaly.
A já už se zase těším na příště!
A já už se zase
těším na příště!

jsme s vámi i na
www.vecernikpv.cz

20032070489

20032010482

Sluníčko za oknem již slibuje pěkné dny, se kterými se pojí i dětská radost, a to hlavně ve venkovním prostředí s jejich vrstevníky.
V situaci spojené se šířením nákazy nového typu koronaviru se
ale nic takového dělat nedá. O to více byste měli přemýšlet nad
tím, co pro děti vymyslet a jak je zabavit, až bude po všem a nebudou muset pořád sedět jen doma. Dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vám přináší pár rad a tipů, jak děti
zabavit, zaměstnat a užít si s nimi spoustu zábavy.
Texty připravila: Eva Reiterová

www.vecernikpv.cz
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Pro děti v útlém věku nebo pro starší žáky je důležité, aby se bavili venku místo trávení času s mobilem,
u počítače nebo sledováním televizních pořadů. Druhou stránkou věci
je i to, že potřebují být v kolektivu
svých vrstevníků. Objevují, jak to
v kolektivu funguje a snaží se do
něj zapadnout. Tyto aktivity se tak
podílejí na vývoji jejich osobnosti
i výchově ve volném čase a jsou podle odborníků žádoucí. Co ale zvolit, aby to dítě bavilo, ale na druhou
stranu, aby mělo poté čas i ne svoje
povinnosti do školy?

Dalo by se říci, že Prostějov ví, jak
jsou pro děti mimoškolní aktivity
důležité, a proto ve městě naleznete
nespočet kroužků, mimoškolních
aktivit či dětských skupin. Co a jak
ale vybrat, aby to vyhovovalo jak
vám, tak vašemu dítku? Velice pod- výuce, je sport. Česká republika je
statné je volný čas ratolestí správně specifická v tom, že vedle sportovních klubů jsou velmi populární také
zorganizovat.
výběry uměleckých kroužků, jako
Pravidelnost je
jsou například dramatické, výtvarné
a hudební. Děti ovšem také hodně
klíèem k úspìchu
času stráví v dětských družinách, ale
Obecně platí, že nejčastější aktivita, i doma zábavou se svými vrstevníky.
kterou děti tráví svůj volný čas po Když už si vaše dítko vybere koní-

ček, který ho baví, mělo by ho navštěvovat pravidelně. Dlouhodobá
činnost v oddíle či kroužku s jedním
vedoucím může být ještě více přínosná. Vedoucí nebo nějaký lektor
dlouhodobě pozoruje vývoj dítěte,
a může se tak podílet na jeho výchově, což je při jeho vývinu dosti důležité. Mimoškolní aktivita má pro

odezní…?

až nákaza

Často také výběr zájmových kroužků svých dětí řídí rodiče podle
toho, co sami v minulosti dělali,
chtěli dělat nebo stále chtějí umět.
Na tom není rozhodně nic špatného, nicméně by do toho své ratolesti neměli nutit. Pokud dítě činnost
nebaví a chodí do kroužku vylo-

Hlavnì vyberte nìco,
co bude bavit vaše dítì
a ne vás

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Celé „koronavirové prázdniny“ tráví ratolesti na telefonech, tabletech,
počítačích či u televize. Ne vždy jen
pro zábavu, obzvlášť teď se technika
využívá jako výuková metoda. Až
bude ale po všem, tak jim krátká
očista od technických vymožeností
této doby určitě prospěje. Jak tvrdí
několik starých i nových vědeckých
studií, příliš mnoho času stráveného
před televizní obrazovkou a nad displejem tabletu nebo telefonu vede
u dětí ke zdraví ohrožujícím návykům a potížím s chováním.

0RELODyQHFKDMÉ
radìji doma

ženě znechucené, je dobré od „rodičovského snu“ ustoupit. Mimoškolní aktivity a zájmové kroužky
jsou totiž především dobrým lékem
proti nudě.

-QNGMVKXF÷VGORTQUR÷LGXOPQJCQJNGFGEJ

děti i další důležitý přínos, pravidelným tréninkem je možné rozvíjet
mozek. Díky kroužkům si dítě také
rozvíjí svoji osobnost. Pokud dítě
tráví svůj volný čas „hrou“ v dobrém
kroužku, který má výchovný charakter, získá pak spoustu užitečných
praktických dovedností do života.
Do tohoto spadá vytváření přátel,
určitá socializace nebo třeba dodržování pravidel.

poznání v Olomouci. V rámci projektu si společně vyzkoušeli velikonoční
tradice, kdy se naučili uplést pomlázku, obarvit kraslice a ozdobit
perníčky. Obdivovali plumlovský
zámek a tajemnou krásu Javoříčských
jeskyní. V Javoříčku rovněž uctili
také památku obětí druhé světové
války. „Jedním z nejzajímavějších
bodů programu se stalo přijetí primátorem města Františkem Jurou a jeho
náměstkem Janem Krchňavým.
Nejenže si naši hosté prohlédli radnici uvnitř, ale vystoupali také na věž,
odkud si užili nádherný výhled na
historické centrum,“ sdělil Večerníku
Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu
Prostějov.

Foto: SOŠPO

Pestrý program doplnila prezentace
Organizace pro integraci cizinců z Olomouce, během níž se studenti dozvěděli
mnoho zajímavého ze života v Keni a ze
života cizinců u nás. „Součástí setkání
byla i účast zahraničních studentů na
hodinách angličtiny na naší škole a aktivity v hostitelských rodinách. Spolehlivým signálem, že se mezinárodní
setkání vydařilo, byly rozesmáté tváře
účastníků a přátelství napříč celou Evropou,“ podotkla k setkání koordinátorka projektu a vyučující cizích jazyků
Jana Mohrová.
(red)

/NCFÊUVWFGPVK\R÷VKGXTQRUMÚEJ\GOÊPCXwVÊXKNKX2TQUV÷LQX÷VCMÆ0¾TQFPÊURQTVQXPÊ
EGPVTWO
Foto: SOŠPO

/KTQUNCXèGTPQwGMLGRTCXKFGNPÚOJQUVGOUQWMTQOÆUVąGFPÊwMQN[X2TQUV÷LQX÷ (QVQCTEJÊX51i212TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Také letošní školní rok se mohou
studenti sportovního managementu Střední
odborné školy podnikání a obchodu Prostějov
těšit na přednášky jednatele marketingové
společnosti TK PLUS Miroslava Černoška.
První přednáška guru sportovního marketingu
proběhla v únoru. Studenti 3. ročníku se zaměřením
na sportovní management měli výjimečnou možnost
dozvědět se informace z oblasti historie sportovního
marketingu. Na SOŠPO Prostějov studují sportovci,
a právě v rámci tohoto zamření probíhají ve 3. ročníku
přednášky odborníků z praxe.
„Výuku sportovního marketingu formou přednášek
odborníků z praxe realizujeme již čtvrtým rokem
ve spolupráci se společností TK PLUS. Naši studenti mají jedinečnou možnost dozvědět se praktické informace, které na žádné jiné střední škole
nezískají,“ sdělil ředitel školy Marek Moudrý. Miroslav Černošek je výraznou osobností sportovního
marketingu v České republice. Stojí za mnohými
úspěšnými projekty, mezi které patří například
největší atletický turnaj v České republice Zlatá
tretra v Ostravě.
(red)

studentùm na SOŠPO

Miroslav Èernošek pøednáší

PROSTĚJOV Město Prostějov
a jeho blízké okolí se na šest dnů staly
dějištěm setkání mladých lidí z pěti
evropských zemí, a to z Polska, Portugalska, Chorvatska, Lotyšska a České
republiky. Mladí lidé si v rámci Projektu Erasmus+ „Postavme mosty“
předávali své zkušenosti získané
od jiných kultur, společně zpívali,
tančili, ochutnali cizokrajné i krajové
lahůdky a navštívili to nejzajímavější,
co jim naše město a okolí mohou nabídnout.
Účastníci nejprve formou prezentace
a videa představili svou zemi, poté
hráli v mezinárodních skupinách
integrační hry. Zahráli si rallye v centru Prostějova, navštívili muzea
v Prostějově a v Lošticích i Pevnost

5RQNGéPÚUPÊOGMXQDąCFPÊUÊPKRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEGMFGXÚRTCXWRąKXÊVCNKRTKO¾VQT
(TCPVKwGM,WTCUP¾O÷UVMGO,CPGO-TEJÿCXÚO
Foto: SOŠPO

& DĚTI A SVĚT KOLEM NÁS SOŠPO hostila studenty

Jak zabavit děti,

PROSTĚJOVSKO

téma večerníku

20032010482

20031810468
20030910389
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SOUTĚŽTE S KSČM aneb ZNÁMÝ

JIŘÍ WOLKER
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ŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚŶĂƉŽĚǌŝŵϮϬϮϬ͕ĂǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐWZK^d :Ks^<|DsĞēĞƌŶşŬĞŵƐŝƵ
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝǀǉƌŽēşũĞŚŽŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽǀĄƐƉƎŝƉƌĂǀŝůŝƐŽƵƚĢǎŽĐĞŶǇ͘
sĞēƚǇƎĞĐŚďƎĞǌŶŽǀǉĐŚēşƐůĞĐŚƉŽƐƚƵƉŶĢǀǇĐŚĄǌşĐĞůŬĞŵϭϮŽƚĄǌĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵĚŽƚǉŬĂƚŽƐŽďŶŽƐƚŝ:ŝƎşŚŽ
tŽůŬĞƌĂ͕ũĞŚŽǎŝǀŽƚĂĂƚǀŽƌďǇ͘dŝ͕ŬƚĞƎşŽĚƉŽǀĢĚşƐƉƌĄǀŶĢŶĂǀƓĞĐŚŶǇĚŽƚĂǌǇĂǌĂƓůŽƵƐǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝĚŽēƚǀƌƚŬƵ
Ϯ͘ĚƵďŶĂ͕ďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶŝĚŽƐůŽƐŽǀĄŶş͘ǌĄƉŽůŝƚũĞƐŬƵƚĞēŶĢŽĐŽ͙
WƌǀŶşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉǀǉŚĞƌĐĞŽďĚƌǎşƌŽēŶşƌŽĚŝŶŶŽƵǀƐƚƵƉĞŶŬƵĚŽKKŶĂ^ǀĂƚĠŵ<ŽƉĞēŬƵĂƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĚƌƵŚǉƉĂŬŶŽǀĢǀǇĚĂŶĠƐŽƵďŽƌŶĠĚşůŽŽ:ŝƎşŵtŽůŬĞƌŽǀŝĂƉƽůƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵĂƚƎĞƚşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚŶĂƓĞƐƚƉŝǀŶşĐŚƉŽůŽƚŵĂǀǉĐŚůĞǎĄŬƽǌĞƐƉĞĐŝĄůŶş
ĞĚŝĐĞǀĢŶŽǀĂŶĠϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶş:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂƉůƵƐēƚǀƌƚůĞƚŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘

ϭ͘:EKhE:ED :a1,tK><ZKs|,^E1:
WKadKsE1^,ZE<͘:<KhD >zs:,KK Zsh͍
ĂͿŽƌĂŶǎŽǀŽƵ
ďͿēĞƌǀĞŶŽƵ
ĐͿŵŽĚƌŽƵ

Ϯ͘^Gͣ^d\<hD\>͞sz:\h:^Dhd<
tK><ZKszdZdz͘͘͘
ĂͿŶĞǀůĂƐƚŶşŚŽĚĢĚĞēŬĂǌŽƚĐŽǀǇƐƚƌĂŶǇ
ďͿǀůĂƐƚŶşŚŽĚĢĚĞēŬĂǌŵĂƚēŝŶǇƐƚƌĂŶǇ
ĐͿǀůĂƐƚŶşŚŽĚĢĚĞēŬĂǌŽƚĐŽǀǇƐƚƌĂŶǇ

ϯ͘^KhKZ^E1ͣKK:͕>^<K͕>e͞EW^>sK ͕
<zhz>sE EDKE|͘<WK|s>͍
ĂͿŶĂŽǌĚƌĂǀŶĠŵƉŽďǇƚƵŶĂŽƐƚƌŽǀĢ<ƌŬǀŚŽƌǀĂƚƐŬƵ
ďͿǀdĂƚƌĂŶƐŬĠWŽůŝĂŶĐĞ
ĐͿǀĞsǇƓŶǉĐŚ,ĄŐŽĐŚ

^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ<^D͘͞ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵ
ŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞŶĂĂĚƌĞƐĞsĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ KƚĄǌŬǇϰ͘ŬŽůĂŶĂũĚĞƚĞǀƉƎşƓƚşŵǀǇĚĄŶşsĞēĞƌŶşŬƵ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞǀƉƌŽĚĞũŝŽĚϯϬ͘ďƎĞǌŶĂ͘
EĂŽĚƉŽǀĢĚŝēĞŬĄŵĞĚŽēƚǀƌƚŬƵϮ͘ĚƵďŶĂ͕ϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͕Dpd;KWKZh:DͿ:^1>dWK^dhWE WK<D<K>͘ WƎĞĚĄŶşƉƌŽďĢŚŶĞǀƉĄƚĞŬϯ͘ĚƵďŶĂŶĂƉƽĚĢƌĞĚĂŬĐĞsĞēĞƌŶşŬƵǌƌƵŬŽƵůşĚƌĂ
<ŽŵƵŶŝƐƚŝĐŬĠƐƚƌĂŶǇĞĐŚĂDŽƌĂǀǇĚŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘:ŵĠŶĂǀǉŚĞƌĐƽďƵĚŽƵƵǀĞƎĞũŶĢŶĂǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵǀǇĚĄŶşsĞēĞƌŶşŬƵ.

FILMOVÝ
KVÍZ
0CwGRTCXKFGNP¾UQWV÷åPÊTW
DTKMC 5 8GéGTPÊMGO FQ MKPC
LG MXčNK RCPFGOKK FQéCUP÷
RąGTWwGPC 2TQ WMT¾EGPÊ
FNQWJÆEJXÊNGX¾ORTQVQLCMQ
P¾JTCFW RąKP¾wÊOG HKNOQXÚ
MXÊ\0ÊåGPCQDT¾\MWLUQWX
GOQVKMQPGEJ WMT[V[ P¾\X[
\P¾OÚEJ éGUMÚEJ HKNOč
&QM¾åGVGLGXwGEJP[X[NWwVKV"

&'6'-6+80ª5176öä2ªi' Hádej,
hádej
hádanku!
&47*¦21-4#è180ª
Srovnejte své síly s proslulým detektivem Sherlockem Holmesem a vyluštěte nejednu z připravených záhad! Za současné situace, kdy je bezpečnější zůstat doma, je potřeba se udržovat v kondici, a to zejména té
psychické. Zažeňte pesimistické myšlenky prostřednictvím naší soutěže, ve které jsme pro vás připravili zapeklité úkoly. Nedají vám totiž
spát, dokud je nerozlousknete! Za správné vyluštění pěti soutěžních
úkolů můžete získat poukaz na nákup sportovního oblečení a samozřejmě předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Dnes pokračujeme
druhým kolem.

UQWV÷åPÊ×MQN
74èª6'52480¦&#67/"
8P¾UNGFWLÊEÊOX[F¾PÊ
WXGąGLPÊOGURT¾XPÆQFRQX÷FK

BUĎTE INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

sůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞŽƉĢƚƉůĄŶƵũĞŵĞƉŽƎĄĚĄŶşĂŬĐş
ŶĂŬŽƵƉĂůŝƓƚşĐŚ͘:ĞĚŶĂǌŶŝĐŚƐĞƵƐŬƵƚĞēŶş
ϭϭ͘ēĞƌǀĞŶĐĞϮϬϮϬ͘EĂŬƚĞƌĠĚĂƚƵŵƉƎŝƉĂĚŶĞ
ǌĂŚĄũĞŶşƉƎşƉƌĂǀ͕ĂďǇĐŚŽŵŶĂƉůĄŶŽǀĄŶşĂŬĐĞ
ŵĢůŝŽĚƚŽŚŽƚŽĚĂƚĂϭϮϯĚŶƽ͍
Jako den pøíprav se poèítá i den konání akce.
5RT¾XPÆQFRQX÷FKDWFQW\XGąGLP÷P[RQWMQPéGPÊUQWV÷åG

Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní
pøed nákazou! Veèerník vám doruèíme
B¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

7Z[LPV¥FKUF
dvoumìsíèní
pøedplatné

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.

PROSTÌJOVSKÉHO

1. cena: DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup sportovního oblečení v hodnotě 1 000 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

Pravidla soutěže

EĂƐƚĂƌƚƵũƚĞ ŵŽǌŬŽǀĠ ǌĄǀŝƚǇ͕
ǀ ĚůŽƵŚǉĐŚ ĐŚǀşůşĐŚ ŬŽƌŽŶĂͲ
ǀŝƌŽǀĠŚŽ ƉŽďǇƚƵ ǀ ĚŽŵĄĐşŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ǀĄŵWZK^d :Ks^<|
sĞēĞƌŶşŬƉƎŝŶĄƓşǀĄƌŬƵƐůŽǎŝƚǉĐŚ
ŚĄĚĂŶĞŬ͕ ƐĞ ŬƚĞƌǉŵŝ Ɛŝ ƉŽƌĂĚş
ũĞŶƚŝŶĞũŵĂǌĂŶĢũƓş͘ZŽǌůƵƓƚŝũĞ
ŚŶĞĚůĞ͕ĂƛǌƚŽŚŽŶĞũƐŝǀĞĚůĞ͊

ϭͿsĄůĞēŶşŬ
EĂďŽũŽǀĠŵƉŽůŝũƐĞŵ
ĚƌƵŚǉǌƉƌĂǀĂŝǌůĞǀĂ͘
ŽďŽũĞǀǇƌĄǎşŵƚĂŬ͕ũĂŬũĞƚƎĞďĂ͘
ǀĂŬƌŽŬǇǀƉƎĞĚĂũĞĚĞŶǀǎĚǇ
ǀďŽŬ͘dƌĄǀĂƉŽĚĞŵŶŽƵ
ƐĞƐƚƎşĚĄŬĂǎĚǉƐŬŽŬ͘
<ĚŽũƐĞŵ͍

ϮͿWƽůƌŽēŶşƉƌĂĐŽǀŶşŬ
:ĞŶƉƽůƌŽŬƵƉƌĂĐƵũŝ͕
ĚŽǎĞďĞƌƐŝƉƵŵƉƵũŝ͘
ĢǀēĞƐǀůĠŬŶƵďĢŚĞŵ
ĐŚǀŝůŬǇ͕ƐƚĂēşƉƵƐƚŝƚǀşĐĞǎŝůŬǇ͘
WůǇŶ͕ƉƌŽƵĚŝǀŽĚĂ
ũƐŽƵŵŽƵŬƌĞǀŶşƐŬƵƉŝŶŽƵ͕
ƉƎŝũĚĞͲůŝǀƓĂŬǀĞůŬĄǀĂĚĂ͕
ƓŬƌƚŶŝƐŝƌŬŽƵũĞĚŝŶŽƵ͘

ϯͿdƎŝĨŝĨůĞŶǇ
dƎŝĨŝĨůĞŶǇŶĞďĂƓƚşůĞĚĂĐŽƐ͕
ŬĂǎĚĄŵĄǀǇƚƎşďĞŶǉŶĂŶĢĐŽŶŽƐ͘
dĂƉƌǀŶşƉƎŝũĞůĂĂũĞƚƵ͕
ĚƌǎşŬƌĂďŝĐŽǀŽƵĚŝĞƚƵ͘
ƌƵŚĄŚůƚĄŵſĚŶşǀĢĐŝ͕
ƌŽƉƵďĂƓƚşƌĄĚĂƉƎĞĐŝ͘
dƎĞƚşǎŝũĞďĞǌƉŝƚş͕
ƐƚƎşƉŬǇ͕ƚǇũŝǌĂƐǇƚş͘

ϰͿdĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬ
EĞƐƚŽũşŵ͕ŶĞůĞǎşŵ͕
ŶĞƐĞĚşŵ͕ŶĞďĢǎşŵ͕
ƉƌĂĐƵũŝǀƚĞŵŶĠēĞŬĄƌŶĢ͘
^ďƌĂƚƌǇƐĞĨůĄŬĄŵŶĂůĂũŶĢ͘
^ƚĂǀşŵǀĢĐŝĚŽƉŽǌŽƌƵ͘
ĄůĞǎşŶĂŵſĚŶşŵǀǌŽƌƵ͘

VYHRÁT MŮŽETE...

^ƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͗

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.

důŽƵƐƚŶƵĂŚƵďŶƵǌĞǀǌĚƵĐŚƵ͕
ƓƚĂŵŐĂƐƚĂǌǀŽůĄĞũĐŚƵĐŚƵ͘
EŽƐşŵƐĞũĂŬŵŝŵŝŶŽ͕
ǎĞďƌĂƐƚŽũşǀĚŽŵŝŶŽ͘
ϭͿ:ĞǌĚĞĐŶĂƓĂĐŚŽǀŶŝĐŝ͕ϮͿdŽƉĞŶş͕
ϯͿWŽƉĞůŶŝĐĞŶĂƚƎşĚĢŶǉŽĚƉĂĚ͕ϰͿ
ZĂŵşŶŬŽ͕ϱͿ,ĂƌŵŽŶŝŬĂ

Veèerníku
za 130 Kè!

ϱͿ,ŽƐƉŽĚƐŬǉƚĂŶĞēŶşŬ

20030610388

I NEZNÁMÝ

OTÁZKY PRO 3. KOLO

B7

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 23. března 2020

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH
Také dvanácté vydání 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 26. 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.

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Ječmínkova ulice
Jana LESNICKÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ na celý den v hodnotě 749 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jiří Veselý
Petr SEKANINA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VC MOHELNICE
Lenka ŠPALTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci..

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 7, 8, 1
Petr RANDUS, Držovice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

20022110276

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Duo Jamaha již brzy v Prostějově. ZdenaKALVODOVÁ,KostelecnaHané
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá VSTUPNÉ
QDDNFLYKRGQRWČ.þ

20022860344

PŘIJĎTE ZA...

CHATA, KAPA, TVAR, ŘÍCI, KŘÍŽ, ZÁDUCH, NÁRT, CVIKR, ŠITÍ,
SVOD, ŽERĎ, VÝSEK, HŘÁT, TLAK, VÍTĚZ, STRŽ, UHLÁK, CTÍT,
DNES, STŘŽ, UHLÍ, HANÁ, DEKRET, RUBÍN, PŘÍJEZD, ŘÍJE, TAXA,
DRAMA, POET, KVIZ
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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0LOLDPSpU
]QDþND
9HOLNiQ
$U
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REGREt

Výherce získá POUKAZ
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Výherce získá POUKAZ
QDFYLþHQtYKRGQRWČ.þ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského radního, člena
ODS a nadšeného pracovníka organizace nadaných lidí
Mensa ČR, které 8 let předsedal a nyní dělá místopředsedu...
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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.

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ
KDY DOJDE NA SLOSOVÁNÍ?

Vše je pøipraveno! Abonenti z let 2019 a 2020 jsou zaevidováni a øádnì zaøazeni do slosování. Jediné, co nám nepøeje, je probíhající pandemie
NRURQDYLUXDVWtPVSRMHQpQDĨt]HQtYOiGRXÿHVNpUHSXEOLN\NWHUiVHSUDNWLFN\GHQRGHGQH]SĨtVĞXMt=WRKRWRGģYRGXMVPHVHUR]KRGOLçHWHUPtQ
VORVRYiQtLVKYę]GQìPLDNWpU\PXVtPHRGORçLWQDQHXUĀLWRÅ1HFKFHPHRKUR]LWVHEHKRVW\DQLVYpYęUQpĀWHQiĨH´NRQVWDWRYDO3HWU.R]iNåpIUHGDNWRU
35267ą-296.e+29HĀHUQtNXÅ1RYìWHUPtQWROLNRĀHNiYDQpKRDNWXYiPWHG\R]QiPtPHDçSRVNRQĀHQtQRX]RYpKRVWDYXY]HPL´GRGDO.R]iN
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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!
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Pobyt lze využít až po ukončení epidemie koronavirus.

Další hodnotné ceny, které je možné získat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Souborné dílo, kvíz .GRE\O-LŐt:RONHUSURVWĚMRYVNëEiVQtN"
i pásmo veřejného čtení
➢ z titulní strany B1
PROSTĚJOV K nedělnímu sto
dvacátému výročí narození básníka Jiřího Wolkera bylo připraveno
množství různých akcí. Některé se
uskutečnit stihly, jiné, směřované
právě k datu výročí, bylo vzhledem
k nouzovým opatřením v republice
nutné zrušit.
Magistrát stihl ještě začátkem měsíce,
necelý týden před startem omezujících
opatření kvůli šířící se epidemii koronaviru, v městské knihovně představit
klíčový počin. Po desetiletích bylo ve
čtyřech svazcích znovu vydáno souborné dílo tohoto v mnoha ohledech
výjimečného básníka.
U příležitosti výročí připravilo okresní
vedení KSČM ve spolupráci s Večerníkem kvíz na pokračování, který ve
čtyřech vydáních prověřuje znalosti
čtenářů stran Wolkerova osobního
života, rodiny i tvorby. „Už v únoru
jsme ustanovili čtyřčlennou pracovní
skupinu, která se na tvorbě kvízových

otázek a organizaci dalších akcí podílela.
Bohužel vzhledem k situaci nemohla
svoji práci dotáhnout do konce,“ litoval
předseda OV KSČM a krajský zastupitel Ludvík Šulda.
Na pondělí 30. března měli komunisté,
kteří ve Wolkerovi tradičně vidí především proletářského básníka, připraveno
pásmo čtení z jeho díla, které bylo nasměrováno k básníkově soše v sousedství Zlaté brány. „Měli jsme připravený
zajímavý dvouhodinový program, ale
je zřejmé, že ho nebude možné realizovat,“ konstatoval zároveň i lídr kandidátky pro krajské volby na Prostějovsku.
A ještě jedna zajímavost. Světlo světa
spatřilo pro tento jubilejní rok také
speciální pivo s názvem podle básníkových iniciál, které vaří minipivovar sídlící v těsném sousedství vily na Svatém
Kopečku, kam Wolker za mlada rád
jezdíval k babičce na prázdniny. Někteří
z čtenářů je už možná ochutnali, další
budou mít příležitost, pokud se ocitnou
mezi vylosovanými výherci výše zmíněného kvízu.
(tok)

Z pohledu vlasteneckého patří Jiří
Wolker k významným českým básníkům, jeho život byl navždy spjatý
s tehdy už českým městem Prostějov. Na neděli připadlo jeho sto
dvacáté výročí narození, zatímco
od jeho smrti uběhlo téměř století,
jehož mnohé turbulence jsme si
nedávno připomněli.

Tomáš KALÁB
Osobnost Jiřího Wolkera však zůstala
oceňovaná po celou dobu, o čemž možná nejlépe svědčí název našeho nejstaršího gymnázia. Přečkal různá, mnohdy
protichůdná údobí až do dnešních dnů.
Kromě názvu klasického gymnázia
vtiskl do života našeho města nezaměnitelný otisk Wolkerův Prostějov,
tedy přehlídka recitátorů a divadel
poezie, který bohužel v posledních
třiceti letech nedosahuje takového
celorepublikového věhlasu jako v dobách předešlých. Před necelými dvěma lety započalo opětovné osvěžení
Wolkerovy památky v ryze moderním duchu, kdy stěžejním počinem
bylo umístění bronzové plastiky básníka sedícího na lavičce na hlavním

prostějovském náměstí. Ačkoli dříve
narozeným generacím takové žonglování s Wolkerovým odkazem, jaké
Projekt Wolker přinesl, nemusí úplně
konvenovat, faktem zůstává, že díky
oné soše mnohé malé děti o Jiřím
Wolkerovi slyšely poprvé.
Větší část Wolkerova velmi krátkého
života je spojena se dvěma lokalitami
– rodným Prostějovem a nedalekým
Svatým Kopečkem u Olomouce,
kam mladý Jiří coby teenager jezdíval
na prázdniny ke své babičce z matčiny
strany Anežce Skládalové.
Toto místo sehrálo v jeho tvorbě významnou roli. Už během svých studií
na prostějovském gymnáziu psal básně, které později vyšly ve sbírce Host
do domu. Poslední báseň se jmenuje
právě Svatý Kopeček, kde jsou na rozdíl od spíše dětské stylizace ostatních
básní už patrné prvky dospívání. Začíná si totiž všímat závažných sociálních
problémů a báseň je tak jakýmsi mostem mezi touto sbírkou a tou následující s názvem Těžká hodina, která je již
typickým dílem proletářské poezie.
Ostatně i v rozvoji jeho tvorby se
odráží doba, v níž žil. Z poklidného

zázemí měšťanské rodiny přes útrapy první světové války a poválečné
turbulence v letech 1919 až 1921.
Tak jeho poezie přináší lásku, něhu,
bolest, sociální tematiku i svízelné
životní peripetie. Jestliže ve sbírce
Host do domu ještě věří v dobrotu
lidí a touží svou poezií probouzet

lidská srdce a tím sbratřit všechny
lidi, je Těžká hodina svědkem Wolkerova sociálního přerodu v letech
1921–1922. Samostatnou kapitolou
jsou pak verše psané v době jeho těžké nemoci v roce 1923. A konečně
epitaf, ten by každý správný Prostějovan měl znát.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

VŠE O PANDEMII
Číslo 12•Ročník 24

Pondělí 23. března 2020
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PROSTĚJOV Vylidněné ulice, minimální provoz na silnicích.
V obchodech fronty spíše symbolické, lidé nemluvní. Taková
byla koncem minulého týdne situace na Prostějovsku. Zdálo
se však, že celý region sleduje ve velkém hlavně čísla, čísla
nakažených lidí v regionu. Zprvu stoupala hlavně ta spojená
s Litovlí a Uničovem, kde už týden zažívají izolaci od okolí. V sobotu a také v neděli však vzrostly počty potvrzených případů
koronaviru také na Prostějovsku. Aktuálně už je jich plný tucet,
tedy dvanáct! Konkrétně nakažení jedinci ale nebyli bezprostředně identifikováni.
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Například v sobotu byl zjištěn
první případ v Nezamyslicích. Jak
ale upozornil starosta Vlastimil
Michlíček, dotyčný se po městysi
v poslední době vůbec nepohyboval a nebyl tedy důvod k panice.
Více případů ale přibylo během
dne a během neděle. Někteří pacienti pak byli převezeni do brněnské fakultní nemocnice. „Dva
pacienti, jejichž stav se zhoršil, byli
převezeni do Brna na specializované pracoviště,“ potvrdila Radka

Miloševská, mluvčí společnosti
Agel, pod níž spadá prostějovská
nemocnice. K nedělnímu večeru
tam byla hospitalizována desítka
lidí.
V neděli pak bylo zřízeno druhé
odběrové místo v areálu nemocnice. „Jde o drive thru odběrové
místo. Bude ale také určeno jen
pro pacienty odeslané lékařem
nebo hygienikem,“ uvedla Miloševská. V tomhle případě lidé nebudou muset k provedení testu ani
vystoupit z auta. Primátor města
František Jura tuto aktivitu, s níž
pomohla také 601. skupina speciálních sil Armády ČR, později přes
internet ocenil.
Několik novinek pak upřesnil také
hejtman Olomouckého kraje La-
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dislav Okleštěk. Jedna se týká informací. „Je zde dohoda, že nebudeme informovat o výskytu
koronaviru podle jednotlivých
obcí. Nechceme, aby lidé
v nich pak byli zbytečně
vystaveni tlaku,“ uvedl
hejtman. Závisí tak nyní
hlavně na vedeních obcí,
jak své sousedy budou informovat. Hejtman zároveň sdělil, že aktuálně není
v přípravě rozšíření izolované oblasti na Litovelsku, která
na jihu téměř sousedí s Prostějovskem. Popsal pak ještě jednu
změnu. „Od pátku mají praktičtí
lékaři možnost poslat pacienta na
rychlotest. Ten určí, zda je, nebo
není v tu chvíli nakažen, což se pak
následným výtěrem může potvrdit,“ dodal Okleštěk s tím, že kraj
nechává zbudovat v každé nemocnici odběrové místo.
Pacienti a potenciálně nakažení
lidé nicméně musí počítat s následnou karanténou. Přísné podmínky
ale platí pro veškerou veřejnost.
Lidé aktuálně musí nosit roušku
na všech veřejných prostranstvích,
na nošení je pak upozorňuje na-

příklad
městská
policie. Lidé
bez roušky jsou vykazováni z obchodů, nemohou využít ani služeb
MHD. Omezené je také srocování
na veřejnosti. Firmy pak postupně
zavádí různá opatření, některé obchodní řetězce se třeba musí vypořádat s odchodem brigádníků,
jiné pociťují menší počet zakázek.
Nejpostiženější skupinou jsou
ale aktuálně živnostníci, kteří se
mnohdy nyní ocitli bez příjmů.
Více o konkrétních případech
uvnitř vydání.

uslyšel o sobě

má potvrzený koronavirus

lékař infekčního

PROSTĚJOV Druhý případ člověka žijícího na Prostějovsku,
který má pozitivní test na koronavirus, byl potvrzen v sobotu ráno.
Právě v tento čas zveřejnily informace internetové stránky městyse
Nezamyslice, kde má nakažený
rodinu. Případ oznámil obecní
rozhlas, který zároveň lidi uklidnil, že dotyčný se poslední dobou
v Nezamyslicích nepohyboval.

oddělení

PROSTĚJOV Velmi nepříjemnou zprávu zaznamenala o víkendu prostějovská nemocnice.
Jeden z jejích lékařů totiž měl
pozitivní nález na koronavirus.
Informaci potvrdila mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
„Průběh onemocnění je u něj dosud mírný. Naštěstí to nemá vliv na
chod oddělení či nemocnice. Po
zavedení několika organizačních
úprav a po personálních posilách

běží chod stejně jako
dosud,“
informovala
mluvčí společnosti Agel, pod kterou prostějovská nemocnice spadá. Nemocnice dle dostupných
zpráv také okamžitě zuačala prověřovat veškeré kontakty tohoto
lékaře s druhými osobami.
Prostějov měl v tu chvíli sedm
potvrzených případů koronaviru,
další kvintet se přidal v neděli večer. „Na infekčním oddělení aktuálně leží osm pacientů s potvrzenou nemocí Covid-19,“ upřesnila
Miloševská.
(sob)

Nachází se v karanténě na Zlínsku

Michal SOBECKÝ
„Tento pacient se víc než tři týdny
prokazatelně nepohyboval v Nezamyslicích a je nyní v karanténě na
Zlínsku. Proto nemohl nikoho dalšího nakazit,“ uvedl v rozhlase starosta
Vlastimil Michlíček.
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„Jsi nakažený,“ Obyvatel Nezamyslic
Později
Večerníku
poskytl
podrobnosti. „Byl čtrnáct dní
v Anglii, pak jel z letiště přímo
do karantény. Nikdo s ním autem nejel. Zavřel se v chatě na
Zlínsku,“ upřesnil exkluzivně pro
Večerník. A popsal také, jak muž
reagoval po návratu do České
republiky. „V Nezamyslicích má
rodinu. S nikým se ale nepotkal,
choval se velmi zodpovědně, za
což jsem mu v pátek po telefonu poděkoval. I hygienici jeho
chování ocenili,“ sdělil starosta
Michlíček.
Městysem se nyní šíří dohady,
ohledně koho šlo. V nedalekém
Pivíně pak museli vyvracet fámy
k výskytu koronaviru přímo
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v Nezamyslicích. „Upozorňujeme občany, že zpráva o výskytu
onemocnění COVID-19 přímo
v obci Nezamyslice je nepravdivá,“ informovala obec přes svůj facebookový účet. Podle dosud nepotvrzených informací Večerníku
pak má být nakaženým pedagog,
který ovšem nepůsobí na škole
v Nezamyslicích.
Přestože pak rozhlas lidi uklidňoval, že nemusí mít strach a mají
být k sobě hlavně ohleduplní, ne
všichni klid sdíleli. „Začíná to být
šílené, dnes fronty v krámu až ven
na několik metrů,“ uvedla obyvatelka městyse, která si nepřála
uveřejnit své jméno, její identitu
ale Večerník zná.

Dva pacienti
ve vážném
stavu byli
z prostějovské
nemocnice
převezeni
do Brna
PROSTĚJOV U dvou pacientů
hospitalizovaných v prostějovské
nemocnici se zdravotní stav zhoršil
natolik, že museli být převezeni do
Fakultní nemocnice Brno.
Dva pacienti prostějovské nemocnice
nakažení koronavirem byli v sobotu
dopoledne ve vážném stavu převezeni
do Fakultní nemocnice Brno. „Potřebují speciální plicní podporu,“ vysvětlila pro Večerník tisková mluvčí společnosti Agel, pod kterou prostějovská
nemocnice spadá, Radka Miloševská
s tím, že jeden z dvojice pochází z jiného města, identitu druhého neprozradila.
(mls)
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Hádka na benzínce
Prostějov (mik) – Od středečního
rána po nařízení hejtmana museli
všichni lidé v Olomouckém
kraji nosit na veřejných místech
roušky. Toto opatření tedy vešlo
u nás v platnost už o den dříve
než v ostatních krajích republiky.
Zřejmě to hodně lidí nevědělo,
protože ještě během středečního
odpoledne ne všichni měli venku roušky na obličeji. „Ani sem
nechoď, kde máš roušku? Vypadni!“ zaznělo na jedné z čerpacích
stanic v Prostějově ve chvíli, kdy se
muž středního věku po natankování hrnul k platbě u pokladny
bez roušky. Mnohem mladší muž
se snažil onoho nesvědomitého
pána umravnit sám, a docela se mu
to dařilo. Došlo k mírné strkanici
a následnému vytlačení muže bez
roušky z prostor čerpací stanice.
Jak zaplatil, těžko říct...

pandemie

www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) – Magistrát
učinil další významné opatření, aby
maximálně zabránil osobnímu styku
mezi lidmi. „Podání, která vyžadují
uvedení data a času doručení,
například nabídky do veřejných
zakázek, převezme po zazvonění
u dveří u vstupu do radnice pracovník
ostrahy, který je donese na podatelnu.
A ta provede příslušné označení
a zaevidování. Neodkladná podání
tak budou zpracována i v době, kdy
je magistrát uzavřen veřejnosti,“ informovala Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.
Ostatní podání mohou lidé vhazovat
do určené schránky u vchodu radnice.
Ta bude vybírána a podání postupně
zpracováno. „Doufáme, že toto
opatření zajistí klientům možnost
podání učinit a současně nebudeme
zbytečně zvyšovat riziko v podobě
osobních kontaktů,“ doplnil primátor
Prostějova František Jura.

Bez hospod? V parcích!
Prostějov (mik) – Nouzový stav
v České republice příliš „nevoní“
především štamgastům hospod, které
jsou nyní z pochopitelných důvodů
uzavřeny. Posezení u piva ale přece
jen nevymizelo. Stačí se odpoledne
podívat do některého z prostějovských
parků a uvidíte na lavičkách muže
různého věku popíjet pivo nalévané
do kelímků i sklenic třeba z dvoulitrových PET lahví. „No co, roušky máme,
procházky po parku jsou dokonce
doporučeny a žádný bordel neděláme,“
zahřímal po otázce Večerníku starší
pán s kelímkem od piva v ruce poblíž
hvězdárny v Kolářových sadech. Pane,
a co vyhláška o zákazu pití alkoholu na
veřejných místech?
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PROSTĚJOV Pokud jste se na konci uplynulého týdne pohybovali ulicemi města Prostějova bez roušky, reálně hrozilo, že vás někdo fyzicky napadne. To si velmi
dobře uvědomoval i muž na snímku, který vyrazil na lov pokladů do kontejnerů
na sídlišti Šárka. Vzhledem k jeho životnímu stylu by pro něj bylo nepochybně
dobré, aby roušku využíval i po odeznění koronavirého šílenství…

3ĚWSR]LWLYWĚæNëFKÿDVŢ
Michal SOBECKÝ

webkamery, že je jejich vlastní děti
ničí. Holt hraním Člověče, nezlob se!
PROSTĚJOV K současné situaci, to začíná a hrou dětí na příšery nebo
kdy kromě práce, povalování se dinosaury to končí.
na gauči, nákupu potravin a léků
SOLIDARITA
nemůžete takřka nic, se dá přistupovat různě. Někteří tak činí
1(9<0ě(/$
s rostoucí nespokojeností, jiní
s obavami o své zdraví – a v případě Pokud si někdo z nás někdy říkal, že
lidstvo jde do kopru (nenonstop pobytu doma při homepochybně většina z nás),
-office nejen fyzické. Jiní lidé moepidemie
paradoxně
hou reagovat sklíčeně nebo naomohla ukázat opak. Zapak nadšeně. Koneckonců jak na
tímco vláda v některých
Facebooku neznámý vtipálek
věcech (zejména zajištění
připomněl, poprvé člověk
a distribuce ochranných
může zachránit svět,
pomůcek) zatím spíše
když je zalezselhává, obyvatelé Česlý doma a jen
ka se vrhli na výrobu sami
polehává na
– a často nejen pro sebe,
gauči. A právě
ale i pro své blízké. Mnozí
podobně optimisobchodníci navíc nabízí obticky se dá současný „Nouzový stav“ způsobený čerstvení hasičům, policistům či lékoronavirem pojmout. Co pozitiv- kařům zdarma, nebo jim je nosí. Příkladně si počíná řada vietnamských
ního tedy nákaza přinesla?
večerek. Ne, není to s námi tak zlé.

2
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RODINY NA SEBE
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Řada lidí skončila doma a pracují
formou home-office. Školy jsou zavřené, školky taky. Nikdy tak mnozí
neměli tolik času na své děti, jako je
tomu právě teď. Epidemie svým způsobem v tomhle sbližuje. Jen pozor, ať
se nepřidáte k rodičům brečícím do

3

SATIRA A VTIP
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Češi jsou národ, který o humor nepřipraví takřka nic. A tak se předhání v tom, kdo vymyslí lepší fórek
v souvislosti se současnou neblahou
situací. Kdo je tedy dnes nejčastějším terčem vtípků? Kim Čong-Un?

V době, kdy všichni musíme pobývat
Angela Merkelová? Donald Trump? doma, je potřeba se občas od srdce
Ne, ve velkém se našinci pouští buď zasmát. A nebyli bychom to my Češi,
do opatření vlády, nebo do „brouka“ kdybychom si z vážné situace neděkterý aktuálně děsí celý svět. Jak se
Autor kreseb Jan Tatarka,
ukazuje, představivosti se meze nefacebook ORAZ
kladou.

4

POZOR! Nemůžeme věřit všemu, co
nám vláda sděluje. Říkají, že stačí
mít při nákupech potravin v obchodě
roušku a rukavice. Dnes jsem tak šel
V kanálech v Benátkách je vidět na a ostatní měli i kalhoty a tričko!
dno, vrátily se ryby, přibylo ptáků.
Naopak ubylo škodlivin a tím se zlep- Vůbec se doma v karanténě nenušilo ovzduší. Ničené hospodářství dím. Jen by mě zajímalo, proč je
v Evropě má alespoň jedno poziti- v rýži z Penny jen 2 854 kusů zrníček
vum. Vzhledem k zastavení výroby na a z Lidlu 3 084 kusů?
mnoha místech, a těžce postižená severní Itálie je toho coby průmyslový Štědrý večer, rodina sedí u večeře,
region důkazem, se zlepšily vyhlídky když manžel povídá: „To musípřírody do dalších let. Člověk to sice
za dané situace moc neocení, živočichové už ale víc.

5
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uvědomil teprve až při sledování vývoje
v severní Itálii, kde zdravotníci rozhodovali
o tom, koho má ještě cenu léčit a koho už
ne. Zdravotnictví jako celek tam pod náporem pacientů zkolabovalo. Například
známá mého bratra, maminka dvou dětí
ve středních letech, tam nedávno zemřela
na zánět slepého střeva – včas se totiž nepodařilo najít někoho, kdo by ji operoval...
Nevěřím příliš těm, kteří nyní křičí, že stav
nouze měl být vyhlášen už před dvěma
měsíci. Ti samí lidé by takto radikální krok
tehdy pravděpodobně nejhlasitěji zpochybňovali. Nicméně najdou se výjimky.
Když se například místopředseda zdravotního výboru Bohuslav Svoboda koncem
ledna ptal vlády, jak je ČR připravena na
rozšíření koronaviru, mohl být v očích
některých opozičním potížistou pohrávajícím si s panikou. Bohužel upřímných,
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Olomoucký kraj

lali „šprťouchlata“. Abychom vám
pomohli se udržet v dobré psychické
pohodě, přinášíme vám várku vtípků,
které v naší krásné zemičce kolují.

Kam pro šití? Nebo látky? Anebo
nejlépe obojí zaráz? Mnozí z nás, co
nejsou příliš manuálně zruční, tohle
opravdu netušili. Pokud byste se mě
před týdnem zeptali, kde bych mohl
zakoupit něco na šití, taktak bych
vyjmenoval jedno místo. Nyní vím
o čtyřech. Epidemie zkrátka vede
k tomu, že si osvojíme některé praktické znalosti a informace.

MARTIN ZAORAL

ustrašenosti mnohých z nás, v posledních
dnech to bylo označeno za zásadní selhání
vlády.
Člověk nemusí být fanouškem současného premiéra, jehož agresivní projev
během krize působil poněkud zmatečně,
na druhou stranu jen málokdo má nyní
právo vládní opatření kritizovat. Osobně si
velice dobře pamatuji na svoji první reakci
na uzavření škol. Přišlo mi to tehdy jako
unáhlené a zbytečně přísné rozhodnutí.
Mýlil jsem se.
Teprve později jsem pochopil, že zpomalení šíření viru (snad) umožní zdravotníkům zvládnout nápor nemocných, zejména starších lidí, kteří mají komplikovanější
a život ohrožující průběh nemoci. Všem
muselo být zřejmé, že v Číně nestavěli celou nemocnici jen tak z iracionálních obav.
Přesto si člověk drtivý dopad pandemie

1120
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Situace kolem koronaviru vzala
v uplynulých dnech vskutku rychlý
spád. Kdo říká, že ho předvídal, je
buď skvělý prognostik, nebo kecá.
Těch druhých bude ale určitě více.
Postoj většiny lidí (včetně mě)
k možné nákaze se totiž během několika málo dní radikálně měnil.
Nejlépe to asi bylo vidět na příkladu nošení roušek. Pokud byste si roušku v Prostějově vzali ještě na začátku března, byli byste
za vystrašeného panikáře obávajícího se
zcela zbytečně o svůj život. Netrvalo dlouho a vše bylo jinak. Kdo si roušku NEvzal
na konci uplynulého týdne, stal se v očích
ostatních nezodpovědným hazardérem
zbytečně ohrožujícím životy jiných.
Podobně to bylo ohledně dostupnosti
těchto pomůcek. Informace o jejich „vykoupení“ byly zprvu vnímány jako projev
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Foto: Martin Zaoral

Podání házejte
do schránky

Pondělí 23. března 2020

pravdivých a nepříliš lichotivých odpovědí na jeho tehdejší dotazy jsme se dočkali
až nyní. Ukázalo se, že vláda sice zvládla
včas vydat nejrůznější restrikce, co se týče
připravenosti a materiálního vybavení,
preventivních opatření i testů na koronavir
v tomto ohledu na tom bylo vedení našeho státu podobně jako většina z nás. Tedy
bídně.
Změna je život a koronavirus nám těch
změn do života přinesl víc, než jsme sami
čekali. A tím to určitě nekončí, nejen ztráty na životech, ale i následné ekonomické
dopady a celková destabilizace budou
zatím jen těžko představitelné, přičemž
velice pravděpodobně až na hranici s jistotou se dotknou každého z nás. Ovšem
jen ten, kdo to skutečně předpovídal, má
jako jediný nyní právo po komkoliv hodit
kamenem. Kolik je takových?

me mít i na Štědrý večer kolínka
s lunchmeatem?“ A manželka mu
s klidem odpoví: „Neměls toho
v březnu koupit tři vozejky...“
TV Nova zařazuje nový pořad Šije
celé Česko. Předběžným vítězem se
zdá být pan Miloš z Vysočiny, který
se zašil dokonale.
Chuck Norris chytil koronavirus!
Ale pak se mu ho zželelo a zase ho
pustil.

Pondělí 23. března 2020
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KONICE Koronavirus se v průběhu uplynulého týdne stal
tématem číslo jedna. Ne všechny informace kolem něj ovšem
měly reálný základ. Tak tomu
bylo ohledně zpráv týkajících
se rodiny, která měla po návratu z Itálie se dvěma nemocnými
dětmi zajít do ordinace konické
dětské lékařky. Zpráva o nezodpovědné matce dorazila do redakceVečerníku přímo z Konice. Tuto informaci se Večerník pokusil
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL

ověřit přímo u jmenované dětské
lékařky. „Nic takového se určitě nestalo. Naopak musím všechny své
dětské pacienty a zejména rodiče
pochválit, že se chovali ukázněně.
Co vím, tak asi desítka z nich skutečně skončila v karanténě. Ovšem do
čekárny a už vůbec ne do ordinace
za mnou určitě nepřišel ani jeden
z nich, natož aby někdo z nich byl
přitom nemocný. Vše jsme řešili po
telefonu, většinou jsem rodičům
dětí řekla, jak se mají chovat a předala jim potřebné kontakty,“ reagovala
na náš dotaz Anna Látalová.

„Slyšela jsem o případu, že maminka se dvěma malými dětmi vyrazila k naší dětské lékařce. Přitom se
celá rodina měla vrátit z Itálie a obě
děti měly kašlat. Nějaký čas pak prý
všichni společně seděli v čekárně
s ostatními. Když na ně přišla řada,
tak je naštvaná paní doktorka vyhnala ven s tím, že mají dodržovat Pøevoz nemocného chlapce
karanténu,“ prozradila nám jedna Doktorka v souvislosti s koronavirem na konci předminulého týdne
z obyvatelek Konice.

1TFKPCEG /7&T #PP[ .¾VCNQXÆ UG
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Foto: Internet

řešila případ, kdy byl jeden nemocný chlapec převezen z brněnské
nemocnice domů do Bohuslavic.
„Vše proběhlo bez problémů, převoz posvětila hygiena, chlapec zůstal
v domácím ošetřování,“ zmínila se
Látalová, jíž jsme se při této příležitosti zeptali, zda se s nějakým neukázněnými pacienty nesetkal někdo
z jejích kolegů. „Jedna lékařka mi říkala, že po telefonu řešila případ, kdy

nemocní pacienti přijíždějící z Itálie
chtěli za každou cenu vyrazit k ní do
ordinace. Ona jim to však rázně zatrhla a nařídila jim, aby prozatím ani
nevycházeli z domu. Oni se podle
toho nakonec zařídili,“ konstatovala
Anna Látalová s tím, že na Konicku
by tak zřejmě neměla hrozit podobná situace jako v nedaleké Litovli,
která je kvůli zavlečenému koronaviru odříznuta od okolního světa.

PROSTĚJOV Nové podmínky
pro boj s koronavirem v sobotu
prezentoval Olomoucký kraj
po jednání svého krizového štábu. Zabýval se postupem, jaký
by měli využívat lidé, kteří mají
na nákazu podezření. A jak by
posléze měli postupovat lékaři.
Zasedání krizového štábu navazovalo na předchozí usnesení
vlády i dřívější vyhlášené nouzového stavu.
Štáb postupně řešil tato doporučení při provedení rychlotestu
na přítomnost koronaviru: Pacienti s klinickými příznaky mají
kontaktovat svého ošetřujícího
lékaře. Pokud ošetřující lékař rozhodne o provedení rychlotestu,
vystaví ošetřující lékař pacientovi
žádanku typu K, pokud možno
na dálku – elektronickou formou,
případně v papírové podobě.
Následný postup pak zahrnuje
se žádankou provedení testu na

odběrovém místě. „Ať je výsledek
testování jakýkoliv, testovaná osoba poté zůstává 14 dní v karanténě,
kam ji odešle praktický lékař a zajistí k tomu nezbytnou administrativu,“ uvádí Olomoucký kraj s tím,
že pokud pro člověka není možné
se dostavit, ošetřující lékař pro něj
vyžádá výjezd mobilní odběrové skupiny. Seznam odběrových
míst je nyní uveden například na
webu www.krajpomaha.cz. V neděli večer ovšem web nefungoval.
Nicméně dvě z těchto míst se nachází v prostějovské nemocnici,
další pak v olomouckých zdravotnických zařízeních.
Důležitá je jedna věc. Pokud už
se pacient rozhodne podstoupit
rychlotest, čeká jej karanténa.
„Pacient musí po podstoupení
testu oznámit vždy výsledky svému lékaři, to je podmínka,“ uvedl
pro Večerník hejtman Ladislav
Okleštěk.
(sob)
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PROSTĚJOV Od pátečního odpoledne se redakci Večerníku nepodařilo dovolat na telefonní čísla Krajské hygienické stanice
v Olomouci. Spojení se nám podařilo navázat pouze s prostějovským oddělením hygieny, odkud nás ovšem stejně jako minulý znovu odkázali na doktorku Halířovou, která vede protiepidemický
odbor. Bohužel v předešlém týdnu jsme se nedovolali, nyní nám
položila telefon. Krizová linka KHS Olomouc je permanentně
zaneprázdněná, což potvrzuje, že lidé mají obavy a volají nejen
o víkendu. Rozhovor a další upřesňující informace vám tak snad
přineseme v příštím vydání…
(jaf)
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PROSTĚJOV S dobrou zprávou
přišla v neděli prostějovská nemocnice. Podle informací, které poskytla, se totiž možná brzy vydá domů
občan Japonska, který byl vůbec
prvním nakaženým koronavirem
zaznamenaným na Prostějovsku.
Informace o prvním výskytu se
dostala na veřejnost 10. března,
tedy devět dní poté, co se vyskytl
první případ v České republice. Od

té doby byl muž hospitalizovaný
v prostějovské nemocnici.
To by se ale brzy mělo změnit. „Pacient
z Japonska je v dobrém zdravotním
stavu. Pravděpodobně jej budou moci
lékaři brzy pustit domů,“ potěšila Večerník Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel, pod kterou spadá Nemocnice Prostějov.
Hospitalizace prvního člověka z Prostějovska vyvolala tehdy neklid. Až ke

konci minulého týdne šlo ale nadlouho
o jediný potvrzený případ v okrese.
Ze zotavení svého kolegy pak mají radost také v textilní firmě Toray, v níž
pacient pracuje. „Našemu japonskému
kolegovi se díky vynikající péči personálu a lékařů prostějovské nemocnice
daří den ode dne lépe. Rádi bychom
jim i touto cestou moc poděkovali.
Věříme, že léčba bude nadále probíhat
úspěšně a kolega se brzy zcela uzdraví,“

vyjádřil se mluvčí prostějovské pobočky společnosti Tomáš Zikmund.
Pětapadesátiletý muž, který je manažerem společnosti, byl před pobytem
v nemocnici pracovně ve Velké Británii
a vracel se na Hanou přes Německo.
Podle později zveřejněných informací
ale nepřišel s nikým v prostějovském
podniku do styku, protože žije v Olomouci a dodržel tehdy nařízenou karanténu.
(sob, pk)

DO NEMOCNICE MŮŽETE JEN SE ŽLUTOU NÁLEPKOU
Před návštěvou je dobré si zavolat, potleskem lze zdravotníkům děkovat každý den
PROSTĚJOV Dostat se do jakého- nice hlídají nejen prostějovskou každou návštěvou je tak dobré se
koliv zdravotnického zařízení není nemocnici, podobná opatření byla s lékařem dopředu telefonicky dood pondělí úplně snadné. Zdravot- zavedena snad u všech lékařů. Před mluvit na určitý čas.
Nová opatření vzhledem k rozšíření
nákaze koronavirem zavedla prostějovská nemocnice. Už dříve platilo
omezení návštěv, nyní se však přidalo například přerušení neakutních
operačních a dalších zákroků i nová
pravidla. Včetně omezení vstupu do
areálu nebo například přerušení provozu ambulancí a poraden.
Nemocnice zároveň požádala pacienty,
aby do areálu nevstupovali, pokud nemají vážné zdravotní problémy. Okolo
nemocnice jsou nyní také pásky, které
2ąGFRTQUV÷LQXUMQWPGOQEPKEÊX[TQUVNRQNPÊUVCPRąGFMVGTÚO\FTCXQVPKEGO÷
zakazují vstup některými vchody.
ąKN[RąKEJ¾\GLÊEÊOVGRNQVW
Foto: Martin Zaoral
(Dokončení na straně C10)
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PROSTĚJOV Nové místo, kam si
lidé budou moci přijít pro zjištění,
zda jsou, či nejsou nakaženi koronavirem, se v pondělí 23. března
otevře v Prostějově. Mělo by se
nacházet u nemocnice a pacienti
při vyšetření nebudou muset vystupovat z auta.
Podle informací podaných magis-

trátem jim sestry přímo ve voze
provedou výtěr z nosohltanu, který následně vyšetří oddělení mikrobiologie Nemocnice Prostějov.
„Tím vyloučíme jakýkoliv kontakt
s dalšími osobami čekajícími na
toto vyšetření,“ říká předsedkyně
představenstva prostějovské nemocnice Marie Marsová. Odběry

potrvají denně od 7.00 do 14.30
hodin.
V nemocnici bude nadále v provozu také
pevné odběrové místo, které se nachází
na akutní infekční ambulanci v areálu
nemocnice. Nové místo by mělo snížit
možnosti kontaktu mezi personálem
a potenciálně nakaženými lidmi. S přípravou pomáhá také armáda.
(sob)

OPATØENÍ
K PREVENCI ŠÍØENÍ

VIRU COVID – 19 v Nemocnici Prostìjov
S účinností od pondělí 16. března 2020 doplňujeme dosavadní
ochranná opatření, aktuálně platí následující pravidla:
1. ZÁKAZ NÁVŠTĚV
2. ZRUŠENÍ VŠECH NEAKUTNÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A PROVOZU
ODBORNÝCH AMBULANCÍ A PORADEN - ošetřovány budou pouze
akutní stavy.
3. OMEZENÝ VSTUP DO AREÁLU NEMOCNICE.
Vzhledem k šířící se nákaze COVID-19 tímto žádáme pacienty,
aby nechodili do areálu nemocnice, pokud nemají akutní zdravotní problémy.
Nemocnice Prostějov děkuje všem za pochopení,
dodržování pravidel a respektování pokynů personálu.
Vedení Středomoravské nemocniční a.s.

pandemie

Sportcentrum DDM začalo nabízet
program pro žáky 1. stupně základních škol, jejichž rodiče nyní plní
důležité úkoly, především pro zaměstnance složek integrovaného záchran-

ÓWHUë  EŐH]QD ~WRÿLäWĚ
PODGätFKäNROiNŢY''0

je možné získat všeobecné informace
o koronaviru, o aktuálních opatřeních
státu, kraje i města i o pravidlech, která
je třeba dodržovat. Vzhledem k šířící
se nákaze COVID-19 nemocnice požádala pacienty, aby nechodili do areálu nemocnice, pokud nemají akutní
zdravotní problémy. Byly zrušeny neakutní operační výkony a provoz odborných ambulancí a poraden.

ného systému. Tímto způsobem se
3iWHNEŐH]QDURXäN\DUHVSLUiWRU\
bude možné postarat každý den od
YHPĚVWĚQRYëZHENUDMH
7.00 do 16.30 hodin asi o 50 dětí,
které budou mít program v hale, na
dopravním hřišti a na Vápenici. Děti Prostějovská radnice měla k dispozici
jsou ve více skupinkách maximálně první roušky, které pro ni ušila firma DD Sport v Dubanech. Úvodní
po deseti.
várka obsahující 360 roušek putovala městské policii, řidičům auto6WŐHGDEŐH]QD
X]DYŐHQtPDWHŐVNëFKäNROHN
busů společnost FTL a pracovníkům v sociálních službách. Celkem
Statutární město Prostějov jako zři- má firma ušít 10 000 roušek, dalzovatel mateřských škol v Prostějově ších 5 000 si město včera objednarozhodlo o uzavření městem Pros- lo v prostějovské Gale. Denně tak
tějovem zřízených mateřských škol město může počítat asi s tisícovkou
s platností do odvolání. Pro před- roušek. Vznikly nové internetové
školní děti některých rodičů zůstala stránky www.krajpomaha.cz, což
v provozu Základní škola a mateřská je zdroj oficiálních informací o náškola Jana Železného v Prostějově. kaze COVID-19 v Olomouckém
Do autobusů lidé museli začít nastu- kraji.
povat výhradně zadními dveřmi
6RERWDEŐH]QD
SRYLQQRVWQRVLWURXäN\
þWYUWHNEŐH]QD
VOXæEDSURRVDPĚOpVHQLRU\]GDUPD
Magistrát důrazně upozornil obSlužby pro osamělé seniory, vážně ne- čany na povinnost užívání roušek
mocné a handicapované, které zajiš- nebo šátků zakrývajících ústa i nos
ťuje město Prostějov prostřednictvím ve všech veřejných prostorách a na
krizových linek 605 162 963 a 605 veřejných prostranstvích vyplývají236 431, jsou bezplatné. Zájemci si cí z vyhlášeného nouzového stavu
tedy uhradí pouze cenu nákupu, dovoz vládou České republiky.
je zdarma!
Spíše negativní zprávy okolo koronaviru přicházely i během neděle. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil,
že by karanténa a zvláštní opatření pro
pohyb na veřejnosti měly platit nejméně
do poloviny dubna. Původně se přitom
počítalo s koncem příštího týdne – případy však v tom uplynulém narůstaly ve
velkém, i o více než sto denně. Nárůst se
nevyhnul ani Prostějovsku, které v neděli
ohlásilo devět případů. Jedním z nich byl
i lékař infekčního oddělení prostějovské
nemocnice. Současně během neděle vláda zakázala koledování během blížících
se velikonočních svátků a připustila, že
by mohlo dojít k uzavření hranic i na dva
roky! Jedná se zároveň o lidech, kteří jezdí
přes hranice za prací. Ministr vnitra Hamáček se vyjádřil v tom smyslu, že by se tato
výjimka měla zrušit. A dnes, tj. v pondělí
23. března, oznámí ministr školství Plaga,
kdy se vrátí školáci do lavic. Mluví se až
o červnu a učení během letních prázdnin.
Co naopak v Prostějově vzniklo, to je odběrové místo. Město oznámilo, že nemocnice ve spolupráci s Armádou ČR nechala
postavit nové odběrové místo, které bude
od časného rána do půl třetí odpoledne fungovat v areálu nemocnice.

1HGĚOHEŐH]QD
9HOLNRQRFHEH]SRPOi]N\
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vazby a dalších věcech. Rád bych tedy poděkoval firmě Koutný, která nám pohotově dodala
sto roušek pro všechny naše zaměstnance,“
popsal Petr Vrtěl, podle něhož připravenost
odpovědných představitelů státu na epidemii
byla doslova katastrofální. „Lidé třeba nemuseli mít dostatek informací a mohli situaci špatně
odhadnout. Nicméně existují osoby odpovědné za krizové řízení státu a ty podle mě prokazatelně selhaly. Mohu to posoudit za justici,
ale jak to sleduji, stejný problém byl třeba i ve
zdravotnictví. Za to by měl v budoucnu někdo
nést odpovědnost,“ zdůraznil Vrtěl.

2ąGFUGFCRTQUV÷LQXUMÆJQUQWFW2GVT8TV÷NLG\P¾OÚUXQLÊRąÊOQUVÊCPGMQORTQOKUPQUVÊ(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOVSKO S novým opatřením přišel v pondělí prostějovský
magistrát. Ten se inspiroval v jiných českých městech a zakázal tak
vstup do autobusů MHD předními
dveřmi. Nová opatření přijala také
například Konice. Tamní krizový
štáb rozhodl například o omezení
na úřadech a v objektech patřících
městu. Stejně se rozhodli i na jiných
místech v regionu.
„Povolen nástup do autobusů MHD
v Prostějově bude prostředními a zadními dveřmi. Přední dveře se nebudou
otevírat,“ oznámila Jana Gáborová,
referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu. Vzhledem k tomu,
že v Prostějově nejsou automaty a jízdenky se kupují u řidiče, je aktuálně
městská hromadná doprava bezplatná. Nové opatření, které má zmírnit
nástup epidemie koronaviru, začala
platit už počátkem minulého týdne.

Nová opatření přijala také Konice.
Tamní krizový štáb rozhodl například
o omezení na úřadech a v objektech
patřících městu. „Od pondělí šestnáctého března od 12:00 hodin budou
uzavřeny všechny objekty Městského
úřadu Konice pro veřejnost,“ uvedl
starosta města Michal Obrusník. Například místní šetření a správní řízení
ve správním obvodu města Konice
budou vykonávána výjimečně, a to
v případech, ve kterých hrozí prodlení s dopadem na zdraví účastníků
řízení,“ píše se dále na Facebooku
města. Úřad pak dodává, že potřebné
platby v souvislosti s vyřizováním na
úřadech je nadále možné provádět
bezhotovostně.
Lidé se ale s omezeními směrem
k úřadům nejen v Konici nyní setkají
doslova na každém kroku. Nedostanou se například do zámku nebo na
veřejné toalety.
(sob)
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Foto: Jan Frehar

Je třeba přiznat, že velkým faktorem je uzavření
škol a odliv školáků, kteří jsou již skoro dva týdny
doma. Dále za úbytkem stojí firmy, které nařídily
svým zaměstnancům tzv. home office neboli práci
z domu. U zaměstnání, kde práce z domova není
možná, je už někde přerušená výroba. Také je logicky znát, že se lidé opravdu snaží dodržovat nařízení vlády a zbytečné cesty nepodnikají. Jak prozradili sami dotázaní řidiči, cestujících po opatřeních
vlády ubylo řádově zhruba o osmdesát procent, což
je opravdu znatelný pokles.
„Každým dnem klesá počet cestujících, já jsem například podle mě na zhruba deseti procentech
cestujících jako obvykle. Především spoje, které
bývají nabité ráno a v odpoledních hodinách,
kdy lidé jezdí do práce a z práce, jsou ani ne poloviční. Je znát, že ubyli všichni školáci. Navíc se
do toho přidávají různé firmy, které umožnily
práci z domu, případně omezily výrobu nebo
jsou zcela uzavřeny na určitou dobu,“ prozradil

Jan FRÉHAR

PROSTĚJOV Přeplněné ranní a odpolední
spoje, kdy končí pracovní směny ve firmách?
Zapomeňte. V období zákeřného koronaviru
a nařízení karantény autobusy MHD i příměstských oblastí jezdí poloprázdné. A to přestože
se nyní už jezdí zadarmo a cestující mohou nastupovat pouze zadními dveřmi.

jeden ze řidičů MHD, který si nepřál být jmenován.
Nízký počet cestujících nyní nezaznamenává pouze
Městská hromadná doprava, ale také řidiči příměstských částí. Samozřejmě i oni vidí stejné důvody
jako řidiči ve městě. „Den ode dne jezdí lidí méně.
Je vidět, že mají strach. Nemohu říct, že my bychom
jej neměli. Kdyby dostal virus i někdo z nás, museli
bychom navíc automaticky do karantény, a to by byl
velký problém,“ upozorňuje další ze řidičů.
Obavy šoférů se přece jen trochu zmírnil opatřením dopravy zdarma a zákazem nástupu i výstupu
předními dveřmi, takže se cestující nedostanou do
přímého kontaktu k řidiči, jak to bývá v autobusech
obvyklé. „Dokud nebylo nutné mít zakrytý obličej
a spoje nebyly zadarmo, často se stávalo, že před
vámi někdo kašlal, kýchal a bylo vidět, že není zcela
zdravý. Od nutného zákazu vycházení bez roušky je
vidět, že to lidé opravdu dodržují poctivě. Zavedla
se také doprava zdarma, abychom nepřicházeli do
kontaktu s lidmi. Navíc cestující vyjíždí opravdu
jen pokud je to nutné,“ doplnil řidič příměstských
spojů.
O tom, že by se spoje rušily, ale neuvažují ani řidiči,
kteří dokazují také, že jejich práce je potřebná a myslí na ostatní. „Rušit spoje by ale bylo hodně problematické. Často s námi jezdí také lidé ze složek
integrovaného záchranného systému a zde by mohl
vzniknout problém dostat se do celospolečensky
potřebných zaměstnání,“ dodávají řidiči.

/*&LGFQéCUP÷ -JHîNOîE@U?ÁKMµU?I½<POJ=PNT

PROSTĚJOV Aktuální problémy s epidemií koronaviru se dotkly úplně všech.
Výjimkou nebyl ani Okresní soud v Prostějově, který v průběhu uplynulého týdne
fungoval v omezeném režimu. Jeho předseda Petr Vrtěl za těchto okolností netajil
rozčarování nad připraveností státu ve
vztahu k justici. A nejen k ní.

koronavirové epidemii z jednání vyloučena.
„Nikdo nebude vpuštěn bez roušky, respirátoru, šátku či jiné ochrany, která bude zakrývat
nos a ústa. Podatelna bude fungovat od sedmi
do jedenácti hodin, přijímáme pouze bezhotovostní platby,“ shrnul hlavní omezení předseda soudu Petr Vrtěl, podle něhož odpovědní
představitelé státu na situaci ve vztahu k justici
zareagovali velmi laxně. „Na soud jsme nedoMartin ZAORAL
stali absolutně žádné roušky ani dezinfekci. Za
Přístup na hlavní líčení Okresního soudu této situace nebylo vůbec jisté, zda a jak dlouho
v Prostějově měli od začátku uplynulého týd- se nám provoz podaří udržet. Docela by mě zane pouze účastníci řízení, veřejnost byla kvůli jímalo, kdo by pak třeba rozhodoval o vzetí do

Å3ŐLQiVWXSXHSLGHPLHVHOKDOR
NUL]RYpŐt]HQtVWiWX´

3ĆHGVHGDSURVWøMRYVNÇKRVRXGX3HWU9UWøONULWL]XMH

Od půlnoci z neděle 15. na pondělí
16. března se rozšířil zákaz vstupu na
všechny cizince, tedy nejen z rizikových oblastí. Dále se rozšířil zákaz občanům České republiky vycestování
do zahraničí. Od pondělí 16. března
11:00 hodin byla uzavřena pracoviště
Magistrátu města Prostějova. Opatření potrvá minimálně do úterý 24.
března 2020 do 06:00 hodin. Prostějovská městská hromadná doprava
začala jezdit zdarma, radnice zřídila
dvě informační linky pro seniory
a dvě další linky pro všechny občany.
Na číslech 605 162 973 a 605 343 516

3RQGĚOtEŐH]QD
X]DYŐHQtPDJLVWUiWX

za přispění Michala SOBECKÉHO

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Na začátku uplynulého týdne se koronavirus definitivně stal nejen hlavním, ale téměř jediným tématem, o němž
se hovořilo pochopitelně také ve zdejším regionu. Večerník pro
vás připravil stručný sumář těch nejzákladnějších událostí a faktů, které byste měli vědět. Ohlédněme se i za hlavními opatřeními, k nimž došlo přímo v Prostějově.
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pandemie ve sportu
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Ve většině celostátních soutěží už se
stihla dokončit základní část, leč nikoliv všude. Ve dvou (1. liga dospělých,
Liga starších žáků) zbyly poslední
neuskutečněné turnaje a je možné, že

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

den českého korfbalu, který má podle
původního rozpisu proběhnout 25.
dubna v Prostějově a patří do něj bitvy
o zlato extraligy dospělých i dorostu +
1. ligy seniorů. „Vzhledem k předpokládanému vývoji zdravotní situace si
objektivně myslím, že tenhle termín
bohužel není reálný. Tak jako jsme
měli s áčkem hrát úvodní zápas semifinálové série 29. března v Českých Budějovicích a druhé, případně třetí vzá-

jemné utkání doma 11. dubna, místo
toho musely být tyto duely odloženy.
Uvidíme, kam až se letošní sezóna nakonec posune. Výhodou určitě je, že
korfbal coby amatérský sport není vázaný na žádné smlouvy s velkými partnery a televizními společnostmi, nejde
v podstatě o žádné peníze. A může
proto s celým ročníkem naložit po
domluvě aktérů tak, jak sám rozumně
uzná za vhodné,“ zmínil Konečný.

ku a na celém světě je nyní taková, že
je nemyslitelné organizovat v Praze ve
Stromovce akci, na které se naráz sejdou
tisíce diváků a kam se sletí hráčky a jejich týmy z tolika míst na zeměkouli,“
konstatoval Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisu a majitel agentury
Česká sportovní, která je organizátorem
turnaje. „Po krizové poradě a zvážení
všech okolností jsme v tomto duchu
informovali dopisem WTA i největší

partnery a sponzory akce. Je nám to
líto,“ dodal Černošek.
Pražský turnaj je součástí okruhu WTA
v kategorii International od roku 2015.
První vítězkou se stala Karolína Plíšková, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová
a předloni ve Stromovce kralovala Petra
Kvitová. Vloni byla ve finále Karolína
Muchová a v roce 2017 hrála o titul
Kristýna Plíšková. O dalším ročníku
turnaje se bude teprve jednat.
(lv)

PROSTĚJOV O víkendu 11. a 12.
dubna se mělo uskutečnit předposlední 5. kolo extraligy družstev
mužů v boxu ČR 2019/20, jehož
součástí je duel rohovníků BC
DTJ Prostějov proti SKP Sever
Ústí nad Labem. V daném termínu
však stoprocentně neproběhne.
„My jsme shodou okolností zažádali
o přeložení tohoto zápasu ještě před
propuknutím epidemie koronaviru
na území České republiky. Druhý
dubnový víkend je totiž velikonoční
a vzhledem k tomu jsme na svátky

nechtěli bojovat, nepřipadalo nám
to jako vhodné datum,“ prozradil
Večerníku hlavní trenér boxerů BC
DTJ Petr Novotný.
Posléze se tuzemskem rozšířila nákaza COVID-19, utkání s Ústím
by tedy v původně stanovené době
stejně nebylo. „Naše představa je,
že bychom Severočechy mohli přivítat někdy během června, spíš ve
druhé polovině tohoto měsíce. Na
určení přesného termínu je však zatím brzy, nejvíc samozřejmě záleží
na dalším vývoji situace s korona-

virem,“ vyvodil Novotný aktuálně
logický závěr.
O posledním květnovém víkendu by
přitom Hanáci měli nastoupit k bitvě 6. extraligového dějství v ringu
Pablo Boxing Plzeň. „V tuto chvíli se
neodvážím říct, jestli je uskutečnění
tohoto zápasu na konci května reálné. Což ostatně platí také o souboji
s Ústím v předběžně plánovaném
červnu. Momentálně nemůže nikdo
pořádně trénovat, možnosti přípravy
jsou hodně omezené. Uvidíme, co
přijde,“ doplnil Novotný.
(son)

„Vedení Českého nohejbalového svazu teď samozřejmě čeká na vývoj situace s šířením koronaviru.
Momentálně platí na celém území naší republiky
dost razantní opatření a je možné, že se budou ještě
zpřísňovat. V každém případě platí minimálně do
10. dubna nouzový stav a nejvíc záleží na tom, co
přijde po tomhle datu,“ řekl Večerníku trenér Sokola
I Richard Beneš, který působí i jako funkcionář ve
službách ČNS. Jeho osobní pohled na situaci je realistický. „Asi jako každý bych byl moc rád, kdyby se
nákazu podařilo co nejrychleji dostat pod kontrolu
a veškerý život se brzy vrátil do normálních kolejí.
Pokud ale člověk objektivně vnímá dosavadní vývoj a sleduje názory odborníků, tak pandemie bude
teprve kulminovat. Tím pádem není příliš pravděpodobné, že by se mohlo začít sportovat už během
dubna, možná ani v květnu,“ povzdechl si Beneš.
Oproti odvětvím, jejichž sezóny byly již předčasně ukončeny nebo přerušeny s tím, že se čeká na

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V neděli 5. dubna doma se Vsetínem B a v sobotu 11. dubna na půdě celku Zruč-Senec nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov určitě
hrát nebudou, tyto dva zápasy úvodních kol 1.
ligy družstev mužů ČR 2020 už byly automaticky odloženy vzhledem k trvajícímu nouzovému
stavu. A jak to bude se soutěží dál?

jejich dohrání, má nohejbal jednu velkou výhodu.
„Spočívá v tom, že naše ligové soutěže ještě vůbec
nezačaly a probíhají od jara do podzimu. Tedy jinak než u drtivé většiny kolektivních sportů. My
jsme tedy nemuseli nic přerušovat ani ukončovat,
pouze odsuneme start na pozdější termíny,“ vysvětlil Beneš.
Nic přesného se v tuto chvíli nedá samozřejmě
stanovit, ovšem existují různé varianty. „Vedení Českého nohejbalového svazu má připraveny možnosti řešení podle toho, co
přijde. Například v první lize má celá základní část tentokrát proběhnout už do
konce června, ale týmy musí být za daných okolností nachystané hrát i během
letních prázdnin, aby se dlouhodobá fáze
stihla pokud možno celá. Nebo jestli bude
termínově ještě hůř a základní část se protáhne
až do září, dá se uvažovat o případném zrušení
play-off. Tohle jsou však zatím jen předběžné
úvahy,“ odtušil prostějovský kouč.
Jeho svěřenci nyní pochopitelně nemohou
klasicky trénovat, spíš se cení každá soukromá
snaha o udržování fyzické kondice v domácích
podmínkách. „A jakmile se cokoliv ohledně
letošní sezóny vyjasní na základě definitivních
rozhodnutí, budeme příznivce nohejbalu okamžitě informovat,“ ujistil Beneš.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

i během letních prázdnin

Do závodních vln letoška měli vplout
během dvou zahajovacích dílů Českého poháru na Sázavě (28. března)
a v Hanušovicích (4. a 5. dubna), poté
byl v plánu start Evropského poháru na
rakouské řece Salze (15. až 17. dubna)
spojený s prvním nominačním kláním
reprezentace ČR pro příští rok.
Všechny tyto zastávky však byly kvůli
pandemii koronaviru zrušeny a upravená termínová listina letošních raftových závodů tak vypadá následovně: 25. a 26. dubna ČP Kamenice, 2.
května ČP Orlice, 16. a 17. května EP
Čunovo (Slovensko), 23. a 24. května
ČP Roudnice, 6. a 7. června ČP Troja, 8. až 13. června mistrovství Evropy
Lipno a Roudnice, 20. a 21. června
ČP Trnávka, 4. a 5. července EP + SP
Bosna a Hercegovina, 22. až 30. srpna
mistrovství světa Čína, 29. a 30. srpna
ČP Lipno, 12. a 13. září ČP Vrbné.
„Vzhledem k neustálému vývoji situace ale může dojít k novým změnám,
o dalším postupu budeme průběžně
informovat,“ napsala na internetových

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Soutěže, akce a závody se hromadně ruší či odkládají
ve všech sportovních odvětvích,
s přírodou úzce spjaté vodáky nevyjímaje. Úvod nové sezóny 2020 plánovaný na začátek astronomického
jara tak museli oželet i členové Raft
teamu Tomi-Remont Prostějov.

stránkách tuzemského vodáctva šéfka
českého raftingu Lenka Bauerová.
O tom, jak současné prekérní období
prožívají prostějovští raftaři, pověděl Večerníku jejich kapitán. „Spolu samozřejmě
netrénujeme, to momentálně při všech
zákazech a restrikcích ze strany vlády ani
nejde. Já osobně často jezdím na kole
u plumlovské přehrady a mám toho naježděno asi tolik jako ještě nikdy v životě,“
pousmál se Zbyněk Netopil. Jinak mu
ovšem do smíchu není, k platným omezením zastává spíš kritický postoj. „Připadá mi to teď jako za komunismu, že jsme
se vrátili o desítky let zpátky. Nikam se nesmí, všichni se bojí a co každý chce koupit
v obchodech, není. Můj osobní názor je,
že co stát zanedbal před začátkem šíření
koronaviru, to se nyní snaží vynahradit
spoustou zákazů. Přitom nucením lidí,
aby byli pořád zavření doma a nic nedělali, je spíš ničí, než jim pomáhá,“ nebál
se Netopil říct, co si myslí.
Tak jako tak už vodácká komunita přišla o první várku závodů – a další ztráty
budou pravděpodobně následovat.
„Za současných podmínek pochybuju, že by se začalo soutěžit koncem
dubna nebo v květnu. V ohrožení
klidně může být i domácí evropský
šampionát na Lipně a v Roudnici před
polovinou června, zatímco mistrovství
světa v Číně na sklonku srpna nejspíš
normálně proběhne. Jenže celá sezóna
bude prostě neúplná, taková poznamenaná,“ litoval Netopil už předem.

Nohejbalisté čekají na vývoj Raftaři zatím přišli
0QwGPÊTQWwGMCUGPKQTčOFQRQTWéGP¾FQDCRTQP¾MWR[
situace, variantou je dohrávat o tři závody

PRAHA, PROSTĚJOV Organizátoři ženského podniku J&T Banka
Prague Open byli vinou pandemie
šířícího se koronaviru nuceni sáhnout k tvrdému kroku. Letošní ročník antukového turnaje kategorie
WTA International, který se měl konat ve dnech 25. dubna až 2. května,
je definitivně zrušený.
„Potvrdilo se to, co bylo téměř jasné již
minulý týden. Bohužel situace v Čes-

byl definitivně zrušen

Turnaj J&T Banka Prague Open Utkání boxerské extraligy s Ústím odloženo

PROSTĚJOV Logicky ani český korfbal neunikl zákazům
a omezením z důvodu šíření pandemie koronaviru, takže
se momentálně nehraje. Všechny soutěže tohoto smíšeného sportu byly až do velikonočního víkendu 11. a 12.
dubna přerušeny a podle dalšího vývoje situace se poté
rozhodne, co s pokračováním.

za současných okolností budou spíš
bez náhrady zrušeny. S tím, že zůstane
v platnosti stávající pořadí po dlouhodobé fázi, aby se v rámci možností stihlo alespoň play-off i závěrečné finálové
dny veškerých věkových kategorií.
Pro oddíl SK RG Prostějov je podstatné, že všechny jeho výběry si běEXTRALIGA DOSPÌLÝCH ÈR 2019/20
hem týdnů před úderem COVID-19
vedly stále na výbornou. Elitní tým
2QUNGFPÊXÚUNGFM[5-4)èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2TQUV÷LQX  2TQUV÷LQXt0¾EJQFMQPVWOCéP÷
dospělých udržel před vyřazovacími
-QPGéPÆRQąCFÊRQ\¾MNCFPÊé¾UVK$TPQ2TQUV÷LQXèGUMÆ$WF÷LQXKEG<PQLOQ
boji druhé místo v extralize, seniorská
0¾EJQF
rezerva figuruje také na druhé pozici
PRVNÍ LIGA DOSPÌLÝCH ÈR 2019/20
prvoligové soutěže a rovněž dorostenci skončili po extraligové základní fázi
2QUNGFPÊXÚUNGFM[5-4)9TQENCYt2TQUV÷LQX$  6¾DQTt2TQUV÷LQX$  
2TčD÷åPÆRQąCFÊRQMQNG-QNÊP2TQUV÷LQX$0¾EJQF$$TPQ$<PQLOQ$
druzí. Dokonce nejvyšší příčku pak
-WVP¾*QTC9TQENCY6¾DQT0QXÚ.ÊUMQXGE
zaujali starší i mladší žáci! „Momen$[NQFNQåGPVWTPCL\¾X÷TGéPÆJQMQNC\¾MNCFPÊé¾UVKDąG\PCX-WąKOK
tálně se čeká do Velikonoc, po nichž
se vedení Českého korfbalového svazu
EXTRALIGA DOROSTENCÙ ÈR 2019/20
spojí se všemi zainteresovanými kluby
2QUNGFPÊXÚUNGFM[5-4)2TQUV÷LQXt<PQLOQ  2TQUV÷LQXt0¾EJQF  $TPQt2TQUV÷LQX a podle aktuálních rozhodnutí vlády
  5NQXGPUMQt2TQUV÷LQXMQPVWOCéP÷
ČR ohledně koronaviru se zvolí dalMichal KADLEC
-QPGéPÆRQąCFÊRQ\¾MNCFPÊé¾UVK$TPQ2TQUV÷LQXèGUMÆ$WF÷LQXKEG5NQXGPUMQ
ší postup v případném pokračování
<PQLOQ0¾EJQF0QXÚ.ÊUMQXGE
soutěží. Co vím, tak jsou předběžně
/,*$67$5h©&+l.µ¤5
nachystány různé varianty podle toho,
zda půjde začít znovu hrát už v dubnu,
2QUNGFPÊXÚUNGFM[5-4)<PQLOQt2TQUV÷LQX  -QNÊPt2TQUV÷LQX  
v květnu, nebo až v červnu, či ještě poz2TčD÷åPÆRQąCFÊRQMQNG2TQUV÷LQX<PQLOQ$TPQ#0¾EJQF-QNÊP$TPQ$
-QDNQX-WVP¾*QTC
ději,“ nastínil trenér korfbalistů ergéčka
$[NQFNQåGPVWTPCL\¾X÷TGéPÆJQMQNC\¾MNCFPÊé¾UVKDąG\PCX2TQUV÷LQX÷
David Konečný.
Plánované play-off se dá v případě
/,*$0/$'h©&+l.µ¤5
nutnosti zkrátit, v žákovských katego2QUNGFPÊXÚUNGFM[5-4)-WVP¾*QTC6t2TQUV÷LQX  -WVP¾*QTC6t2TQUV÷LQX  
riích je teoreticky možné udělat z více
-QPGéPÆRQąCFÊRQ\¾MNCFPÊé¾UVK2TQUV÷LQX<PQLOQ6¾DQT-WVP¾*QTC6-QNÊP závěrečných turnajů o medaile jediný.
0QXÚ.ÊUMQXGE0¾EJQF-WVP¾*QTC-
Podstatné ale bude uspořádat Finálový

Marek SONNEVEND

#\[NQXÆJQEGPVTCX,CP-CNNC

všechnyCNCTOWLGąGFKVGNRTQUV÷LQXUMÆJQ
týmy SK RG zatím postoupily do semifinále

Korfbalové soutěže v ČR jsou do Velikonoc přerušeny,

Pondělí 23. března 2020

pandemie
www.vecernikpv.cz
Pondělí 23. března 2020

„Během předminulého úterý jsme
s kinaři z celé republiky intenzivně probírali, jak se k nařízení vlády
postavit. Jelikož my jsme dostali od
zřizovatele velmi brzy jasný pokyn
zavřít, neměli jsme co řešit, ačkoliv
napadlo to nejspíš každé kino, ale
i veškeré další kulturní instituce.
Několik kin v republice přikročilo
k omezení kapacity, čemuž se vzhledem k prohlášení vlády nelze divit
– jasný zákaz uzavřít provozy nezazněl a kina se tak snažila naplnit
tu část, ve které se hovořilo o tom,
že nemá být paralyzován veřejný
život. Mrzí mě, že jsou nyní za svůj
postup kritizována. Například do
velmi nepříjemné situace se dostala
ta kina, která mají nájemní smlouvy
na své prostory, ve kterých je jasně
definovaná vysoká sankce, pokud
svůj provoz uzavřou. Dokud bylo

Počínaje čtvrtkem 19. března až do odvolání
jsou v Prostějově uzavřeny také jesle. „Dle
aktuálních informací jsou přítomny pouze 4
děti, rodiče potvrdili, že jsou schopni zajistit
si na další dny hlídání,“ vysvětlil Jan Krchňavý,
náměstek prostějovského primátora.

8]DYŐHQtMHVOt

to, aby se hygiena maximálně dodržovala. „Dokoupili jsme dezinfekční mýdla, i prostory byly
více dezinfikované. Děti jsme rozdělili do menších skupinek po šesti, kromě zahrady jsme jinam ven nechodili,“ vypočítala Klemešová.
Školky tak mají načas uzavřeno, rodiče pak zase
postaráno o zábavu doma. Na Facebooku už se
množí vtipy o tom, jaké to je mít děti místo ve
školce nebo ve škole na starost 24 hodin denně nejen o víkendech. Rodiče se navíc museli
rozhodovat, jak situaci vyřešit. „My to máme
tak, že měla virózy i s počínajícím zápalem plic
v lednu, šla pak do školky a opět onemocněla.
Má moc slabou imunitu se svou nemocí, tak
se v tom plácáme. Byla jsem pořád na ošetřovném,“ uvedla například jedna z maminek Martina. Sama navíc poznala problém i z druhé
strany, pracuje totiž ve školství. „U mě v práci
budeme jen s bezdětnými kolegyněmi a doma
bude s manželem, který má stejnou nemoc
jako dcera. Drží se tak doma. Nevíme, jak dlouho to tak vydržíme,“ přidala v rozpacích.
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PROSTĚJOV Po základních, středních a
následně také vysokých školách na řadě
míst zavřely také mateřské školy. Prostějov
se je rozhodl zavřít plošně začátkem uplynulého týdne, jinde už naopak školky přestaly
fungovat s předstihem. Například Čechy
pod Kosířem ji uzavřely už 12. března, jiné
přestaly fungovat od pondělí 16. března.
„Máme zavřeno, přihlásilo se málo dětí,“
potvrdila ředitelka ZŠ Smržice Jana Gulaková.
Prostějovský plošný zákaz na sebe nenechal
čekat. I když už před ním to na mnoha místech vypadalo, že školky budou muset zavřít
samy, neboť kvůli pandemii nebyl ze strany
rodičů zájem. „Jak se situace zhoršovala, tak
rodiče své děti odhlašovali. Na pondělí jsme
měli přihlášeno ještě devět dětí, přišly ale jen
dvě,“ prozradil například Magda Vedmochová
z MŠ Žešov. Na dotaz, zda ji konečné uzavření
školek překvapilo, odpověděla: „Ani ne.“
Také v jedné z největších školek v Prostějově,
na ZŠ v ulici Melantrichova, museli přerušit
provoz. I když i tam ještě před uzavřením rostly
počty dětí zůstávajících doma. „Situace okolo
koronaviru se u nás začala projevovat, když
rodiče postupně odhlašovali své děti a brali si buď volno, nebo ošetřovné. V úterý jsme
měli ve školce jen sedm dětí při kapacitě sto
osmnáct dětí,“ uvedla zástupkyně ředitele pro
předškolní výchovu Jiřina Klemešová. Už před
uzavřením ale školka podle jejích slov dbala na

se měly uskutečnit v následujících
týdnech, jejichž realizování by kinu
přineslo třicet tisíc korun. Největší
kapitolou jsou ale samozřejmě zrušená večerní představení pro veřejnost. Nelze přesně říct, kolik lidí by
do kina přišlo, ale je možné vycházet například z čísel návštěvnosti
a tržeb z minulého roku. V loňském
roce byla hrubá tržba kina v měsíci
březnu 939 tisíc korun, v měsíci
dubnu 890 tisíc korun. V letošním
roce stihlo kino v březnu vydělat
329 tisíc korun. Jistě si každý spočítá, jak zásadní zásah do rozpočtu to
je, a to se bavíme jen o nejbližších
týdnech. Vzhledem k tomu, že situace se mění z minuty na minutu,
nelze v tuto chvíli jasně říct nic...“
(povzdechne si)
yy Jak to bude po technické
stránce? Máme tím na mysli, zda
filmy, které jste nyní měli promítat, budou po otevření kina
promítány znovu, nebo budete
pokračovat v nové nabídce?
„Narazil jste na druhý velký problém – distributoři filmů situaci
sledují stejně napjatě jako my a moci na našem webu www.metro70.cz
v záložce Aktuality.“
yy Jak je to s pracovníky kina, mají
takzvanou „nucenou“ dovolenou?
„V kině jsou jak brigádníci, kterých
je většina, tak několik málo stálých
zaměstnanců. Stálí zaměstnanci
zatím normálně do práce docházejí – provoz kina neobnáší pouze
trhání lístků a promítání filmů, ale
také celou škálu dalších aktivit, na
které teď navíc bude spousta času.
Rozhodně zavření kina využijeme
k tomu, abychom zrealizovali několik oprav a údržbových prací, které
by beztak musely proběhnout bez
účasti publika. Někdo také například musí vracet lístky divákům.
Brigádníky jsem všechny obvolala,
vysvětlila jim situaci a jsem moc
ráda, že všichni zrušení svých směn
vzali velmi sportovně, byť je to také
velmi ovlivní. Ve chvílích, jako je
tato, oceňuji nejvíce, jak soudržný
tým v kině máme. V neposlední řadě
také děkuji všem divákům, kteří jsou
naprosto skvělí, trpěliví a chápou, že
tohle celé je pro nás naprosto bezprecedentní doba.“

omezení sociálního kontaktu. Co studentský život a radovánky? „Škola nám posílá
materiály, máme k dispozici i komentované
přednášky na YouTube. Mně tedy hodně
vadí, že jsou zavřené hospody… Zkrátka mi
chybí studentský život!“ svěřil se Večerníku
Šimon z Prostějova, který studuje VŠ regionálního rozvoje a Bankovního institutu
AMBIS v Brně.
Studenti teď mají mnoho volného času a
„povinnosti“ do školy často odkládají. Jak
to zvládají s time managementem, když
teď v podstatě nikam nespěchají? „Karanténu zvládám dobře. Kdybych však nebyl
mistr prokrastinace, možná by to bylo ještě
o něco lepší,“ tvrdí Roman, student Univerzity Palackého. „Asi jako téměř všichni
studenti i já musím plnit povinnosti zadané
kantory. To zahrnuje účast ve výuce on-line, včasné plnění úkolů a samostudium.
Díky moderní době mám teď vše dostupné
on-line, takže výmluvy na nedostupnost
zdrojů či materiálů už neplatí. V některých
předmětech je podle mě množství zadané
domácí práce neúměrné ´ztracené´ výuce,
ale tento názor je spíše jen důsledek mé již
zmíněné prokrastinace,“ přidal vcelku svérázný postoj. Jediné, co Romanovi chybí,
jsou kamarádi a sociální kontakt, který se
internetem nahradit nedá. „Stále máme co
jíst a pozadí si máme také čím utřít, takže je
to pořád dobrý,“ rozesmál všechny okolo.

mentálně již evidujeme zrušené
premiéry množství titulů. Z logiky věci je aktuálně není kde hrát.
První vlaštovkou byl celosvětový
posun premiéry nové bondovky,
momentálně chodí e-maily o zrušení a posunu premiér každou chvíli.
Je tak dost dobře možné, že až se
za několik týdnů, potažmo měsíců
situace vrátí do normálu, budou
kina sice moci otevřít, ale nebudou mít co nového hrát. Stejně tak
se ruší veškeré filmové přehlídky
a festivaly, některé bez náhrady, jiné
se posouvají většinou na podzim.
Předpokládáme velký přetlak premiér v druhé části letošního roku.
Nedokážu říct, jak se k tomu kina
i distributoři postaví.“
yy Vyskytly se případy, kdy byste
museli vracet vstupné za předem
zakoupené vstupenky?
„Těchto příkladů je mnoho, online
předprodej běžel před uzavřením
na plné obrátky a filmy jako již zmíněné V síti či nová premiéra 3 Bobule lákaly mnoho diváků. Veškeré
vstupné bude pochopitelně vráceno, všechny informace najdou divá-
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„Se Šimonkem se učíme každý den. Paní
učitelka posílá e-mailem úkoly, tak je musíme plnit. Přijde mi, že je toho docela hodně, ale možná je to jen moje domněnka,“
říká maminka sedmiletého Šimonka, žáka
první třídy ZŠ E. Valenty. Učí se společně
každý den, střídá se s manželem. Jeden z
nich vždy chodí do práce a druhý hlídá.
Podobně jsou na tom i další rodiče, kteří
se snaží zadané úkoly plnit zodpovědně a s
dětmi se učí pravidelně, přestože mají sami
spoustu pracovních povinností v rámci
režimu HOME OFFICE: „Dá se to zvládat. Každopádně učitelé dělají opravdu
velký kus práce. Nedovedu si představit
tak dlouho učit dítě doma. Bylo by dobré
zadávat úkoly, které souvisejí s již probranou látkou ve škole, aby děti mohly jen
opakovat. Učitelé by k zadávání úloh mohli využívat i některé možnosti moderní komunikace, třeba aplikaci WhatsApp nebo
videohovory. Je to super věc! Od třetí třídy

Tereza KRÁLOVÁ

Domácí škola je teď denní náplní všech
žáků a studentů nejen na Prostějovsku.
S těmi menšími se učí rodiče, starší školáci a studenti vysokých a středních škol
„biflují“ látky sami. Nikdo nedokáže
předpovědět, jak dlouho budou muset
učivo v domácím prostředí bez kontaktu se spolužáky zvládat.
už má snad každé dítě telefon a učitel toho
teď může využít,“ říká maminka Haničky z
5. třídy ZŠ Kollárova v Prostějově.
Starší školáci nebo studenti vysokých škol
se už musí učit sami. V rámci karantény se
snaží nejen samostatně vzdělávat, ale zároveň využívají čas k věcem, na které doteď
prostor neměli. „Momentálně zvládám
karanténu dobře díky příznivému počasí,
nicméně změnily se mi kompletně celé
plány ohledně studia v zahraničí, které
budu muset odložit. Na druhou stranu
mám teď víc času se vzdělávat, učit se nové
věci a přečíst si knihu, na kterou jsem předtím neměla čas,“ potvrzuje například Michaela z Prostějova, studentka Univerzity
Palackého v Olomouci.
Podobně je na tom i Karolína z VOŠ Veřejně správní akademie, kterou studuje
v Brně. „Karanténu v prozatímních podmínkách zvládám poměrně dobře. Věci do
školy zpracovávám z domu v Prostějově.
Učit se a pracovat v domácím prostředí
mi vyhovuje.“ Zároveň dodává, že kvůli
omezenému pohybu venku může dělat víc
věcí, co ji baví: „Mám teď v podstatě hodně
času, takže hraju na počítači, čtu a sleduju
filmy. Pro mě v podstatě žádná změna,
protože já ani tak moc ven nechodím. Pokud bude situace nadále taková, jaká je teď,
tak to myslím hravě zvládnu.“
Být zavřený doma však také znamená
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uzavření kulturních institucí pouze
doporučením, nikoli jasným vládním nařízením, bylo až do předminulého čtvrtku ve hvězdách, jak
se k tomu majitelé budov postaví.
S největší účastí proto sledujeme
soukromá kina, pro která bylo a je
udržení projekcí co nejdéle základním existenčním předpokladem.“
yy Jak moc se uzavření dotkne
prostějovského kina po ekonomické stránce?
„Velmi silně. Například pouze zrušená školní představení, kterých
nyní bylo vzhledem k masivnímu
zájmu o film V síti naplánováno velké množství, nás budou stát nemalé
tržby, nehledě na další objednané
filmy. Pokud bychom počítali, že
minimálně do konce dubna nic naplánovaného pro žáky nezahrajeme
– což se dá snadno předpokládat,
protože až se děti vrátí do škol, budou dohánět resty a do kina chodit
nebudou – přijdeme o zhruba sto
devadesát tisíc korun. Pokud nebudou školy chodit až do konce roku,
bude to mnohem více. Dalším tématem jsou pronájmy kina, které
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yy Co říkáte na opatření uzavření
kina Metro 70 a jak jste skutečnost
přijala?
„Samozřejmě nás nastalá situace
mrzí, nicméně opatření jsou zcela
pochopitelná a ve světle událostí je
bez výhrad akceptujeme.“
yy Dnes už tato otázka bude znít
zbytečně, ale neuvažovali jste po
prvním „mírnějším“ opatření vlády o tom, že v promítání budete
pokračovat i nadále za účasti menší než je 100 diváků?

Michal
KADLEC

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Uzavření kina Metro 70 přišlo zrovna v nejméně
vhodnou dobu, sál tohoto zařízení totiž praskal denně ve švech.
Nicméně jeho ředitelka Barbora Kucsa Prágerová (na snímku)
tvrdé opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy nového koronaviru bez výhrad akceptuje. Zároveň ale upozorňuje, že dlouhodobější uzavření může kinu přinést statisícové škody na tržbách.
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yy Jakým způsobem se tvrdá opatření vlády, města či kraje dotýkají
Azylového centra v Prostějově? Liší
se nyní život v domě za Určickou
ulicí a v centru pro matky s dětmi
v Pražské ulici od běžného režimu
před vyhlášením nouzového stavu
v České republice?
„Liší, jako vše, co se teď děje. Naše práce
se zaměřila na zachování a provozování
služeb Azylového centra v souladu se
zákony, nařízeními vlády, kraje a města.
Mojí prací je teď mimo jiné i sledování
a aktualizace těchto nařízení, distribuce
stále nových a nových informací mezi
zaměstnance a klienty, zároveň také
kontrola dodržování všech nařízení
a opatření. Nicméně i přes veškerou
naši snahu upozorňuji, že klienti jsou za
své chování mimo zařízení zodpovědní
sami za sebe, stejně jako každý z nás
a Azylové centrum to nemůže ovlivnit.“
yy Máte dostatek ochranných
a dezinfekčních prostředků?
„Ochranné pomůcky a desinfekční prostředky nám v této chvíli docházejí a zá-

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Život v Azylovém
centru pro lidi bez domova za Určickou ulicí a také v zařízení pro
matky s dětmi v Pražské ulici se
v souvislosti s množstvím nových
nařízení vlády, Olomouckého kraje
i statutárního města Prostějov logicky rapidně změnil. S ředitelem
Azylového centra Janem Kallou si
Večerník popovídal o současné situaci a také o tom, na co se aktuálně
ve své náročné práci zaměřuje.

roveň k sehnání nikde nejsou. V tomto
spoléháme na pomoc Krajského úřadu
Olomouckého kraje, s nímž jsme ve
spojení, a který vydává přehledně nařízení a pokyny včetně formuláře potřeby
ochranných a desinfekčních prostředků.
Jakmile budou k dispozici, kraj je bude
mezi nás distribuovat. V současné době
však mají pochopitelně přednost uzavřené oblasti.“
yy Rozdáváte roušky, ale i potřebné rady také bezdomovcům na
ulici?
„Momentálně nemáme dostatek
roušek, abychom je v terénu rozdávali. Služba terénní program však nadále funguje, kolega má pokyn přednostně sledovat zdravotní stav těchto
osob a v případě potřeby kontaktovat
zdravotnické zařízení, které rozhodne o dalším postupu. Také lidem na
ulici předává informace o aktuálních
nařízeních a radí jim v jejich situaci.“

yy Jakým způsobem probíhá přijímání nových klientů azylového
domu za Určickou ulicí? Podrobujete je nějakým zdravotním testům?
„Aktuálně máme ve službách plný
stav, takže nepřijímáme.“
yy Mohou vaši klienti běžně na vycházky do města bez omezení?
„Jak jsem již sdělil, klienti našich služeb jsou občané jako my, tudíž ano.
Upozorňujeme je však na všechny
nutné povinnosti vyplývající z nařízení vlády, kraje i města.“
yy Lidé bez domova jsou zřejmě
jednou z nejohroženějších skupin
obyvatelstva, co se týká hrozby koronaviru. Souhlasíte?
„Obecně lze říci, že pokud tomu tak
bude, je to z hlediska neochoty dodržovat nařízení, menší hygieny a tak
dále. To se týká zejména osob žijících
přímo na ulici.“
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Poslední měsíc jsme svědky mimořádné situace, která tu ještě nikdy
nebyla a také už možná nikdy nebude. K vyhlášení nouzového stavu pro
území celé republiky došlo poprvé
v historii. O dalších opatřeních od
uzavření škol po zákaz vycházení bez
ochrany obličeje ani nemluvě. Jednoduše by se tato situace dala přirovnat
k válce, jen na druhé straně nestojí armáda, ale velice nebezpečný a neviditelný protivník jménem koronavirus.
Když se koncem loňského roku tento virus objevil v Číně, nechávalo to
všechny v Evropě relativně klidnými.
Jenže únor a začátek března najednou
„vypnul“ celou Evropu. Počet nakažených po celém kontinentu začal stoupat raketovým tempem. To byla první
vlna, kdy jsme si začali dávat všech
pět dohromady. Docházelo nám, že
se opravdu začíná na scéně objevovat
něco jiného než „jen“ obyčejná chřipková epidemie. Počet mrtvých v té
době ještě stoupal relativně pomalu,
takže stále zbýval čas na různé vtípky
a vysmívání se zaváděným pravidlům.
Během posledního týdne vystřízlivěli
ti, co odmítali přijmout fakta, i ti, kteří z nastalé situace měli nekonečnou
srandu. Jednoduchý příklad v užití
roušek. Kdo v ní šel ještě minulý tý-

den po ulici, nebo přidal na sociálních
sítích „orouškovanou“ fotku, byl tak
akorát terčem posměchu. Ale stačilo
pár dní… Skokově roste nejen počet
nakažených v naší zemi, ale především
počet obětí na jihu Evropy. Nyní se
stačí objevit na ulici bez roušky a jste
rázem terčem urážek a nadávek, které
je lepší ani nepublikovat. Nikdy bych
si netroufl tvrdit, že se v našich podmínkách dokáže takovýmto způsobem
změnit situace doslova mrknutím oka.
Co je ale nyní to nejdůležitější? Vydržet. Ač se karanténa jeví jako domácí
vězení, je nutné vydržet, dokud nebude líp. Počet nakažených samozřejmě
bude dále růst, o tom není pochyb. Ale
každý jeden z nás může tento počet
snížit svým zodpovědným chováním.
Největším problémem totiž není sám
virus, ale počet nakažených. Obětí
rozhodně nebude tolik, když se budeme chovat zodpovědně a nebudeme zbytečně více zatěžovat zdravotní
systém, než je nyní nutné. Rovnice je
jednoduchá, čím méně nemocných,
tím méně práce pro zdravotníky a tím
větší naděje na záchranu.
Tak neblázněme a chovejme se zodpovědně, jak jen to půjde. Lepší pár
týdnů vydržet, než pak být izolován
daleko delší dobu.
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Pondělí 23. března 2020

Shrňme to všechno popořádku. V pondělí se celá republika poprvé probudila
do karantény vyhlášené během nedělní
noci. Nejdůležitější zprávou tedy pro
začátek týdne bylo, že lidé mají omezený volný pohyb, kromě nezbytných cest
jako například do práce, k lékaři anebo
na nákup nezbytných základních potravin. Kromě už zavřených obchodů stopla
chod ubytovacích zařízení, což později
zase změnila, protože někteří lidé v hotelích dlouhodobě žijí. V neposlední řadě
vláda doporučila všem dodržovat odstup
mezi osobami alespoň dva metry.
Během pondělí bylo nařízeno pozastavit
veškerou lékařskou péči, která není urgentní. Hlavními důvody tohoto opatření bylo snížit riziko nákazy a také udržet

Jan FRÉHAR

co nejvyšší počet zdravotníků v pořádku. Kromě toho bylo doporučeno všem
seniorům starším sedmdesáti let, aby se,
pokud je to možné, vyhnuli jakýmkoliv
cestám a zůstali doma.
Ve středu nejprve vyhlásil hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk zákaz vycházení na veřejnost bez
ochrany obličeje. Ať už s použitím
roušky nebo jiným způsobem zakrýt
ústa a nos. Tohle opatření nařídil o pár
hodin později také krizový štáb na celé
území republiky. Následovalo krizovým štábem vyhlášené opatření týkající se seniorů nad 65 let a zdravotně handicapovaných, kterým byly vyhrazeny
dvě hodiny mezi desátou a dvanáctou
hodinou na nákup potravin, drogistického zboží i léků.
Jelikož se rozmezí mezi desátou až dva-

PROSTĚJOV Za poslední týden narostl počet nakažených exponenciálně. S tím také souvisí velký počet nových nařízení, opatření
a doporučení vlády. Od půlnoci z neděle 15. na pondělí 16. března
začala platit karanténa, na níž se nabalovala další opatření. K nejdůležitějším se řadí středeční vyhlášení zákazu pobytu na veřejnosti bez ochrany úst a nosu, tedy zákaz vycházení bez roušky. Ve
čtvrtek začalo platit nařízení, že od desáté hodiny dopolední do
poledne mohou nakoupit pouze senioři nad 65 let věku, aby už
v pátek platil posun na ráno mezi sedmou a devátou. Paradoxem
uvedeného je, že dva dny před schválením vyhrazeného intervalu
pro seniory vláda této skupině obyvatel doporučila nevycházet
vůbec z domovů, pokud nemusí.

náctou hodinou ukázalo jako ne vhodně zvolené pro seniory, kteří jsou zvyklí
nakupovat brzy ráno, krizový štáb tak
od pátku tuto dobu posunul, a to mezi
sedmou a devátou hodinu. Otázkou
zatím zůstává, zda tento čas zůstane
i nadále, jelikož nyní se proti tomu
bouří někteří pracující občané zvyklí
nakoupit ráno cestou do zaměstnání.
Od středy se navíc začaly zavírat také
některé podniky a firmy, vláda schválila, že zaměstnancům bude vyplaceno
osmdesát procent mzdy. Firmám je
proplatí stát.
Pátek přinesl další dvě doporučení,
zazněla z úst šéfa ústředního krizového
výboru Romana Prymuly. Nejprve nabádal občany, aby nosili textilní roušky
a dodržovali pravidla jejich dezinfekce.
Další doporučení směroval na všechny
chataře, aby nejezdili na své chaty, pokud to není opravdu nutné.
Během víkendu se ústřední krizový
štáb především zaměřoval na rozvoz
zdravotnického materiálu do nemocnic, ústavních orgánů a všech důležitých organizací v takzvané první linii.
V neděli k tomu přibyl zákaz koledování o velikonočních svátcích. Další jednání vlády ČR má proběhnout v pondělí.
V praxi tato opatření a doporučení
fungují. Minimálně obyvatelům v prostějovském regionu dochází vážnost si-

LCMUGO¾OGEJQXCVe
* omezení volného pohybu, kromě důležitých cest
(práce, lékař, potraviny)
* omezení zdravotní péče, která není aktuálně nutná.
* Zákaz vycházení bez roušky nebo jiné pokrývky obličeje
* Nemocnice na Bulovce (Praha) a U svaté Anny (Brno)
se specializují na případy koronaviru.
* čas vyhrazený nákupům pro seniory a handicapované
(čtvrtek od 10.00 do 12.00, od pátku od 7.00 do 9.00 hodin)
* ošetřovné bude pro všechny rodiče dětí do 13 let, kteří zůstali
doma po celou dobu uzavření škol ve výši 60 % platu, které proplatí stát
* tzv. pendleři budou přes hranice smět přejíždět pouze s platným
razítkem. To jim bude při výjezdu a příjezdu dávat policie. Bude jim
kontrolován jejich zdravotní stav.
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tuace a v obchodech, lékárnách ale také
třeba na ulicích nepotkáte člověka bez
ochrany obličeje. Současně také obyvatelé ukazují svoji až neuvěřitelnou ohleduplnost a solidaritu. Objevila se tak
spousta dobrovolníků, která pomáhá
s nákupy starším spoluobčanům, nebo
šije roušky.
Největší problém zřejmě může nastat,
pokud by se situace delší dobu nezlepšovala. Strach obyvatel i nedostatek příjmů by mohly znamenat velice fatální
problém nejen v současnosti, ale také do
budoucna. A zákazy by se mohly ještě
rozšířit…
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Rozvoz potravin funguje, 9(1.29ą"
obce dezinfikují ve velkém

PROSTĚJOV Velké změny
v životě vyvolala současná
situace s koronavirem pochopitelně také na vesnicích
Prostějovska. Kromě zavřených hostinců, omezeného
provozu v obchodech a obecních úřadů fungujících v nouzovém režimu jsou tu ještě
některé další novinky, s nimiž
nyní musí lidé na obcích počítat. Jedna věc, naštěstí pro
místní, zůstala při starém.
Například nadále fungují
pojízdné prodejny s potravi-

nami. Například uzenářství
Velké změny nastaly také ve zdravot- I jinde se ale potkají s problémy. Naa řeznictví Mirga z Plumlova ní péči v obcích. Například v Brodku příklad Klenovice na Hané musely
trvale objíždí vesnice.
u Prostějova z „důvodu nedostat- zrušit plánované zasedání zastupi-

Michal SOBECKÝ
Ve velkém se pak zapojila třeba firma
Fresh Fruit Moravia. U starostů, například v Kralicích na Hané, se dá objednat dovoz potravin do obce. A sice
například ovoce, zeleniny, pečiva
nebo masa. „Objednávejte pouze přes
SMS – uveďte jméno, příjmení, adresu a celou objednávku. Společnost
potraviny doručí na náš úřad a pracovníci obce vám ho donesou domů,“
nabádá firma případné zájemce.

ku ochranných pomůcek“ zavřela
zubní ordinace. Podobně reagovali
i lékaři v sousedních Otaslavicích.
V Doloplazech zase museli zrušit
zprovoznění ordinace. „Ordinace je
připravená, ale společnost, která ji
pak měla obsadit, nám oznámila, že
se moc omlouvá. Z důvodu současné situace ale mají hodně práce se zavedenými ordinacemi,“ vysvětlil starosta obce Ladislav Sypko. Původně
slavnostně zamýšlené otevření se tak
zatím vůbec nekoná.

telstva obce, Olšany u Prostějova
týden po zprovoznění sběrného
dvora i v soboty ho musely zcela
zavřít. Lidé si nyní ani nenakoupí
ve sportovním areálu ve Smržicích
rajčata. A v Přemyslovicích, lidem
oznámili, že mají počítat s kropením silnic dezinfekcí.
Zatímco ještě před necelými dvěma
týdny situace spojená s koronavirem zasáhla jen některé skupiny
obyvatel, nyní už má dosah naprosto všude.

4QWwM[PGWVNWOKN[F÷PÊPCXGPMQX÷PCQRCM8.CwMQX÷UGFQLGLKEJXÚTQD[
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PCUMX÷NQWRT¾EKJCUKéčRQNKEKUVčCNÆMCąč
Foto: Facebook
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Vlaky na sever hlásí omezení,
<5#*;&1&124#8;

autobusy zatím jezdí
PROSTĚJOV Zatímco obchodů,
restaurací a některých firem se už nařízení vlády dotkla, veřejné dopravy
spíše v malé míře. A sice omezením
některých spojů, takzvaných školních. Nicméně o Prostějovsku to neplatí. V pondělí ráno totiž Vláda ČR
přikázala izolaci části Olomoucka.
Tedy i města Litovel a obce Červenka,
kam směřují vlaky a autobusy také
z Prostějova.
Informaci o tom, jak to s vlakovými spoji
bude, přinesla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. „Na základě rozhodnutí
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje je od pondělí šestnáctého března

3:00 hodin do odvolání ukončena železniční dopravní obslužnost obcí Litovel,
Červenka a Uničov. Ve stanicích a zastávkách Litovel předměstí, Litovel město, Litovel, Červenka zastávka, Červenka, Uničov a Uničov zastávka nebude umožněn
nástup a výstup cestujících. Vlaky budou
dál jezdit na svých původních trasách
a časových polohách z důvodu zajištění
dopravní obslužnosti ostatních obcí na
jejich trase,“ uvedla mluvčí.
Omezení znamenají, že na trati Prostějov – Červenka v úseku Senice na
Hané – Červenka nepojedou minimálně do 25. března, ale spíše déle,
žádné vlaky.

Oblast je tak uzavřená nejen osobní, ale
také hromadné dopravě, což pociťuje
například autobusový dopravce Arriva. Ten do Litovle vypravuje autobusy
například i z Konice. „Situace se v tuto
chvíli neustále mění. Vyvíjíme maximální úsilí, aby se vše stabilizovalo a provoz dostal smysluplný řád,“ poznamenal
pro Večerník mluvčí Arrivy Jan Holub.
Konkrétní omezení pro cestující, tedy
zda například nedojde k úplnému zrušení některých spojů, neuvedl. „Se společností KIDSOK, která dopravu v této
oblasti organizuje, jsme v neustálém
kontaktu. A jakmile bude řešení k dispozici, okamžitě ho zveřejníme a budeme podle něj postupovat a respektovat
i další případná nařízení a opatření,“ dodal mluvčí.
(sob)

BRODEK U PROSTĚJOVA Velký
ohlas vzbudila kauza z minulého
vydání Večerníku o řidiči kamionu z Brodku u Prostějova, kterého
po návratu ze zahraničí nevpustili
do místní hospody. Někteří lidé
v této souvislosti upozorňovali na
celkovou lehkovážnost zmíněného
muže, drtivá většina pak odsuzovala jeho chování po návratu domů.
Redakci se v této souvislosti ozvala
poštovní doručovatelka ze stejné
obce, která s ním přišla do styku.
Žena z Brodku u Prostějova připustila, že je nemocná, odmítla však,
že by byla nakažená koronavirem.
„Každý snad může onemocnět
a můžu vás ujistit, že žádný koronavirus nemám. Pan doktor mi jen
řekl, že mám být radši doma. Navíc
jsem určitě nebyla sama, kdo se s daným člověkem potkal,“ napsala nám

X3URVWÈMRYD
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Michaela Jožková, která dle svých
slov dodržuje vše, co má. „Jen se
bojím, jak se lidi budou chovat, až
zase vyjdu ven. Obzvláště po tom,
co jste napsali. Ale to je vám zřejmě
jedno…,“ dodala roztrpčeně Jožko-

vá, které jsme se prostřednictvím e-mailu zeptali, zda podstoupila testy
na možnou nákazu virem. A pokud
ano, tak s jakým výsledkem. Na tuto
otázku jsme však do uzávěrky vydání odpověď nedostali.
(mls)

ZAVÍRAT SE BUDE MUBEA I MAIER. CO DÁL?

PROSTĚJOV Zavřené prodejny, méně zakázek. To jsou zatím
hlavní dopady na firmy z Prostějovska. Omezování výroby v Číně
nebo v Itálii zatím na společnosti
vesměs sice nedolehlo, ale problémy ve výrobě a omezení provozu
na sebe nenechají čekat. Večerník
zjišťoval aktuální stav v průběhu
i na konci minulého týdne. Firmy
a podniky na Prostějovsku již přijaly konkrétní opatření stanovená
vládou. Zaměstnanci ve většině
z nich fungují v rouškách, zároveň
používají dezinfekční gely a řídí
se všemi dalšími nejnutnějšími
opatřeními. Jak se situace uvnitř
podniků vyvíjí nadále?
„V tomto týdnu uzavíráme výrobu,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník
Miroslav Mikula, jednatel a generální ředitel společnosti MUBEA.
Zároveň dodal, že pravděpodobně
nejsou jediní, kteří se výrobu chystají uzavřít. „Museli jsme přistoupit k tomuto kroku. Máme zkrátka
v současné době na pracovišti nastavená všechna potřebná opatření, ale
jsme nuceni výrobu zavřít. Samozřejmě musíme i nadále fungovat,
takže faktury a podobné věci budou
zaměstnanci zpracovávat buď v kancelářích v omezeném provozu, nebo
z domu v režimu home office. Něco
zavíráme v pondělí, něco v pátek, ten
proces je složitý. Máme však i přesto
zavedená nejrůznější opatření, která
se navíc každou chvíli mění dle situ-

Větší firmy pociťují hlavně úbytek zakázek

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ace,“ poskytl podrobné a konkrétní
informace šéf jednoho z největších
podniků na Prostějovsku.
Podle zpráv Večerníku je na tom
podobně i španělská pobočka firmy
Maier, která má podnik v průmyslové zóně. Příští týden má ještě vyrábět, pak ale naneurčito zavře. Firmu
mohou navíc čekat problémy vzhle-

dem k tomu, že má výrobní závod
v Itálii a další ve Španělsku, kde se
také nachází sídli firmy. Někteří zaměstnanci už jsou ale nyní radši na
neschopence, bojí se nákazy. Oficiální stanovisko se nám však nepodařilo získat, mobilní telefon o víkendu
nebral nikdo ze zodpovědných pracovníků.

Trochu pozitivnější zprávy přichází
z dalších firem. Fungovat má prozatím například japonská textilka Toray. „Naše společnost je k dnešnímu
dni stabilní, ale situace na trzích
a zejména v automobilovém průmyslu se rapidně mění každým okamžikem. Vzhledem k avizovanému
poklesu výroby aut a možnému

snížení poptávky po našich airbagových tkaninách vedeme jednání
se zástupci zaměstnanců i odbory
a společně se připravujeme na možné omezení některých části naší
výroby, tak aby dopady na dlouhodobou stabilitu a zaměstnanost
byly co možná nejmenší,“ uvedl pro
Večerník Tomáš Zikmund, PR manažer prostějovského závodu Toray.
A jaké budou příští dny? „Omlouvám se, ale nebudeme konkrétnější, protože zatím nepadlo přesné
rozhodnutí. Je možné, že z důvodu
obecného poklesu poptávky bude
muset podobné kroky učinit i naše
společnost, konkrétní opatření však
zatím nebyla přijata,“ zaznělo z úst
Tomáše Zikmunda.
Pracovat se bude i jinde. „Zatím se
v závodě nic neměnilo, alespoň v divizi, které šéfuji. Výroba běží, čerpá
se taky dovolená. Platí samozřejmě
základní opatření nařízená vládou,
dodržujeme je,“ uvedl František Pyrolt, ředitele společnosti Mechanika
s tím, že v pondělí má firma poradu.
Například Automechanika Prostějov je na tom poněkud hůře. Na
internetových stránkách uvádí, že
je provoz nadále nepřerušen. Přesto
se zde už problémy projevily. „Snížil
se nám objem zakázek a museli jsme

uzavřít prodejnu. Snažíme se ale
udržet provoz v nějakém smysluplném režimu,“ vyjádřil se Petr Marcin
z vedení společnosti.
Mezi oslovenými byl i zástupce
oděvní firmy. „Část výrobních kapacit jsme uvolnili pro výrobu roušek.
Zatím jinak fungujeme ve standardním provozu, uvidíme ale, jak se situace bude vyvíjet dál,“ sdělil obchodní manažer společnosti Bernhardt
Fashion Jindřich Koryčan.
S problémy se naopak, i když zatím
v menší míře, potýkají v železárnách.
„Zatím se nás to příliš nedotklo.
Akorát odbyt například do Rakouska se zpomalil. Ani s výrobou, ani
s dodávkami materiálu ale není problém,“ informoval za Železárny Annahütte Karel Janeček.
Funguje i Palírna U Zeleného stromu. I když se musela nynějšímu stavu značně přizpůsobit. „Ke zpřísnění pravidel provozu jsme přistoupili
ještě dříve, než přišla státní nařízení.
Do našeho závodu nemá až do odvolání povolen vstup nikdo jiný než
zaměstnanci a nutné zásobování.
Všem je také při příchodu preventivně měřena teplota a směny jsme
nastavili tak, aby se zde potkávalo
najednou co nejméně lidí. Všichni se
zde pohybují pouze s rouškou a po
celém závodu jsme rozmístili desinfekční gely,“ popisuje Michal Šoman,
ředitel prostějovského výrobního
závodu Palírny U Zeleného stromu.
(sob, jaf)
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„PRVNÍ ROUŠKY

KRYRU
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PROSTĚJOV Těžké zkoušce v posledních dnech nebyli vystaveni jen zástupci integrovaného záchranného systému, ale také samospráv a úřadů ať už se jedná o stát, kraje nebo města. Výjimkou
není Prostějov, kde dlouho byl jen jeden potvrzený případ. To už neplatí. Koncem minulého
týdne jich přibyla celá fotbalová jedenáctka. Někteří pacienti byli převezeni z Hané do Brna, na
specializované oddělení, ve městě zároveň přibývá lidí šijících roušky i pro své okolí a těch, kteří
se snaží nějak pomoci. Naopak lidí v ulicích, těch přes víkend výrazně ubylo a oproti běžnému
automobilovému provozu a množství chodců byl Prostějov velmi tichým místem. A v této situaci
primátor města František Jura odpovídal na dotazy Večerníku.

První muž radnice poděkoval
nemocnici a povzbudil obyvatele

Michal SOBECKÝ
yy Jakým způsobem současná
situace změnila práci městské samosprávy?
„Změnila ji zcela zásadně. Významná část běžné agendy se ze dne na
den ocitla na vedlejší koleji a dominuje krizový management. Služby zajišťované městem Prostějov
samozřejmě musejí fungovat dál,
ale sám magistrát pracuje v nouzovém režimu. Budova je uzavřena
a dochází do ní pracovat omezené
množství lidí. Musí fungovat linky
pomoci pro seniory a informační
linky pro veřejnost. A samozřejmě v případech, že je práce kolegů
z magistrátu limitována nějakými

lhůtami, pracujeme na jejich dodržení. Je to náročné a já bych touto
cestou rád poděkoval každému,
kdo nám pomáhá.“
yy A co rada a zastupitelstvo?
„Zastupitelstvo nemá na nejbližší
týdny naplánováno žádné zasedání.
Vzhledem k množství lidí, kteří se
při něm shromáždí v obřadní síni
radnice, by to ani nebylo z preventivního hlediska vhodné. Uvidíme,
jak naložíme se zasedáním, které
by se podle harmonogramu mělo
uskutečnit na konci dubna. Příští
týdny nám mnohé ukáží. Pokud
jde o radu města, kolegové jsou
průběžně informováni. Operativně
se schází především vedení města,
tedy uvolnění členové rady a ta-

jemnice úřadu. Mnohem intenzivnější je nyní komunikace prostřednictvím moderních technologií.
Spoustu věcí s kolegy vyřešíme například přes WhatsApp. Je to rychlé
a není nutné být v jednu dobu na
jednom místě.“
yy Jako primátor řídíte také
městskou policii.
„Ta je samozřejmě pod velkým
náporem. Musí zvládat svou běžnou agendu, dbát na dodržování
městských vyhlášek, řešit odchyt
zaběhnutých psů a podobně. Kromě své obvyklé práce nám pomáhá
například distribuovat ochranné
pomůcky, nabádá občany k nošení
roušek, některým je dokonce rozdává. Naopak téměř ustaly některé

typy drobné kriminality, příkladem
jsou drobné krádeže v supermarketech. Podobné signály mám mimochodem také z republikové policie.
Městská policie je permanentně
v ulicích Prostějova, což s sebou
nese nutnost ochrany strážníků
a desinfekce služebních vozidel.
Kolegové toho nyní mají hodně
a jsem rád, že se na ně jako samospráva můžeme spolehnout.“
yy Jaká je v Prostějově situace
s rouškami a dalšími ochrannými
pomůckami?
„Podařilo se nám sehnat ve dvou
várkách dostatek materiálu pro šití
roušek. První zásilku jsem zavezl
do firmy DD Sport v Dubanech.
Ze druhé začíná šít roušky Gala
Prostějov. Roušky už dorazily a my
je operativně rozdělujeme na potřebná místa. Vybavujeme zdravotníky, řidiče MHD i domy s pečovatelskou službou. Jak bude roušek
přibývat, dostanou se postupně
k více a více lidem. Už máme také
první dodávku respirátorů, které
město koupilo, další bychom měli
získat od Olomouckého kraje. Také
hotové roušky ještě nakupujeme,
v řádu dní bychom je měli mít. Daří
se nám také shánět desinfekci, a to
nejen pro nás, ale i okolní obce pa-

třící do prostějovského správního
obvodu. V minulých dnech jsem se
jednoho takového rozvozu sám zúčastnil, protože jsme se starosty na
pomyslné jedné lodi.“
yy Největší nebezpečí hrozí seniorům. Co pro ně magistrát všechno dělá?
„Zřídili jsme speciálně pro ně
dvě linky pomoci. Jsou v provozu
každý den včetně víkendů a je na
nich možné objednat si například
nákup. Senioři, ale také osoby se
zdravotním postižením a vážně
nemocní občané mají tuto službu
zdarma, zaplatí pouze za zboží,
které si objednali. Vyzývám potenciální uživatele, aby se nestyděli
požádat o pomoc. Je tady právě
pro ně. Velmi mě těší, že se městu hlásí řada dobrovolníků, kteří
chtějí pomáhat potřebným nebo
se jakkoli jinak zapojit do práce
pro občany. Vytvořili jsme pro ně
formulář na webu města a budeme
rádi, pokud se nám přihlásí právě
tímto způsobem.“
yy Velkým tématem posledních
dní je testování občanů. Jak je na
tom Prostějov?
„Mám velkou radost, že díky naší
iniciativě a díky spolupráci spousty lidí začne od pondělního rána

fungovat odběrné místo u prostějovské nemocnice. Brzy ráno tam
příslušníci 601. skupiny speciálních
sil naší armády postaví stan, aby od
7 hodin mohly začít první odběry.
Podmínkou pro testování na koronavirus už nebude jen pokyn hygieniků, ale také doporučení praktického lékaře. Věřím, že se tím celá
situace kolem testování výrazně
změní a moc děkuji všem, kteří na
tom mají zásluhu, tedy především
armádě a prostějovské nemocnici
v čele s Marií Marsovou.“
yy Co byste vzkázal Prostějovanům?
„Ať drží při sobě, v případě potřeby nás neváhají kontaktovat. Snažíme se pomoci opravdu každému
napříč generacemi i profesemi
a jsme připraveni v tom pokračovat, dokud to bude třeba. Prostějov
byl navíc před začátkem epidemie
ve velmi dobré finanční kondici,
která nám kromě vlastní činnosti
dává prostor podílet se po skončení nouzového stavu na obnově
běžného života ve městě, jak jej
známe. Až budeme z epidemiologického hlediska z nejhoršího venku, obnovíme činnosti kulturních
a sportovních institucí a pomůžeme udržet ohrožené firmy.“
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Počínaje od pondělí 19. března které zajišťuje město Prostějov platné. Zájemci si tedy uhradí
jsou služby pro osamělé seniory, prostřednictvím krizových linek pouze cenu nákupu, dovoz - dovážně nemocné a handicapované, 605 162 963 a 605 236 431, bez- nášková služba je ZDARMA!

Občané, noste roušky!
Magistrát města Prostějova žádá,
v této tíživé situaci způsobené nákazou koronavirem, občany (dobrovolníky) o výpomoc při zajištění výroby roušek.
Magistrát za tímto účelem umístil
před budovu Školní 4 (naproti kina
Metra) dvě nádoby. Do jedné z nich
je možné vkládat materiál pro výrobu roušek – bavlněné látky, tkalouny,

nitě, krejčovskou gumu aj. Do druhé
nádoby je možné vkládat ušité roušky.
Dobrovolníci, kteří šijí roušky, si mohou z nádoby na materiál vyzvednout věci potřebné k výrobě roušek.
Ušité roušky je pak možné vkládat Společně to zvládneme, děkujeme
do druhé nádoby. Magistrát zajistí za pomoc
Umístění nádob před budovou
sterilizaci vyrobených roušek a jejich
Školní 4 v Prostějově.
předání potřebným.
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1) Karanténa je opatření pro omezení pohybu osob na konkrétním místě za účelem zamezení dalšího šíření či
zpomalení šíření onemocnění COVID 19, způsobené novým koronavirem SARS –CoV-2 a monitorování
projevů nemoci.
2) Odběr biologického materiálu je indikován osobám se závažným akutním respiračním onemocněním,
u nichž se objevily příznaky v průběhu 14 dnů po návratu z rizikové oblasti a u pacientů s jakýmikoliv respiračními příznaky, kteří byli v kontaktu s osobami, u nichžbylo onemocnění COVID 19 diagnostikováno.
3) Pokud vám byl indikován odběr, vyčkejte zodpovědně v místě pobytu a k zastižení na telefonním čísle, které jste uvedli pro potřebu zajištění domácího odběru. Čekání na provedení indikovaného odběru
biologického materiálu není důvodem k žádným obavám, že laboratorní vyšetření nebude provedeno.
Naopak pomnožení viru v těle člověka umožňuje lepší záchyt viru pro laboratorní vyšetření.
4) Další postup je vázán na výsledek testů laboratorního vyšetření. Po obdržení výsledků bude taková osoba
kontaktována se sdělením dalšího postupu.
5) Buďte odpovědní a dodržujte režim nastavených hygienických opatření.
6) Nekomplikujte odběr vzorků také obcházením čekací lhůty a zajišťováním si odběrů jiným způsobem.
Prodlužujete tak čekací lhůtu dalším osobám a omezujete plynulost nastaveného systému.
7) Po provedení odběru stále platí i nadále nastavený režim opatření domácí izolace.

LINKY POMOCI
Město zřídilo dvě telefonní linky pro seniory, osoby s postižením a vážně nemocné občany,
kteří potřebují pomoc například s nakupováním. „To je pro nás nyní velmi důležité. Nikdo
nesmí zůstat sám bez pomoci, každému jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ uvedl
primátor František Jura.
Linky mají čísla

605 162 963
a
605 236 431

Jsou v provozu každý den včetně víkendů od 8 do 20 hodin. Jejich obsluha bude předávat
požadavky Pečovatelské službě a Charitě, které zájemcům zajistí vše potřebné. Pokud
by kapacity těchto dvou organizací nestačily, má město v zásobě dobrovolníky, kteří se
mu sami hlásí.
Informace o linkách nyní poputují formou letáčku k lidem, kteří je mohou využít.
Další dvě telefonní čísla jsou už od pondělního odpoledne k dispozici ostatním obyvatelům Prostějova.
Na číslech

605 162 973
a
605 343 516
je možné získat všeobecné informace o koronaviru, o aktuálních opatřeních státu, kraje
i města i o pravidlech, která je třeba dodržovat. Zaměstnanci magistrátu na nich budou
buď přímo odpovídat, nebo směřovat tazatele na relevantní zdroje informací. Také tyto
linky budou v provozu denně včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin až do odvolání.

LINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE

585 719 719
(denně od 9:00 do 19:00)
j
y Periodický
ý tisk územně samosprávního
p
celku. Prostějovské
j
radniční listy
y vydává
y
statutární město Prostějov,
j
nám. T. G. Masaryka
y 130/14, 796 01
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VÍCEMĚŘICE Na současnou krizovou situaci s pandemií koronaviru
umí aktivně reagovat také ve Víceměřicích. Klientela tamního Domova
u rybníka je tvořena rizikovou skupinou obyvatelstva, sestává se převážně
ze seniorů. Kromě přísných opatření

Během pár dnů se přidala řada dobrovolníků a z počátečních desítek
roušek jich nyní denně produkují
a rozdávají až čtyři sta. Drtivá většina obyvatel si nemůže tento postoj

Jan FRÉHAR
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dost,“ usmála se Leitner,
k níž se v průběhu uplynulého týdne na Prostějovsku
připojil snad každý, kdo měl doma šicí
stroj. „Vím, že kolegyně ve škole začaly šít
pro policisty i pro prostějovskou radnici.
A jedou jako draci,“ upozornila žena, která
všem vzkázala, aby se drželi.
Do šití roušek se po celém regionu
v rámci dobrovolné pomoci zapojily
stovky žen. S jejich produkcí pomohly
i oděvní společnosti, v Prostějově to byla
například firma Koutný, v Konici zase
Moděva.
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vým způsobem dokázali chránit naše
občany,“ přidal odhodlaně.
O tom, že obec se snaží pro obyvatele dělat maximum, vypovídá
i fakt, že již čtrnáct dní funguje
linka přímo na starostu, prostřednictvím které mohou senioři požádat o vše potřebné, co v této těžké
době potřebují. Starosta tak objíždí starší obyvatele obce, předává
jim objednané nákupy a vyzvednuté léky. V posledních dnech jim
také dovážel právě vyrobené roušky. A jak sám říká, jde nyní o to nejmenší, co se pro druhé dá udělat.
Ještě před týdnem v obci netušili, že
se šití roušek tak rozjede, ale během
pár dnů se výroba více než zdesetinásobila. Šití bude pokračovat i nadále,
vše zatím zůstane v rámci obce, aby
všichni měli i další náhradní roušku.
„Chtěl bych velice poděkovat všem
našim spoluobčanům, kteří se takto zapojují a snaží se pomáhat svým
blízkým a přátelům. Samotného
mě až dojalo, jaká solidarita v těchto krušných časech v naší obci je,“
neskrývá příjemný pocit první muž
obce.
Zmínil také problémy, které musí
v současné době řešit. Jedním
z nejhorších je nedostatek dezinfekčních prostředků. „Vláda po
nás chtěla, abychom uvedli, kolik
budeme potřebovat dezinfekčních
prostředků na dobu třiceti dnů.
Místo potřebných pětadvaceti litrů nám přišly dva litry dezinfekce
a litr Sava...“
Starosta chápe, že momentálně jde
o opravdu nedostatkové věci. Co
ovšem vedení obce mrzí daleko více,
je kritika směřující ke chvályhodné
iniciativě spoluobčanů. „Ještě bych
chtěl zmínit, že nepřišly pouze pozitivní ohlasy, ale byli jsme za tyto
kroky také kritizováni. Jeden nejmenovaný studovaný člověk nám zaslal
e-mail, který se nedá ani zveřejnit,
nejde na něj ani odpovědět... V krizových situacích, jako je tahle, se přesně
ukazuje, jakou má kdo povahu. A bohužel i u nás se najdou lidé, kteří kritizují takovou prospěšnou věc,“ bere
situaci s nadhledem starosta Marek
Hýbl.
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Člen OHK v Prostějově – společnost Bernhardt Fashion CZ uvolnila
část svých výrobních kapacit na šití
roušek. Větší množství již zástupci
společnosti rozdali do zdravotních
zařízení a bezpečnostních složek na
Prostějovsku. V tuto chvíli nabízí
ZDARMA roušky do firem v našem
regionu. OHK v Prostějově bude po-
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máhat s jejich přerozdělováním.
„Prosím vás tedy o sdělení vašich
potřeb ve firmách. Zároveň žádám
o ´rozumnou výši´ vašich požadavků, aby se dostalo
na co nejvíce firem.
Kdo budete mít
o roušky zájem,
napište svůj po-

žadavek na e-mail ohkpv@ohkpv.cz
nebo pošlete SMS na telefon 604 403
345. Uveďte název firmy, svoje jméno
a počet potřebných kusů. Domluvíme
se následně na předání,“ vzkazuje Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově. „Tímto za nás všechny děkuji společnosti
Bernhardt Fashion CZ,
jmenovitě panu řediteli
Koryčanovi, který nás
s nabídkou oslovil. Jsme rádi,
že i v těchto chvílích si nabízíme
vzájemnou pomoc a tím jsme schopni udržet chod firem. Přeji nám všem
hodně sil a hlavně pevné zdraví,“ dodala Chalánková.
(pk)

firem z regionu zdarma

„Poděkovat se sluší také obci Víceměřice, která se na projektu finančně podílí. Konečně v rámci možností roušky nabízíme také veřejnosti,“ doplnil
ředitel domova.
V domově platí celá řada preventivních opatření, pod zvýšeným zdravotním dohledem jsou klienti domova,
ale i sami zaměstnanci, kteří jsou při
uzavření areálu pro veřejnost hlavním
rizikovým faktorem přenosu nákazy.
Užívání ochranných pomůcek a pravidelná dezinfekce jsou proto samozřejmostí. Zabezpečen byl i svoz zaměstnanců do práce, aby se eliminoval
rizikový kontakt v hromadné dopravě.
Rodinní příslušníci byli informováni
o aktuální situaci v informačním dopise, v řešení je komunikace s nimi přes
videokanál. Ve Víceměřicích zkrátka
nic nepodcenili a v domově jsou si
vědomi vysoké odpovědnosti práce
v sociálních službách.

PROSTĚJOV První roušky ušité
na objednávku města Prostějova
zamířily uplynulý pátek ke klientům prostějovských domů s pečovatelskou službou. Rozváží je
městská policie. Výrobu roušek
objednal primátor František Jura
u firmy DD Sport v Dubanech.
„První várka roušek samozřejmě
nebude stačit pro všechny. Výroba
ovšem probíhá dál a postupně je
doručíme všem klientům domovů
s pečovatelskou službou i dalším
potřebným. Na nikoho nezapomeneme,“ ujišťuje primátor František
Jura.
V Dubanech by v příštích dnech
měli ušít celkem 10 tisíc roušek.
Dalších 5 tisíc si magistrát objednal v prostějovské Gale. Denně
tak město může počítat asi s tisícovkou roušek.
Primátor František Jura také převzal první várku respirátorů. Je jich
celkem 2800 a jako první je dostali
strážníci městské policie. K dalším
uživatelům dorazí v příštích dnech
poté, co by mohly do Prostějova dorazit v úterý 24. března.
(red)
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zvyklá vymýšlet jim aktivity. Samozřejmě když teď zrovna za oknem vidí,
že je tam krásně, tak chtějí ven. Naštěstí máme dům, sice s menším dvorem,
zato ale s obrovskou zahradou. Takže
nejsou ošizeny o pobyt na slunci, když
už to situace vyžaduje. Chtěly by za
kamarády, ale protože jsou tři, vyhrají
si spolu. Zkrátka jsme najeli na režim,
jako kdyby byli nemocní. Nijak omezena se prozatím necítím. Nakupuje
muž dvakrát týdně po cestě z práce
a nikam jinam naštěstí nepotřebujeme,“ vylíčila srdečně Lenka Vymlátilová.
A co vy ostatní, jak trávíte čas
v době karantény? Napište nám své
příspěvky na marketing@vecernikpv.cz a ty nejlepší otiskneme pro
inspiraci všem čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(ans)

Krok è. 1

Krok è. 9

Krok è. 2

Krok è. 6
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Takto nachystaná rouška
je připravena k použití.
Nezapomínejte ji pravidelně sterilizovat a měnit filtry,
Krok è. 4
Krok è. 8
Látku přeložíme, abychom dostali Ze starého trika nastříháme vodorovať je její účinnost co nejvyšší.

Prošpendlené strany sešijeme na stroji
Krok è. 7
Prošpendlíme a sešijeme.
nebo ručně, aby se látka netřepila.

Krok è. 3

Obě kratší strany zahneme zhruba Oba dosud nesešité konce přehneme,
Krok è. 10
o ½ cm a prošpendlíme.
tím vznikne tunýlek o velikosti zhruba 1 Na závěr vložíme do roušky filtr upracm, kterým později prostrčíme šňůrku. vený dle velikosti roušky.

Roušky šije celá země, tak co bych nemohla já. Tak tuto větu jsem si řekla
a rozhodla se, že to zkusím. Starých triček mám přece doma hromady a ovládat šicí stroj nemůže být tak těžké,
abych to nezvládla. Vždyť mám přece
vysokou školu, a navíc smontovat skříň
či připevnit poličku dělám levou zadní,
takže nějaké šitíčko bude brnkačka.
Jenže to jsem se šeredně spletla.
Naposledy jsem šila na prvním stupni základní školy, kdy jsme se v pracovních činnostech učili přišít knoflík
a zdobili si látkovou záložku do knihy
křížkovým stehem. Od té doby jsem
se těmto opravným pracím vyhýbala,

děravé ponožky vyhazovala rovnou
do koše a trika vyřazovala na hadry
a domácí nošení. Ale s novou krizovou
situací jsem byla rozhodnutá, že se do
toho pustím. Zavolala jsem mamce, že
si přijedu pro šicí stroj a ušiji alespoň
jednu roušku. Se značnou skepsí, kterou jsem rozhodně nechápala, tedy
souhlasila, doma mi udělala dvacetiminutový výklad, jak a hlavně kudy
se správně navléká nit a ať si prosím
nepřišiji prsty.
Doma jsem si nejprve našla všechno
potřebné, zjistila, že nůžky jsou naprosto tupé, takže nehrozí, že bych látku ustřihla pěkně rovně. Ale to přece

nevadí, to se zapošije. Vystřihla jsem
si tedy mnohoúhelník, co chtěl být obdélníkem, a pustila se do vyprošťování
šicího stroje z krabice. Těžký stroj jsem
pracně rozložila, prostrkala nit všemi
potřebnými otvory a zjistila, že jsem
zapomněla, co dělat dál. Nějakým
způsobem jsem ovšem stroj, jež vyvrhlo samo peklo, zprovoznila a ušila pár
zkušebních stehů. Důkladná kontrola
díla ukázala, že z jedné strany látky je
očekávaný steh, ale ze strany druhé je
jen náznak požadovaného vzoru. Tak
jsem vše opět rozdělala, špulku s nití
vytáhla, vrátila, opět vytáhla a vrátila… A už s ní ani nepohnula.. Něja-

kým záhadným způsobem se zasekla
a nechtěla ven.
Naštvaná a nešťastná, že jsem maminčin pomalu historický klenot zničila, jsem jí volala, abych se jí svěřila se
svým trápením. Kvůli pozdní hodině
jsem už nikam s těžkým peklostrojem
jezdit nechtěla a radši se pustila do
pečení.
Na druhý den maminka přijela, s nadsázkou řečeno se na šicí stroj usmála,
pohladila ho a nezbednou špulku vytáhla. Já jsem jen zavřela otevřenou
pusu, povzdychla si, že to zkusím raději jindy a nebezpečný stroj vrátila
jeho majitelce.
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FEJETON ANETY STRAŠKRABOVÉ

Ochrana úst a nosu je nezbytnou součástí
všech, kteří opouští svůj domov za nákupem či prací. Mnoho lidí si šije své vlastní
roušky z barevných látek, aby si alespoň
takto zlepšili pocit z jejich nepohodlného
nošení. A že se fantazii a nápadům meze
nekladou ani v této oblasti, o tom se můžete přesvědčit na obrázcích. Dokonce jsme
již narazili i na mladíka, který si roušku
vyrobil z podprsenky své přítelkyně...

Krok è. 5

Z připravené látky si vystřihneme ob- Takto připravenou roušku přežehlí- Na konec šňůrky přichytneme zavíradélník o velikosti 40x22 cm.
me, bude držet tvar.
cí špendlík a provlečeme ji tunýlkem
po stranách roušky.

417i-#,#-1018º

3 bavlněná látka, plátěná utěrka
či prostěradlo
3 staré tričko
3 netkaná textilie, kapesník
(na filtr)
3 pravítko nebo metr
3 tužka nebo fix
3 špendlíky
3 šicí stroj nebo jehla s nití
3 nůžky
3 zavírací špendlík
3 žehlička

Potøebujeme:

Celá Česká republika se potýká s akutním nedostatkem roušek, a proto se tvar roušky, a oba sešité konce přes né pruhy o šířce 4 cm, které natáhmnoho lidí rozhodlo, že si roušku ušije vlastní. Rádi byste si svoji vlastní také sebe přeložíme tak, aby se mírně pře- neme, čímž vznikne šňůrka. Možno
vyrobili, ale nevíte jak na to? Návodů je značné množství a my vám jeden krývaly.
nahradit gumičkou či jinou látkou.
z nich ukážeme.

Jak si vyrobit domácí roušku

V uplynulém týdnu jsme na našem
facebookovém profilu vyhlásili fotografickou soutěž o nejzajímavější
roušku. Pár odvážlivců se s námi
o své výtvory podělilo a z této výzvy
vyšla jako bezkonkurenční vítězka
Lenka Vymlátilová. Od Večerníku
tak získává prémii 500 korun českých.
„Roušky jsem nešila, objednala jsem
je u kamarádky a sladily jsme je pro
celou rodinu – já s dvojčaty do růžova a muž se synem do modra. Děti
vědí, že je venku nemocný bacil, a tak
jim rouška nevadí. Berou to jako zábavnou hru,“ sdělila Večerníku žena.
A jaké to je trávit čas v karanténě se
třemi dětmi? „My jsme naštěstí hodně
zvyklí tvořit a trávit čas doma hlavně
kreativně. Protože je televize ani nic
podobného moc nebaví, tak jsem

DSUYQË Rouška není hanba! Já chráním tebe, ty chráníš mì!

Nabídka roušek do

#VQJNGLGXÚUNGFGMLGLKEJUPCåGPÊ

ZHQVQCTEJKX&QOQXCWT[DPÊMC

„Všem zaměstnancům patří uznání
a obdiv, protože práce v sociálních
službách je náročná a v této složité
situaci je jejich společenský přínos neocenitelný,“ cení si svého týmu ředitel
domova Felipe Sánchez López. Šití
se pracovníci věnují i ve volném čase.

jjak
ak po
pomáhají
omáhhají tti,i, ccoo sa
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potřebují…
řebbujjí…
…

na ochranu zdraví dokáží v domově mově, kde je potřeba chránit zdraví
ještě myslet i na druhé. Zaměstnanci klientů i zaměstnanců. Ti tedy v rámci
urgentního řešení rozjeli výrobu texse pustili do šití textilních roušek.
tilních roušek. Nádherná myšlenka
Tomáš KALÁB
solidarity a pomoci je výsledkem týS nedostatkem ochranných prostřed- movosti a síly kolektivu, který v čase
ků zápasí samozřejmě i v tomto do- krize tahá za jeden provaz.
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nulý víkend, kdy s nápadem šít roušky přišli
manželé Horákovi. Za
pár hodin se k nim přidala Lenka Rušilová, že
bude stříhat látky, když
musela zavřít kadeřnictví. Poté se
zapojila mateřská škola, která začala
chystat roušky nejen pro veřejnost,
ale také pro malé děti,“ popsal zrod
dobročinnosti otaslavický starosta
Marek Hýbl. „První den jsme měli
asi pětadvacet roušek. Nejprve jsme
je rozdělili lidem na obecním úřadě
a ve dvou obchodech s potravinami,
aby byli chráněni, následně přišli na
řadu důchodci. V pátek jsme již rozOTASLAVICE V nelehkých ča- obce vynachválit. Najdou se ale i kri- dali pro veřejnost 350 roušek. Vše je
sech se vždy ukáže pravý charak- tici, kterým je očividně nouzový stav samozřejmě zdarma. Budeme stále
ter. To v „Metlích“ platí dvojnásob. ukradený. „Všechno vzniklo předmi- pokračovat, abychom alespoň takoNejenže se sám starosta již více
než týden stará o potřeby místních
seniorů, kterým se snaží nakoupit
nebo vyzvednout potřebné léky
a dovézt je až domů. Od předminulého víkendu se rozhodla skupina obyvatel, na jejímž počátku
stáli manželé Horákovi, že začne
pro obyvatele šít roušky.

6WDURVWD0+ëEO

„Volala mi, že by potřebovala roušky pro
lidi v prostějovském domově důchodců.
Tak jsem se do toho pustila a od té doby
šiju každý den. Začínám v sedm hodin
ráno a končím ve dvě, někdy i ve tři hodiny v noci. Ani vlasy jsem si v týdnu ještě
neumyla, akorát v pátek jsem byla dvě
hodiny na vycházce v přírodě. Vaří za
mě sestra, moje čtrnáctiletá dcera si jídlo
chystá sama,“ popsala svůj nový režim
Yvona Leitner, na niž se postupně začalo
obracet velké množství lidí. „Nevedu si
přesnou statistiku, nicméně odhaduju,
že každý den jsem ušila kolem tří stovek
roušek. Ze začátku to šlo pomaleji, ale
kamarádky mi pak začaly stříhat látku na
čtverečky, z nichž pak roušky šiji, takže se
to celé výrazně zrychlilo. Ozval se třeba
zdejší obecní úřad či řada firem. Vyráběla
jsem i pro Dům sociálních služeb v Lidické ulici v Prostějově. Nechyběli ani
sousedé z Hrubčic, každý, kdo přišel, ten
roušku dostal,“ zmínila se návrhářka, která
se proměnila v krejčovou na plný úvazek.
Roušky paní Yvona vyrábí z bavlny, zejména z počátku využívala zásob, které
měla u sebe doma. „Lidé mi pak ovšem
začali materiál na ně nosit, takže ho bylo

Roušky šijí i v Domově u rybníka ve Víceměřicích

Módní návrhářka Yvona Leitner z Hrubčic svoji první „zakázku“ dostala už
v pátek 13. března od náměstkyně prostějovského primátora Aleny Raškové.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Šije celé Česko!
Tak by se dala nazvat akce, která se
ve velkém rozjela v průběhu uplynulého týdne. Jednou z prvních,
která se ve velkém vrhla do výroby
vyprodaných roušek, byla energická módní návrhářka z Hrubčic
Yvona Leitner. Pedagožka prostějovské SŠDaM je začala šít už
předminulou sobotu a od tohoto
dne se od šicího stroje vzdálila jen
na pár chvil. Postupně se během
uplynulého týdne přidalo i mnoho dalších žen z celého regionu
včetně jejích kolegyň ze školy.
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PROSTĚJOV Podobný přesun
zákazníků tady asi ještě nikdy
nebyl. O předminulém víkendu
se kvůli poptávce po rouškách
tvořily fronty zejména před lékárnami. Už začátkem uplynulého týdne se však na dveřích
většiny z nich objevila informace o vyprodání zásob. Lidé tak
místo do prodejny s léky kvůli
rouškám ve velkém zamířili do
opětovně otevřených galanterií, aby nakoupili látky, z nichž si
roušky doma sami ušili. (mls)

DO ŠVADLENKY

MÍSTO DO LÉKÁRNY

do GRPiFtYÛURE\QHGRVWDWNRYpKR]ERņt
35267ô-296.25-528h(. Lidé se ve velkém pustili'R3URVWøMRYD
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Imunoložka Milena Jeřábková z prostějovské nemocnice uklidňuje čísly
PLUMLOV Strach má velké oči
a může naši imunitu v boji s nemocí
oslabit víc jak cokoliv jiného. To je
zřejmě hlavní poselství rozhovoru
s Milenou Jeřábkovou (na snímku).
Podle atestované imunoložky nás
mohou ohrozit mnohem nebezpečnější patogeny, než je právě koronavir. Lékařka na druhou stranu
ovšem upozorňuje, že dokud více
jak polovina populace nákazu novým druhem viru neprodělá, nebo
proti ní nebude očkována, pak bude
docházet k dalším vlnám epidemie.
Svět tak již zřejmě nikdy nebude takový, jaký býval před vypuknutím
stávající pandemie...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jak je možné, že u někoho nákaza koronavirem nezpůsobí žádné
problémy a pro jiného může být
smrtelná?
„Stejný vir může u různých lidí vyvolat různé projevy onemocnění. Tak je
to u koronaviru. Někdo nemá žádné
příznaky, jiný prodělá běžnou infekci
dýchacích cest, další dostane zápal plic,
který hrozí respiračním selháním.“
yy Ale proč tomu tak je? Záleží na
síle imunitního systému?
„Musíme si uvědomit, že boj imunitního systému s infekcí je vždy spojen
s určitým poškozením organismu.
Optimální obranná reakce vede
k likvidaci patogenu při minimálních
škodách. Sama obranná reakce je
doprovázená zvýšenou teplotou až
horečkou. Nadměrně silná obranná
reakce organismu pak může být hlavní
příčinou potíží pacienta.“
yy Takže to, co nás má chránit, nám
může také pořádně ublížit?
„Ano, při extrémně smrtící pandemii
španělské chřipky po první světové
válce se nepřiměřená odpověď imunitních systémů pacientů výrazným způsobem podílela na těžkém průběhu
nemoci. Nejvíce obětí bylo mezi mladými lidmi ve věku dvacet až čtyřicet
roků s dobrým imunitním systémem.
V tom byl virus španělské chřipky velmi zrádný.“
yy Pro koho je tedy koronavirus
nejnebezpečnější? Všeobecně se
mluví o starších lidech...
„Koronavirová infekce probíhá u zdravých jedinců včetně dětí mírně. Těžší
průběh u lidí, kteří mají jiné závažné
onemocnění, nelze vnímat jako něco
překvapivého. Stejně přirozené je i to,

Skutečné ohrožení není zdaleka tak velké,
jak tíživě situace v záplavě všech informací
působí. Potkáváme mnohé patogeny schopné
vyvolat těžší onemocnění a nemluvíme o nich.
Současná pandemie ale určitě promění náš svět
‚toxického blahobytu‘. Změny to však mohou
být i k lepšímu, bude záležet jen na nás...
že nemoci přicházejí s věkem člověka.
Je tedy zřejmé, že starší lidé jsou nejohroženější skupinou populace. Říká se
tomu stařecká křehkost, která je přirozenou součástí delšího života.“
yy Mají tedy oslabený imunitní systém posílit?
„Ani ne tak posílit jako uvést do optimálního stavu. Ovlivnit imunitní systém ovšem nejde jednoduše, někdy
je třeba změnit životní styl. Imunita je
v úzkém propojení s dalšími systémy
včetně nervové soustavy a naší psychiky. Pokud se všechny tyto systémy nacházejí v dobré kondici a určité rovnováze, dokáže i naše obrana proti infekci
odvádět nejlepší práci.“
yy Zprávy o šíření pandemie
a opatření proti jejímu zmírnění
však na duševní pohodě lidem právě nepřidávají...
„To ano, nicméně chápu, že koronavirus je něco nového, proto je s ním spojena velká nejistota.“
yy Proč se hovoří o tom, že se náš
imunitní systém vůči koronaviru
chová „naivně“?
„Náš imunitní systém je vůči všem
novým virům naivní, protože s nimi
nemá zkušenost. Nákaza pak postihne
velké množství těch, kteří se s patogenem setkají. S jinými typy koronavirů
se přitom běžně setkáváme, způsobují
většinou lehká, někdy i těžší onemocnění dýchacích cest. O těch se však
nemluví, proto se jich nebojíme. Současná situace v době zahlcení informacemi představuje obrovskou psychickou zátěž, která dle mě neodpovídá
rizikům samé infekce.“
yy Skutečně? Zprávy například ze
severní Itálie zní celkem děsivě...
„Ano, ale svět již v minulosti postihly
mnohem horší pandemie. To samozřejmě situaci nijak nezlepší, když

se ale vrátíme k nám, můžeme
vidět, že naše situace po zdravotní
stránce není vůbec špatná. O víkendu
jsme měli kolem tisícovky potvrzených nakažených a jen pět pacientů
v těžkém stavu. Jednoprocentní riziko
těžkého průběhu, to je určitě velmi
dobrá zpráva.“
yy Nebojíte se, že se to v následujících dnech může změnit k horšímu?
Přece jen jsme zatím jen na začátku,
testováno bylo jen velmi málo lidí.
„Doufám, že ne. Nízký počet pacientů
s těžkým průběhem nemoci může být
důsledek zavčas provedených opatření
ke snížení rychlosti šíření nákazy. Ovšem nejen to. Může to i napovídat, že
naše populace je v tomto ohledu šťastněji geneticky vybavená. Toto vysvětlení je ovšem zatím pouze spekulací,
velmi příznivá čísla jsou však důvodem
k reálné naději a povzbuzení.“
yy Nepovažujete tedy infekci novým typem koronaviru za tolik závažnou?
„Ne, potkáváme mnohé patogeny
schopné vyvolat těžší onemocnění,
a nemluvíme o nich. Současná pandemie je ale specifická – mění a změní
svět ‚toxického blahobytu‘, jak byla
naše ještě nedávná skutečnost někdy
nazývána. Lidstvo přežilo jiné epidemie, koronavirovou určitě zvládneme, v naší zemi pravděpodobně lépe
než v mnoha jiných. Změny ale přijdou a mohou být i k lepšímu. Bude
záležet na nás.“
yy Nemůže se situace zhoršit kvůli
strachu z onemocnění?
„To se vyloučit nedá, stres může negativně ovlivnit naši odolnost. Zvyšují
ho i nejrůznější omezení, která na pohodě lidem nepřidávají. Navíc zatím
ani netušíme, kdy boj s koronavirem
skončí.“

yy Nebude to až v momentě, kdy se
buď všichni nakazíme s tím, že drtivá většina z nás se i uzdraví, nebo
bude každý z nás očkován?
„Ano, obojí by určitě znamenalo konec epidemie. Jenže vývoj vakcíny
není krátkodobou záležitostí, je to
otázka spíše roku než měsíců. I když
se podaří šíření infekce zastavit, bude
třeba dosáhnout určité kolektivní
imunity. To znamená, že zhruba šedesát procent populace už bude obranyschopné. Je pak jedno, zda to bude
tím, že infekci prodělali, nebo proti ní
byli očkování. Jinak může dojít k dalším vlnám epidemie.“
yy Bude získaná imunita po vyléčení či očkování trvalá, nebo budeme
nemoc prodělávat znovu a znovu?
„To zatím nikdo neví...“
yy Existuje nějaký spolehlivý recept, jak odolat koronaviru?
„Jednoduchou radu nemám, jsem ale
přesvědčena, že naše skutečné ohrožení není zdaleka tak velké, jak tíživě situace v záplavě všech informací působí.
Nebudu pak opakovat známá doporučení ke zdravému životnímu stylu
a nařízené instrukce ke snížení rizika
přenosu infekce.“
yy Co byste tedy doporučila vy
osobně?
„Aby náš organismus dobře fungoval,
potřebujeme srovnání a nějaké relativní jistoty, opěrné body v naší psychice. Současná situace nám mnohé
naše navyklé ‚jistoty‘ narušila: úzkost,
podrážděnost až agresivita jsou přirozenou reakcí, dlouhodobě nám ale
neprospívají.“
yy Co konkrétního tedy navrhujete?

„Pomůže nám, když přemůžeme
averzi, kterou v nás události mohou
vyvolávat a pokusíme se o laskavý
pohled i pochopení. Když místo jedovatých pocitů vůči těm, kteří pro
vytvoření svého relativního pocitu
bezpečí potřebují mít doma zásoby
potravin jako pro školní jídelnu na
dva měsíce, zareagujeme chápavým
pousmáním nebo neurážejícím žertíkem. Když budeme vnímat ty, kteří se obětavě
pustili do šití roušek
zdarma a nebudeme svoji mysl zatěžovat kritickým
rozebíráním těch,
kteří se naopak na
stejném materi-

álu snažili vydělat. Když si uvědomíme, že velká část z nás má nečekaně
určitý čas navíc, který jsme si vlastně
mnohdy přáli, a dokážeme ho dobře
využít. Když trošku oceníme, co nám
náš zdravotní systém poskytuje, a nebudeme to brát jako něco samozřejmého.“
yy To by jistě někteří přetížení
zdravotníci ocenili...
„Naše zdravotnictví se již delší
dobu potýká s nedostatkem
personálu a probíhající epidemie je pro mnohé zdravotníky extrémní zátěží.
S tímto vědomím přistupujme k sobě navzájem a nepřipravujme se o důvěru,
která je k dobrému
zvládání jakýchkoliv zdravotních potíží nezbytná.“

(QVQCTEJKX/,Gą¾DMQXÆ

vizitka
MUDR. MILENA JEŘÁBKOVÁ
✓ narodila se 6. srpna 1963
✓ absolvovala LF Univerzity Palackého
v Olomouci 1988, atestace z pediatrie
1992, atestace z alergologie a klinické
imunologie 2007
✓ od roku 1988 až dosud je lékařkou
Nemocnice Prostějov
✓ v letech 2004 až 2009 pracovala také v Ambulanci
alergologie a imunologie MUDr. Evy Souškové
✓ je vdaná, s manželem logopedem mají tři dospělé děti
(architekt, lékařka a studentka medicíny)
✓ mezi její záliby patří příroda, výtvarné umění, fotografie
zajímavost: společně se svým manželem Lubošem je dlouholetou
členkou zastupitelstva města Plumlov a společně žijí v domě, který
zhruba před 100 lety obýval tehdejší plumlovský starosta

DO NEMOCNICE MŮŽETE JEN SE ŽLUTOU NÁLEPKOU
Před návštěvou je dobré si zavolat, potleskem lze zdravotníkům děkovat každý den
➢ ze strany C3
Prostějovská nemocnice kvůli
koronaviru zpřísnila všechna bezpečnostní opatření.
„Vzhledem k šířící se nákaze
COVID-19 tímto žádáme pacienty, aby nechodili do areálu nemocnice, pokud nemají
akutní zdravotní problémy,“
uvedla Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel,
pod kterou prostějovská nemocnice spadá.

6WDQSĜHGEXGRYRX
Před vstupem do nemocnice vyrostl velký hnědý stan. Na koronavirus se tam však nikdo ještě uprostřed týdne testovat nemohl, pouze
sestřičky u něj měřily lidem teplotu
a dotazovaly se na možnost nákazy a případný pohyb v rizikových
oblastech. Další zdravotnice se pohybovaly i v areálu. „Měří se v něm
teplota lidem, kteří vstupují do
areálu. Jaké bude jeho další využití,

se ještě ukáže,“ zareagovala Miloševská na dotaz, zda se v budoucnu
bude jednat také o odběrové místo
vzorků. „Jo, malinko se mi ulevilo,“
prohlásil jeden z mladíků po kontrole a spěchal do lékárny pro léky.
Roušky však stejně jako kdekoliv
jinde nesehnal.
Navzdory uvedeným opatřením
byly některé ordinace specialistů otevřeny, na chodbách nemocnice však
panoval nezvyklý klid. „Jste dnes mí
první pacienti,“ hlásil nedlouho před
obědem jeden z přítomných lékařů.

=PDWHNKODYQČQD
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bohužel dopředu zavolal a objednal se na určitý čas,“ popsala
dětská lékařka Hana Zemánková,
která na uplynulý týden původně
měla dlouho dopředu naplánovanou dovolenou. Tu však nakonec
musela zrušit. „Hlavně tam napište, aby lidi nosili roušky!“ upozornila nás důrazně její sestřička.

zkušenost. „Bydlíme s mužem
na prostějovském sídlišti Hloučela. Na pondělní osmou hodinu bylo ohlášeno poděkování
potleskem zdravotníkům či
prodavačkám. Tak jsme spolu
vyšli na balkón a zatleskali si.
V tu chvíli jsme ovšem byli jediní. Byl to zvláštní pocit,“ popsala Karla Klosová.

Podobná opatření jako v nemocnici převládala u všech zdravotníků. Zejména po víkendu se venku před budovami s ordinacemi
praktických i dětských lékařů
shlukovali nemocné děti i dospělí. „Tato opatření máme už od
pondělí, hlavně ze začátku týdne
7OHVNDOLVLVDPL
panoval docela zmatek, pak se to
Tato akce by se měla každodenně
uklidnilo. Lidé chodili s tím, že
opakovat, pokud jste tedy o ní nejsou nemocní. Ne každý si však Ta připojila jednu zajímavou věděli, můžete se k ní připojit i vy.

Pondělí 23. března 2020

pandemie

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKO Prázdné stoly, zamčené dveře, omluvné
vzkazy na vchodových dveřích. Restaurace, bary a pohostinství se na Prostějovsku změnily k nepoznání. Na dveře řady
z nich sedá prach, zejména však na všechny společné prostory
v nich. Některé se tak potýkají s nemalými problémy.

Michal SOBECKÝ
„Máme otevřené okénko. Řešíme
teď resty a objednávky, co byly na
dorty. Jsme tak na dvaceti až třiceti
procentech tržby,“ prozradila Večerníku Jana Petříková, majitelka palačinkárny. Na její podnik se nepřilepila smůla poprvé. Provoz částečně
musela omezit v době rekonstrukce
náměstí Spojenců. Nyní se ale jedná
o vážnější ohrožení provozovny fungující více než pět let. „Ještě před více
než týdnem jsme si nakoupili, máme
plné ledničky surovin, nebyla ještě karanténa. A teď se snažíme je nějak využít, aby se všechno nezkazilo,“ utrousila Petříková ustaraným hlasem.
Na Prostějovsku se pak restaurace
a podobné provozovny popraly
s omezeními různě. Některé ponechaly otevřená okýnka nebo dveře
a dál v omezené míře fungují. Takovým případem je rychlé občerstvení
Gastro v Netušilově ulici. Před provozovnu přibyla velká tabule vábící
kolemjdoucí například na koleno
nebo guláš. Dva velké nápisy upozorňující, že se zde stále vaří, přibyly

také u prostějovského Šnyttu v Mathonově ulici.
V omezeném režimu fungují i jinde, třeba Pizzerie U Hradeb nadále
nabízí rozvoz jídla. „Rozvoz funguje, zájem je zhruba standardní.
Ztráty určitě budou, ale nemáme
to spočítané,“ konstatoval majitel
Josef Horák. Podobně jednají také
v Hrubčicích v místním pohostinství u Drábka, které je známé pro své
velice chutné jídlo. „Restauraci jsme
samozřejmě museli zavřít. Rozvoz
ale funguje normálně dál bez omezení. A to třeba také důchodcům do

okolních vesnic,“ uvedl majitel Jaroslav Drábek. „Určitě se ale současná
situace promítne,“ posteskl si.
S podobnými trably se srovnává Restaurace U Slona v Němčicích nad
Hanou, kde je nově otevírací doba
od 11.00 do 15.00 hodin. Zcela naopak zavřely třeba restaurace ´Na
hřišti´ ve Smržicích nebo vegetariánská restaurace Koza zůstala celá.
U rozvozu zůstala řada jiných podniků, například restaurace Na Kovárně
či Amici a další rozvozci nejen pizzy.
Prodej kebabu se z Tria přesunul na
Žižkovo náměstí.
Jedno je při pohledu na prázdné restaurace však jasné. Ať se k současným omezením majitelé postavili
jakkoli, dopad na tržby bude ohromný. A některé podniky to může existenčně ohrozit.

Foto: Michal Sobecký

d6T¾RÊP¾UP¾LGOwMQF[DWFQWXGNMÆq
Majitelé nové restaurace na „hlaváku“ jsou zoufalí
PROSTĚJOV Zašlou slávu restaurace na hlavním vlakovém
nádraží se chystala oprášit dvojice
podnikatelů. Už na začátku však
musí řešit velkou překážku v podobě koronaviru. Otevření zbrusu nového podniku, který přitom
bude navazovat na kdysi započatou tradici, bylo naplánované na
minulý týden. Kvůli nucenému
uzavření restaurací a podobných
podniků se však neuskutečnilo.
Majitelé restaurace s názvem Pivárium Hlavák Kamil Pán a Ivo
Špringer tak nyní nevědí, co od
budoucnosti očekávat. Začátek
totiž nemohli očekávat horší, než
je právě tento.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

yy V jaké fázi příprav vás problémy s koronavirem zastihly?
„Problémy nastaly až těsně před otevřením restaurace, otevřít jsme chtěli osmnáctého nebo devatenáctého
března.“
yy Kdy jste ještě věřili, že otevřete
podle plánu?
„Do čtrnáctého března jsme doufali,
že vše klapne podle plánu. Pak už ...“
yy Máte nakoupené zásoby, co
s nimi budete dělat?
„Zásoby nakoupené máme, ale
vzhledem k tomu, že se jedná hlavně o trvanlivé potraviny a alkohol,
škody budou z tohoto hlediska minimální. Dodávku piva se nám ještě
podařilo včas stornovat.“
yy Jaké odhadujete škody?
„Celkové škody jsou významné.
Prostory restaurace jsme zásadním
způsobem zrekonstruovali i za pomoci úvěru, jehož splátky již probíhají, a to i za situace, kdy nám
státní správa zakázala v podstatě
podnikat. V současné době nám na-

skakují pouze náklady a příjmy zůstávají nulové. Trápí nás i nájemné
od Správy železnic. To se pokusíme
v současné době pozastavit, vzhledem k tomu, že předmět nájmu
nesmíme využívat. Další variantou
je alespoň odklad nájemného do
doby po karanténě.“
yy Hodláte po odeznění epidemie, případně ještě během ní, zažádat stát o finanční pomoc?
„Po odeznění pandemie doufáme
v pomoc státu, protože do této situace, v podstatě neřešitelné, jsme
se nedostali vlastní vinou. Pevně
věříme, že vláda, parlament a ostatní orgány státní moci dobře zváží
zdravotní rizika Covid-19 a současné ekonomické dopady, způsobené
uzavřením obchodů a restaurací.
Protože koronavirus tu s námi bude
bohužel již i nadále, ať chceme, či
nechceme, a roční či třeba i delší karanténu si zřejmě nikdo nedovede
představit, neboť něco podobného
naše ekonomika nemůže přežít.“

PROSTĚJOV Zatímco prvních
pár dní, kdy přibývaly nové případy onemocnění, se lidé hojně
tlačili do obchodů a vykupovali
vše od masa až po trvanlivé potraviny, tak dnes se již situace změnila. I přes stále přísnější opatření
a strach obyvatel jim během tohoto týdne došla jedna věc. Že ať se
(zatím) bude dít cokoliv, potraviny vždy seženou. Vše se vrátilo do
zajetých kolejí. Navíc k tomu přibyla i lidská solidarita a ohleduplnost, takže by se dalo říct, že je
i v obchodech atmosféra nejlepší,
jaká kdy byla, jelikož se k sobě lidé
chovají opravdu hezky.
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jan FRÉHAR

0CMWRWLÊEÊ OQOGPV¾NP÷ FQFTåWLÊ XGwMGT¾ J[IKGPKEM¾ PCąÊ\GPÊ C UPCåÊ UG DÚV
QJNGFWRNPÊ
Foto: Jan Frehar.

Ve velkých supermarketech nakupujících oproti minulému týdnu řádně
ubylo. Ve všední den je parkoviště
před obchody poloprázdné jako
v pozdních víkendových hodinách.
Lidé oproti minulému týdnu, kdy
zavládla velká panika a pravidelně
nebyly k sehnání těstoviny, rýže
a další trvanlivé potraviny, nakupují
normálně. Všichni mají ochranné
roušky, někteří i rukavice a dodržují
zavedená opatření.
Poslední dny se hodně rozebírala
vládní nařízení týkající se nákupního
času určeného seniorům. Ve čtvrtek
to bylo od 10 do 12 hodin. S pátkem ale přišla změna, senioři tak
mají vyhrazený čas od 7 do 9 hodiny

ranní. To se zase moc nelíbí pracujícím zvyklým obstarat si svačinu.
„V posledních dnech se nakupuje
naprosto v pohodě. Lidem už došlo,
že obchody prostě jen tak nezavřou
a že potravin je dost. Jen si nejsem
zcela jistá, jestli je vhodný termín pro
důchodce. Mnozí lidé, co ještě chodí
do práce, by si chtěli v tuto hodinu
nakoupit,“ uvedla při cestě z obchodu
paní Lucie.
Větší problémy než velké obchody
hlásí ty malé. Zatímco někde se tvoří
nekonečné fronty z důvodu malého
prostoru a vstupu například po dvou
třech lidech. Někam nepřijde za celý
den skoro nikdo. Situace se navíc zatím stále spíše zhoršuje a je otázkou,
zda takovýmto způsobem vydrží fun-

govat nejen menší krámky, ale také
právě supermarkety.
Na nakupování si zatím lidé vůbec
nestěžují. „Nakupování proběhlo bez
problémů, minulý týden to bylo daleko horší, dnes to bylo poklidné. Lidé
se k sobě snaží dobře chovat a udržovat i odstupy. Přijde mi, že oproti minulému týdnu nikdo nepanikaří. Musím říct, že ani důchodců jsem příliš
neviděl a ukazuje se, že i oni dodržují
opatření a chodí ráno,“ prozradil nakupující Petr Motal.
Otázka však nastane, jestli klidný stav
přetrvá, pokud veškerá nařízení vlády
budou platit déle. Zda toho už nebudou mít dost nejen zákazníci, ale také
prodavači a prodavačky. A zda vůbec
budou mít lidé za co nakupovat.

PROSTĚJOV Úbytek lidí je znát
nejen ve veřejném prostoru, kdy
ulice města připomínají i během
pracovního týdne spíše víkendový
provoz, ale i v jednotlivých obchodech. V mnoha hypermarketech
absolvujete nákup klidně bez stání
fronty u pokladen (mimo doby vyhrazené pro seniory), v menších obchodech je leckdy kupujících jako
pověstného šafránu.
Vzhledem k zavřeným hospodám
a restauracím se vcelku logicky mění
poptávka konzumentů. Na odbyt
jdou nápoje v baleních vhodných pro
popíjení v domácnosti. „Významně
se zvýšila poptávka po stáčených ví-

nech, přímo po basách jdou na odbyt
lahvová piva,“ podělila se o zkušenosti
uplynulého týdne prodavačka z prostějovské prodejny s nápoji.
Kdo je ovšem zvyklý na regionální
piva, začal už teď pociťovat drobné
problémy. Na vině je logicky uzávěrka
Litovelska a Uničovska. Právě v litovelském pivovaru se totiž stáčejí lahvová
piva nejen značky Litovel, ale také
Holba a Zubr. „V návaznosti na izolaci
oblasti došlo v Pivovaru Litovel k úplnému zastavení výroby, a to včetně stáčení a distribuce lahvového piva, a to
nejméně po dobu trvání 14denní karanténní lhůty,“ informoval odběratele
s dvoudenním zpožděním obchodní

ředitel PMS Přerov Tomáš Konečný.
„U některých značek proto budeme
muset přesměrovat nabídku na piva
v plechovkách či plastu, ale obecně je
nabídka lahvového piva široká. Avizovaný výpadek tak umíme nahradit,“
ujišťuje majitel specializovaného obchodu s nápoji.
S restriktivními opatřeními vlády se
v počátcích ne všichni výrobci úspěšně popasovali. Vyskytli se i tací, kteří
v pondělí smazali všechny objednávky a poslali zaměstnance domů, aniž
by své zákazníky jakkoli informovali.
Situace v oblasti logistiky se ale přece
jen v nových podmínkách začíná stabilizovat.
(tok)
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PROSTĚJOV V uplynulém týdnu Večerník zjišťoval, jak to vypadá s rouškami v našich obchodních domech, které zůstávají
stále otevřené. Dodržují lidé pravidla při nakupování? Jak zvládají situaci jednotlivé řetězce v Prostějově?

Tereza KRÁLOVÁ
Podle ohlasů občanů Kaufland všechna nařízení dodržuje. „Pokladní mají
všichni roušku, také rukavice, pokud
nemají rukavice, používají dezinfekční gel, a to po každém styku, např. při
hotovostní platbě,“ říká Jan z Prostě-

jova, který šel zrovna nakoupit se svojí
přítelkyní velký nákup na další týden.
„Lidé jsou odpovědní, nosí tady roušky. Většina se snaží platit kartou, ale
někteří nemají tu možnost, tak platí
hotově. Bylo by fajn, aby nosili rukavice nejen pokladní, ale i lidé během
nakupování. Osahávat ovoce a pře-

hrabovat se v pečivu bez rukavic není
zrovna ideální. My rukavice měli!
Snažíme se být vážně odpovědní,“
dodává přítelkyně Veronika.
Podobně je na tom dle ohlasů občanů
také Lidl. „Já nakupovat nechodím,
ale přítel mi říkal, že v Lidlu to všichni
dodržují. Nosí roušky poctivě. Když
jedu po Prostějově autem, všímám
si, že roušky mají i lidé na kole. Ale
například malé děti je nemají,“ prozradila Večerníku obyvatelka Výšovic
Veronika.

Své o dodržování pravidel při nakupování ví také pokladní – brigádnice
Kateřina z Výšovic, která pracuje
v Globusu u Olomouce a do práce
dojíždí. „Lidé nosí roušky, dodržují
rozestupy a nejsou vůbec nepříjemní.
Právě naopak! Všichni jsou teď mnohem milejší, vstřícnější a všechna
opatření skutečně dodržují. Myslím,
že lidem došlo, že bez nás by si teď
nakoupit nemohli, takže jsou nám za
všechno vděční.“ Globus jako velkoobchodní řetězec svým zaměstnan-

cům poskytl vše potřebné a snaží se
je co nejvíce chránit. „Máme všichni
povinně roušky i rukavice. Hotovost
už přijímá pouze automat, my jen
markujeme zboží. Zákazník u nás
může platit hotově i kartou bez jediného fyzického kontaktu s člověkem.“
A jak je na tom Tesco? „Jedna moje
známá, co tam pracuje, si dává do
příběhů fotky v roušce. V Tesku určitě všichni roušky mají,“ usmívá se
Veronika z Prostějova. „Já chodím

nakupovat do Billy v Plumlovské
ulici a všichni zákazníci tam vždy
roušky mají. Dodržují se i dva metry
rozestupy u pokladen,“ dodává.
V prostějovských obchodech to tedy
zatím vypadá velice dobře. Lidé jsou
odpovědní, dodržují nastavená pravidla a chovají se k sobě ohleduplně.
Doufejme, že tato vlna odpovědnosti bude nadále pokračovat a že naše
město bude jedním z těch, které patřilo k nejméně postiženým městům,
až tahle doba bude konečně za námi.

pandemie
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CO BYST E M ÌL I V ÌD ÌT !

¸3é5YøWxLQD]¿OHæLWRVWËRQOLQH
Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky.
Přistupuje proto s účinností od
16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí
osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy
koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců
úřadu. Přijatá opatření nebudou
mít dopad na poskytování služeb
klientům.
V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti
i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak řádné
výplaty dávek, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním
opatřením:
9 ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby
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
elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat
s lidmi jednotlivé případy „na dálku“
a najít jiná vhodná řešení, bez negativ-

ních dopadů na veřejnost.
9 Tiskopisy a další důležité dokumenty 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-

zují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též
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.

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

.UDMVN¿K\JLHQLFN¿VWDQLFH2ORPRXFNÇKRNUDMH
]DK¿MLODSURYR]VSHFL¿OQËLQIROLQN\NHNRURQDYLUX
Zveřejňujeme odkaz na nové internetové stránky
www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji. Stránky zřídil Krajský
úřad Olomouckého kraje a budou průběžně aktualizovány.

Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den od 9.00 do 19.00 hodin.
Telefonický kontakt na pracoviště protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje,
která rozhodnou o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény:
Okres Prostějov: 582 305 760, kl. 765, 767, 768

5DG\DGRSRUXêHQËSUR
Jste v domácí karanténě a váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice? Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo základní rady, podle
kterých je důležité dodržovat následující pokyny.

1.

=čVWDÿWH
GRPD

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.

2.

,]ROXMWHVHRG
RVWDWQÊFKRVREYH
YDwÊGRP¾FQRVWL

Měli byste zůstat v dobře větratelné
místnosti s oknem, které se dá otevírat. A pokud to lze, měli byste být
separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud
je to možné, používejte oddělenou

koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu
s ostatními osobami, je nezbytný
pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by
osoba v domácí izolaci používat zařízení
jako poslední, a poté by tato osoba měla
koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky,
které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání
nebo sprchování, tak pro účely hygieny
rukou. Pokud bydlíte na koleji či jiném
místě, kde sdílíte společnou kuchyni,
koupelnu a společenské prostory, měli
byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných
případech a nosit ústní roušku. Pokud
sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na
koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou
tam přítomni ostatní. Pokud to jinak
nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve
svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem
a osušte vlastní utěrkou.

1HåQDYwWÊYÊWHVYÆKR
OÆNDąHQHMGąÊYH
PX]DYROHMWH

3.

Všechny návštěvy lékaře by měly
být předem projednány telefonicky.
Je to proto, že je ve zdravotnických
zařízeních potřeba minimalizovat
kontakt 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.

4.

1RVWH×VWQÊURXwNX
SRNXGY¾PWRMH
GRSRUXéHQR

Pokud jste dostali ústní roušku, měli
byste ji nosit v případě, že pobýváte
ve stejné místnosti s jinými lidmi, ale
i v případě návštěvy poskytovatele
zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé,
kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve
stejné místnosti.

5.

.U\MWHVL×VWD
DQRVSąLNDwOL
DNÚFK¾QÊ

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte
ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci

&1/%ª-#4#06¦07
COVID-19, by také měli používat při
kašli a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky a okamžitě
po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20
sekund), opláchněte si je a důkladně
osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla
osobě, o kterou se stará.

6.

0\MWHVL
UXFH

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by
se mělo provádět často a důkladně
mýdlem a vodou po dobu nejméně
20 sekund, poté si ruce opláchněte
a důkladně osušte. Totéž platí pro
osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte
se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.

9\KQ÷WHVHVGÊOHQÊ
GRP¾FÊFK
SRWąHE

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo
jiné předměty), které jste vy nebo
osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami
ve vaší domácnosti. Po použití těchto

předmětů je důkladně omyjte mý- te jednorázové rukavice a plastovou
dlem a vodou; k mytí nádobí a příbo- zástěru a očistěte všechny povrchy
rů lze použít myčku nádobí.
v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Q¾YwW÷Y\
8. 1H]Y÷WHVLGRPč

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné,
aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte
mluvit s někým, kdo není členem vaší
domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.

'RP¾FÊ
]YÊąDWD

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.

3UDQÊ
SU¾GOD

Pokud potřebujete vyprat doma
prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí
pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu.
Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo
na nejvyšší možnou teplotu vhodnou
pro danou tkaninu. Při manipulaci
se znečištěnými materiály používej-

11.

2GSDG\

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci by měl
být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně
zavázán. Plastový pytel by pak měl
být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na
odpad.

12.

6OHGXMWHSąÊ]QDN\
RQHPRFQ÷QÊ
XVHEHQHERXRVRE\
RNWHURXSHéXMHWH

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás
nebo osoby, o kterou pečujete, např.
máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže se nejedná
o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do
nemocnice. Pokud se jedná o stav
nouze a potřebujete zavolat sanitku,
informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho,
kdo je testován na SARS-CoV-2).

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
7FÌFSOLWNEPSVÌNFB¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

7Z[LPV¥FKUFEWPVNÎTÌO
pøedplatné PROSTÌJOVSKÉHO
7FÌFSOLV[B,Ì
Získáte kompletní informace o koronaviru
v Prostějově a přilehlém regionu, mnoho
dalších zpráv a cenných informací
a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy
a spoustu další zábavy na volné chvíle.
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Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu
predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!
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KďƌŸƚĞƐĞƉƌŽƚŝǀŝƌƽŵ͊
^ŝůŶŽƵŝŵƵŶŝƚƵƉŽƐşůşůĠŬŽƎŝĐĞŝŚŽƵďǇƓŝƚĂŬĞ
ƉƽƐŽďş ũĂŬŽ ĂĚĂƉƚŽŐĞŶ Ă ŚĂƌŵŽŶŝǌĄƚŽƌ͕ ĐŽǎ
ǌŶĂŵĞŶĄ͕ ǎĞ ǌǀǇƓƵũĞ ƚĂŬĠ ŽďƌĂŶǇƐĐŚŽƉŶŽƐƚ
ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ͕͞ĚŽƉůŸƵũĞďǇůŝŶŬĄƎŬĂ͘
ŽďƌĄ ŝŵƵŶŝƚĂ ũĞ ǌĄŬůĂĚ ƉƌŽ ďŽũ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ
Ɛ ǀŝƌŽǀǉŵŝ Ă ďĂŬƚĞƌŝĄůŶşŵŝ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşŵŝ͘
<ũĞĚŶĢŵǌŶĞũůĞƉƓşĐŚĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝĄůŶşĐŚƉƌŽͲ
ƐƚƎĞĚŬƽƉĂƚƎşůŝĐŚŽƎĞƎŝƓŶŝĐĞ͘>ŝŬǀŝĚƵũĞǀŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŵƵƐƚƌĞƉƚŽŬŽŬǇ͕ƐƚĂĨǇůŽŬŽŬǇĂĚĂůƓşĚƌƵŚǇ
ďĂŬƚĞƌŝş͕ ŚůĂǀŶĢ ŶĂ ĚǉĐŚĂĐşĐŚ Ă ŵŽēŽǀǉĐŚ
ĐĞƐƚĄĐŚ͘ƉƌĂĐŽǀĂŶĠƉƵƉĞŶǇǀƌďǇǀŐĞŵŵŽͲ
ƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ ũƐŽƵ ǀǇŶŝŬĂũşĐşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵ
ƉƌŽƚŝǀŝƌƽŵ͕ĂůĞƚĂŬĠƉŽŵĄŚĂũşũŝǎƉƎŝǀǌŶŝŬůĠ
ǀŝƌſǌĞĂƐŶŝǎƵũşŝǀǇƐŽŬĠƚĞƉůŽƚǇ͘

K ēĞƌŶĠŵ ďĞǌƵ ďǇůŽ ǌŶĄŵĠ ƉƎşƐůŽǀş ͣƉƎĞĚ
ďĞǌĞŵŬůĞŬŶŝ͘͞<ĞǌůĞƉƓĞŶşƐƚĂǀƵŽƌŐĂŶŝƐŵƵ
ƐĞŽĚĞĚĄǀŶĂǀǇƵǎşǀĂůŽŶĢŬŽůŝŬēĄƐƚşďĞǌƵ͘Ăũ
ǌŬǀĢƚƽũĞǀǇŶŝŬĂũşĐşŵƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵŶĂŶĞŵŽͲ
ĐŝǌƉƌŽĐŚůĂĚŶƵƚş͕ŶŝēşďĂŬƚĞƌŝĞ͕ēŝƐƚşǌĂŚůĞŶĢͲ
ŶĠƉƌƽĚƵƓŬǇ͕ƉůŽĚǇǌůĞƉƓƵũşŶĞƌǀŽǀĠƉƌŽďůĠͲ
ŵǇ͕ĂůĞƉƵƉĞŶŶĄŵŵƽǎĞƉŽŵŽĐŝƐůŝŬǀŝĚĂĐş
ǀŝƌƽĂďĂŬƚĞƌŝş͘
dĂŬĠũĞƵŶĄƐĐĞůĄƎĂĚĂĐŝǌŽŬƌĂũŶǉĐŚďǇůŝŶŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ǀǇǌŶĂēƵũş ĂŶƚŝǀŝƌŽǀǉŵŝ
ĂĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝĄůŶşŵŝƷēŝŶŬǇ͘
dƌĂĚŝēŶş ēşŶƐŬĄ ŵĞĚŝĐşŶĂ ǀǇƵǎşǀĄ ĂŶĚƌŽŐƌĂͲ
ƉŚŝƐ ʹ ŵĢŬǉŶ ůĂƚŶĂƚǉ͕ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ǀǇǌŶĂēƵũĞ

ƐŝůŶǉŵĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝĄůŶşŵĂĂŶƚŝǀŝƌŽǀǉŵƉƽƐŽͲ
ďĞŶşŵ͘sŝůĐĂĐŽƌĂʹŬŽēŝēşĚƌĄƉƉŽĐŚĄǌşǌĂŵĂͲ
ǌŽŶƐŬǉĐŚƉƌĂůĞƐƽĂŵĄŚŽĚŶĢĚƌƵŚƽƉƎşǌŶŝͲ
ǀǉĐŚƉƽƐŽďĞŶşŶĂůŝĚƐŬǉŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐ͘:ĞĚŶşŵ
ǌŶŝĐŚũĞƚĂŬĠƉƌŽƚŝǀŝƌŽǀĠĂƉƌŽƚŝǌĄŶĢƚůŝǀĠƉƽͲ
ƐŽďĞŶş͘
< ŶĞũǀǉǌŶĂŵŶĢũƓşŵ ďǇůŝŶĄŵ ǀ ƚƌĂĚŝēŶşŵ
ēşŶƐŬĠŵůĠēŝƚĞůƐƚǀşƉĂƚƎşǌůĂƚŝĐĞ͘:ĞũşŚůĂǀŶş
ůĠēŝǀĠ ƷēŝŶŬǇ ũƐŽƵ ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐŬĠ Ă ƉƌŽƚŝǌĄͲ
ŶĢƚůŝǀĠ͘ <ĂǎĚĄ ƚĂƚŽ ƌŽƐƚůŝŶĂ ƉƽƐŽďş ůŝŬǀŝͲ
ĚĂēŶĢŶĂƵƌēŝƚǉĚƌƵŚǀŝƌƽĂƉƌŽƚŽũĞŶĞũͲ
ůĠƉĞǌŚŽƚŽǀŝƚƐŵĢƐǌƚĢĐŚŶĞũƷēŝŶŶĢũƓşĐŚ͘
;ƉƌͿ

jŶĂǀĂ͕ ďŽůĞƐƚ ƐǀĂůƽ Ă ŬůŽƵďƽ Ă ǌǀǉƓĞŶĄ ƚĞƉůŽƚĂ͘
WƎĞƐƚŽǎĞ ƉƎĞĚ ƉŽĚŽďŶǉŵŝ ƉƎşǌŶĂŬǇ ǀ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ
ĚŶĞĐŚ ǀĂƌƵũş ŵĠĚŝĂ ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌĞŵ͕
ƐƚĞũŶĠƉƌŽũĞǀǇŶĞƐĞŝŽďǇēĞũŶĠŶĂĐŚůĂǌĞŶşēŝĐŚƎŝƉͲ
ŬĂ͘sŬĂǎĚĠŵƉƎşƉĂĚĢ͕ĂǀƌŝǌŝŬŽǀĠŵŽďĚŽďşǌǀůĄƓͲ
ƚĢ͕ƐĞǀǇƉůĂƚşƉŽƐşůŝƚŝŵƵŶŝƚƵ͘KďƌĂŶƵƉƌŽƚŝǀŝƌƽŵ
ŶĞŬŽƵƉşŵĞũĞŶǀůĠŬĄƌŶĢʹƷēŝŶŶĠƉŽŵŽĐŶşŬǇƐĞͲ
ǎĞŶĞŵĞŝǌƉƎşƌŽĚŶşĐŚǌĚƌŽũƽ͘
ŚůĂĚŶĠ ŵĢƐşĐĞ͕ ŬĚǇ ůŝĚĠ ƚƌĄǀş ǀĢƚƓŝŶƵ ĚŶĞ ǀĞ ǀǇͲ
ƚŽƉĞŶǉĐŚŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ͕ũƐŽƵƉƌŽƉƎĞŶŽƐǀŝƌƽŝĚĞĄůͲ
Ŷş͘^ƵĐŚǉǀŶŝƚƎŶşǀǌĚƵĐŚǀǇƐƵƓƵũĞƐůŝǌŶŝĐĞ͕ƚǇƐĞƚĂŬ
ƐƚĄǀĂũşŶĞďĞǌƉĞēŶǉŵƉƌŽƐƚƎĞĚşŵƉƌŽŵŶŽǎĞŶşǀŝƌƽ͘
WŽŬƵĚƐĞǀǇƚŽƉĞŶǉŵŵşƐƚŶŽƐƚĞŵŶĞǀǇŚŶĞƚĞ͕ũĂŬŽ
ǀŚŽĚŶĄ ƉƌĞǀĞŶĐĞ ƉŽƐůŽƵǎş ŐƌĂƉĞĨƌƵŝƚ͘ sǉƚĂǎĞŬ ǌĞ
ƐĞŵĞŶŽǀŽĐĞĚŽƉŽƌƵēƵũĞŶĞũǌŶĄŵĢũƓşēĞƐŬĄďǇůŝŶͲ
ŬĄƎŬĂ :ĂƌŵŝůĂ WŽĚŚŽƌŶĄ͘ ͣǆƚƌĂŬƚ ǌĞ ƐĞŵĞŶ ŐƌĞƉƵ
ƉƽƐŽďşƉƌŽƚŝƐƚŽǀŬĄŵŬŵĞŶƽǀŝƌƽĂďĂŬƚĞƌŝş͘EĂǀşĐ
ŽďƐĂŚƵũĞďŝŽĨůĂǀŽŶŽŝĚǇ͕ŬƚĞƌĠƉŽƐŝůƵũşŝŵƵŶŝƚƵĂēŝƐͲ
ƚşŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐ͕ƚĂŬǎĞƉŽŵĄŚĂũşƉƌŽƚŝŶĂĐŚůĂǌĞŶşĂŝŶͲ
ĨĞŬĐşŵ͕͞ƵƉŽǌŽƌŸƵũĞWŽĚŚŽƌŶĄ͘
:ĞůŝŬŽǎŐƌĞƉŽǀĠŬĂƉŬǇƉƽƐŽďşƚĂŬĠũĂŬŽƉƎşƌŽĚŶşĂŶͲ
ƚŝďŝŽƚŝŬƵŵ͕ƉŽŵĄŚĄŐƌĞƉŶĞũĞŶũĂŬŽƉƌĞǀĞŶĐĞǀŝƌŽͲ
ǀǉĐŚĂďĂŬƚĞƌŝĄůŶşĐŚŝŶĨĞŬĐş͕ĂůĞƚĂŬĠƉƎŝũĞũŝĐŚůĠēďĢ͘
ͣ<ǀŶŝƚƎŶşŵƵƵǎŝƚşƐĞŚŽĚşƉƎĞĚĞǀƓşŵƚŝŶŬƚƵƌǇ͕ŬƚĞƌĠ
ƉŽŵĄŚĂũş ƉƌŽƚŝ ŶĞƉƎĄƚĞůƐŬǉŵ ǀŝƌƽŵ͕ ĂůĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
ƚĂŬĠƉůşƐŶşŵ͕͞ĚŽĚĄǀĄďǇůŝŶŬĄƎŬĂ͘

Dùvìrnì známé „léky“
WŽĚŽďŶĢũĂŬŽŐƌĂƉĞĨƌƵŝƚŝĚĂůƓşƉŽŵŽĐŶşŬǇǀďŽũŝ
ƉƌŽƚŝŶĞŵŽĐĞŵǌŶĄŵĞǌŶĂƓşƐƉşǎĞ͘dǇƉŝĐŬǉŵƉƎşͲ
ŬůĂĚĞŵũĞƉĞēĄƌŬĂŶĞďŽůŝǎĂŵƉŝŽŶ͘:ĞŚŽůĄƚŬǇŽĐĞͲ
ŶşŵĞƉƎĞĚĞǀƓşŵƉƎŝƉƌŽďůĠŵĞĐŚƐŚŽƌŶşŵŝĐĞƐƚĂŵŝ
ĚǉĐŚĂĐşŵŝ͕ĂůĞŝƉƌƽĚƵƓŬĂŵŝ͘EĞũǀşĐĞƉƌŽƐƉĢƓŶǉĐŚ
ůĄƚĞŬ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ēĞƌƐƚǀǉĐŚ ƉůŽĚŶŝĐşĐŚ Ă ũĞũŝĐŚ
ƉŽēĞƚƐĞƐŬůĂĚŽǀĄŶşŵŝŬŽŶǌĞƌǀĂĐşŬůĞƐĄ͘EĞũůĠƉĞ
ƉƌŽƚŽƉŽƐůŽƵǎşǎĂŵƉŝŽŶǇǀĞĨŽƌŵĢƚŝŶŬƚƵƌǇ͘:ĞƚŽ
ĂŶƚŝďŝŽƚŝŬƵŵ ŶĂ ŚŽƌŶş ĐĞƐƚǇ ĚǉĐŚĂĐş͘ WĞēĄƌŬǇ ĂůĞ
ŶĞũƐŽƵũĞĚŝŶĠŚŽƵďǇƉƌŽďŽũƐĐŚƎŝƉŬŽƵĂŶĂĐŚůĂͲ
ǌĞŶşŵ͘WŽĚŽďŶŽƵƐůƵǎďƵƉƌŽŬĄǎŽƵƚĂŬĠũĂƉŽŶƐŬĠ
ŚŽƵďŝēŬǇƓŝƚĂŬĞ͕ƐǀǉƌĂǌŶǉŵŝƉƌŽƚŝǀŝƌŽǀǉŵŝƷēŝŶŬǇ͘
dĠŵĢƎ ƵŶŝǀĞƌǌĄůŶşŵ ƉŽŵŽĐŶşŬĞŵ ũĞ ēĞƐŶĞŬ͘  ƚŽ
ũĂŬ ƐĞƚǉ͕ ǌĞ ŬƚĞƌĠŚŽ ǀǇƵǎşǀĄŵĞ ĐŝďƵůŬƵ͕ ƚĂŬ ŵĞĚͲ
ǀĢĚş͕ŬƚĞƌǉŶĞƐĞƐǀŽƵƐşůƵǀůŝƐƚĞĐŚ͘:ĂŬŽƉŽŵŽĐŶşŬ
ƉƌŽƚŝƓşƎĞŶşŝŶĨĞŬēŶşĐŚŽŶĞŵŽĐŶĢŶşƐĞƉŽƵǎşǀĂůũŝǎǀĞ
ƐƚĂƌĠŵ ŐǇƉƚĢ͘ ͣEĂƉƎşŬůĂĚ ǌ ϱϲϬ ǌŶĄŵǉĐŚ ŬŵĞŶƽ
ǌůĂƚĠŚŽƐƚĂĨǇůŽŬŽŬĂũŝĐŚēĞƐŶĞŬϱϬϬŶŝēş͕͞ƵƉŽǌŽƌŸƵͲ
ũĞWŽĚŚŽƌŶĄ͘
EĞũĞŶǀŬƵĐŚǇŶŝ͕ĂůĞŝǀůĠŬĄƌŶŝēĐĞƉŽƐůŽƵǎşƚĂŬĠďĂͲ
ǌĂůŬĂ͘ƛǀĞĨŽƌŵĢƚŝŶŬƚƵƌǇ͕ēĂũŽǀĠƐŵĢƐŝ͕ŶĞďŽŬŽƵͲ
ƉĞůĞ͘EĞǌĂƉƎĞƐǀĠĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝĄůŶşƷēŝŶŬǇ͕ƷůĞǀƵƉƎŝ
ďŽůĞƐƚŝĂŶŝƉŽŵŽĐƐǀǇŬĂƓůĄǀĄŶşŵ͘
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ŽďƌŽƵƐůƵǎďƵǀƉƌĞǀĞŶĐŝŝǀĂŬƵƚŶşŵďŽũŝƐŶĞŵŽͲ
ĐĞŵŝŶĄŵƉƌŽŬĄǎŽƵƚĂŬĠƌŽƐƚůŝŶǇ͕ŬƚĞƌĠǌŶĄŵĞƐƉşƓ
ŽĚ ŶĂƓŝĐŚ ďĂďŝēĞŬ͘ dǇƉŝĐŬǉŵ ƉƎşŬůĂĚĞŵ ũĞ ēĞƌƚƽǀ
ŬŽƎĞŶ͕ǌŶĄŵǉƚĂŬĠũĂŬŽƐŝďŝƎƐŬǉǎĞŶƓĞŶ͕ŬƚĞƌǉƐĞƉŽͲ
ƵǎşǀĄŵŝŵŽũŝŶĠƉƎŝĚŽůĠēŽǀĄŶşŝŶĨĞŬēŶşĐŚĐŚŽƌŽď͕
ƐůĂďŽƐƚŝ Ă ǀŝƌŽǀǉĐŚ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĐŚ͘ ͣĞƌƚƽǀ ŬŽƎĞŶ
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PROSTĚJOV Co bude dál s prostějovským hokejem? Nadále
se čeká na zásadní rozhodnutí majitele LHK Jestřábi Jaroslava
Luňáka. Zároveň však ve stínu koronavirové pandemie už probíhají přípravy na příští prvoligovou sezónu 2020/2021. Ještě
předtím se ale prostějovským klubem prohnal uragán výpovědí, kterou vyfasoval minimálně půltucet členů kádru z nedávno
skončené sezóny.

Marek SONNEVEND
„Já věřím, že hokej v Prostějově bude
normálně pokračovat. Všechno ale záleží na tom, jak rozhodne majitel v závislosti na ekonomice, na jednáních s klubovými partnery v čele se statutárním
městem Prostějov,“ odtušil sportovní
manažer elhákáčka Jiří Vykoukal s tím,
že on osobně počítá se svým setrváním
ve službách oddílu. Ten se nejen vzhledem k aktuálnímu výjimečnému dění
může ocitnout v nemalých problémech,
stejně jako všechny ostatní sportovní organizace. „Ze současné situace se určitě
budeme muset nějak postupně zotavit,
tak jako každý. Uvidíme, co přijde dál
a za jak dlouho momentální krize skončí. Pak se uvidí,“ přemítal.
Složení hráčského kádru do dalšího
ročníku se už samozřejmě řeší, ovšem dosud čistě v zákulisí. „Opravdu teď panuje složité období. Nikdo
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pořádně neví, co bude za týden, za
měsíc nebo za dva, za čtvrt roku.
Každopádně jednání s klukama
probíhají, několika hráčům jsme
prodloužili smluvní opce,“ prozradil
Vykoukal aspoň obecně bez uvedení
konkrétních jmen.
Současně však prostějovské vedení
podle neoficiálních informací zaslalo
poštou hned šesti plejerům ze soupisky
2019/20 jednostrannou a okamžitou
výpověď ze smlouvy. Což umožňuje
jeden bod v kontraktech pojednávající
o tom, že k takovému kroku může klub
přistoupit v případě zásahu vyšší moci
a nemožnosti normálně pokračovat
v činnosti. Pod tohle ujednání spadá
právě předčasné ukončení sezóny kvůli
řádící nákaze COVID-19.
O tom, že šestice ptačích dravců
byla bez milosti vyhozena, se veřejnost dozvěděla od ostříleného
útočníka Tomáše Divíška. Ten 7.

března dojemně uzavřel svou kariéru a stejně by tedy nepokračoval,
přesto jej nemilá listovní zásilka vůbec nepotěšila. „Je to samozřejmě
nepříjemné. Doufám, že mi ještě
aspoň majitel zavolá a napřímo mi
k tomu něco řekne. Celková situace
ve státě a ve světě je nepříjemná, nevím, jestli k těmhle krokům vedou
majitele opravdu tyto důvody. Jako
hráč ale s takovým řešením nesouhlasím a vadí mi, že nemá žádnou
kulturu. I když k danému kroku asi
sáhne řada klubů, někde se holt šetřit musí,“ řekl Divíšek mimo jiné.
Podstatnou věcí pro nejbližší budoucnost Jestřábů rozhodně je, kdo povede
coby kouč celý realizační tým již bez
odcházejícího lodivoda brankářů Štefana Žigárdyho. „Otázka hlavního trenéra je také v jednání. Zatím není nic
definitivně vyřešené ani podepsané,
ale můžu říct, že se pravděpodobně
dohodneme na pokračování s Ladislavem Lubinou,“ oznámil Vykoukal,
že LHK nejspíš zůstane pod taktovkou stávajícího kormidelníka.
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S TOMÁŠEM DIVÍŠKEM
NAJDETE NA STRANĚ D4.
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Nejdřív přesuny nebo zákazy fanoušků. A pak přerušení nebo
úplná stopka. Jestli nějakou lidskou činnost koronavirus ničí
ve velkém, tak je to kromě cestování také spolková činnost.
A zejména sport.
Fotbal pak má oproti řadě jiných sportů specifickou sezónu.
Zatímco basketbal, volejbal nebo hokej odpočítávaly poslední týdny ročníků a hrály obvykle nadstavbovou část, fotbalisté
a také házenkáři se ocitli bez zápasů přesně v polovině sezóny.
Zejména kopačkám z Prostějovska šlo o hodně. Například
Klenovice, Otaslavice, Mostkovice, Výšovice, Protivanov,
Plumlov či Kostelec na Hané měly hrát o udržení, Pivín a Čechovice, nemluvě třeba o Vrahovicích v okresním přeboru
zase naopak sahaly po postupu. Všichni se ale nyní shodnou,
že zdraví je na prvním místě a fotbal odstrčilo daleko dozadu.
Přesto se nabízí otázka, zda tedy jarní část soutěží začínat. Mnozí říkají, že ne. A v tomhle s nimi souhlasím. Zejména amatérské soutěže by hodně utrpěly. Hráči zkrátka nebudou mít ve
středy, kam by se nejspíš řada zápasů musela přesunout, tolik
času. A jejich absence zcela zamíchají tabulkami. Pro některé
pak bude problém s nedostatkem prakticky neřešitelný, už teď
s ním bojuje třeba házenkářský Sokol. Ten měl problém se na
podzim vůbec poskládat. Jak by pak vypadala soupiska na zápasech v týdnu, kterými by svaz musel dohánět zrušené termíny,
si snad ani nechceme představit.
Pokud se třeba do konce dubna nerozběhnou soutěže tak, jak
mají, tak za sebe říkám, že je tento ročník ztracený. Jeho pokračování by totiž pro týmy nebylo úplně fér a nadělalo by víc škody než užitku.

➢

Největším problémem bude

odklad okresního přeboru
PROSTĚJOV Pondělní schůze výkonného výboru se podle očekávání nakonec nekonala. Představitelé
OFS Prostějov samozřejmě dodrželi
vyhlášenou karanténu a schůzi odložili na neurčito. Na internetových
stránkách se zatím objevila zpráva
o odkladu všech soutěží na neurčito. Předseda výkonného výboru
nechce předpovídat vývoj situace,
nicméně prozradil, že největší otazník momentálně visí nad okresním
přeborem, u zbytku soutěží pod
hlavičkou OFS by se stále daly najít
volné termíny.
Situace se v celé republice stále zhoršuje. Všechny fotbalové soutěže nemohly
probíhat již po vyhlášení nouzového
stavu. Nyní je už celá země v karanténě
a případů bude zřejmě dále přibývat.
„V žádném případě nechci předpovídat, jak nakonec vše dopadne. Řídíme
se nyní rozhodnutími vlády. V současné situaci nám nezbývá než čekat, jak
se bude dále vše vyvíjet a jakým směrem půjdou rozhodnutí vlády, FAČRu
a také Olomouckého kraje. Zrušili jsme

veškerá zasedání a odložili soutěže od
12. března na neurčito,“ prozradil Večerníku předseda OFS Prostějov Milan
Elfmark.
Na otázku, do kdy je schopný okresní
fotbalový svaz čekat na možnost zahájení soutěží, nechtěl předseda předpovídat. Prozradil ovšem, že největší
problém odložení by byl pro okresní
soutěž. „Pokud se situace nebude zlepšovat a začnou se odkládat kola okresního přeboru, navrhneme schůzku
s kluby, které se této soutěže účastní,
abychom si řekli, jak budeme dále
postupovat. U dvou třetích tříd a mládežnických kategorií je zatím situace
relativně klidná. Zde není takový počet
účastníků a volné termíny by se ještě
daly najít. Nejvíce nás teď opravdu pálí
okresní přebor,“ uvědomuje si Elfmark.
Velmi důležité bude kromě rozhodnutí
vlády stanovisko všech vyšších soutěží pod hlavičkou fotbalové asociace
České republiky. Tento problém by se
znovu týkal především soutěží mužů,
u mládeže může situaci vyřešit i okresní fotbalový svaz. „U mládežnických
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Pětadvacet let je dlouhá doba. Stát ale čtvrtstoletí v čele úspěšné
sportovní organizace? To se jen tak nevidí. Přesně takovou zkušenost má za sebou Magdalena Majarová, teď už bývalá první žena
prostějovských lukostřelců. Po pětadvaceti letech se po halách, kde
probíhají soutěžní závody, nově prohání jako zainteresovaný divák.
I když jak se to vezme: tam vypomůže, tam se zajímá, co se kde děje,
jinde poradí. Magdalena Majarová je i v sedmasedmdesáti letech
stále energická.
A v jaké kondici tedy je klub, jehož čelné místo přednedávnem
opustila? To je hlavně otázka pro členy. Při pohledu zvenčí je ale vidět, že má Lukostřelba Prostějov nejen historii a současnost, ale také
budoucnost. Pravidelně oddíl boduje v individuálních závodech
i v soubojích družstev, vychovává řadu talentů, nebojí se závody organizovat. Jedinou otázkou je, zda se lukostřelcům povede vylepšit,
případně rozšířit zázemí. Otázka přitom směřuje hlavně na politiky,
zda jim budou chtít pomoci.
Celkově se musí zhodnotit činnost a úspěchy lukostřelby v superlativech. Který jiný klub v okolí se může pochlubit, že aktuálně obhájil
titul MČR v nejpočetněji obsazené kategorii mužů? Třikrát v řadě,
z toho dvakrát na domácí půdě.
Ocenitelné rovněž je, že i při současné velmi dobré situaci klubu
se jeho dlouholetá předsedkyně odhodlala jít i kvůli věku na odpočinek. Považme, nový ombudsman ČR takového rozhodnutí
není schopný, přestože do funkce nastoupil v 82 letech, tedy věku,
v němž by Magdalena Majarová v případě pokračování zakončila
své další, tedy šesté volební období. Je tak vidět, že nejen po sportovní a organizační stránce, ale i v míře soudnosti se od Magdaleny
Majarové může leckdo přiučit.

kategorií jsme schopni si o tom nějakým způsobem sami rozhodnout. Ale
u mužů už to nejde. Je zde zkrátka určitá hierarchie, kde všechny soutěže na
sebe navazují, je nemožné, aby se každý
okres a každý kraj řídily jinými pravidly.
Vše je nyní otázkou, jak dopadnou profesionální soutěže, soutěže v Čechách
a na Moravě. Dále jak bude postupovat
Olomoucký kraj. Tento problém je navíc hodně živelný, nikdo nedokáže ani
odhadnout, jak dlouho vše potrvá. Je
to zkrátka problém, který se bude moci
vyřešit až začne ustupovat. A to momentálně nikdo neví, kdy tohle přijde,“
pokračoval předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov.
V neposlední řadě použil jako příklad
těžko předvídatelné situace nynější
opatření týkající se určeného času pro
nákupy seniorů, který se hned druhý
den změnil. „Na závěr bych chtěl všem
popřát především zdraví a klidné prožití
této náročné situace. Věřím, že příště již
budeme řešit daleko pozitivnější věci
než nyní,“ vzkazuje Milan Elfmark.
(jaf)
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Blamáž, průšvih, sportovní tragédie. Bohužel hokejová sezóna Jestřábů si všechna tato označení zaslouží. Prvním varovným prstem byla série podzimních porážek, dalším pak
nepostup do kvalitnější z hokejových skupin. A posledním
pak až konečné 12. místo. Chance liga sice nepokračuje, takže předkola play-off by si stejně Prostějov neužil. Vzhledem
k síle kádru a původním ambicím zde však už není namístě
jen varovně vztyčený prst, ale dlaň. Stop, takhle dál ne!
Po nepovedeném ročníku se pak dalo čekat, že přijdou na
řadu prohlášení o tom, co za neúspěchem stálo, jaká je aktuální situace klubu. Co tedy LHK Jestřábi Prostějov chystá na
léto pro to, aby se tatáž situace neopakovala? A zejména, jaké
jsou krátkodobé a střednědobé cíle klubu? Bohužel nic jsme
se nedozvěděli.
Otázek je tak pořád stejně hodně, odpovědí minimum. Jisté
jsou tak zatím prakticky jen dvě skutečnosti. Zdá se, že Prostějov nadále bude hrát Chance ligu. Jednak se z ní nesestupuje,
a i kdyby ano, nebyl na sestupových příčkách. Jednak podle
zdrojů uvnitř vedení klubu není v plánu při obrovském letošním zklamání podat někam licenci. Druhou jistotou pak je
konec Tomáše Divíška, jednoho z top hráčů týmu.
Nezapomínejme přitom na příznivce Jestřábů, z nichž mnozí
možná nad klubem už zlomili nebo lámou hůl. Protože jestli
si něco fanoušci prostějovského hokeje po mizerné sezóně
zaslouží, tak jsou to informace. A naděje, že se černý scénář
v podobě dalšího nepodařeného ročníku nebude opakovat,
že se zkrátka klub zase někam posune. Právě těchto dvou věcí
se jim ale zatím zoufale nedostává.

rozhovor večerníku
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jadřovat. To byl subjekt postavený na
silném sponzorském zázemí, nakoupilo se hodně hráčů zvenku, ten mančaft
byl až na výjimky poskládaný odjinud
a myslím si, že to skončilo na tom, že
nebyla návaznost mládeže. V dobách
největší slávy Kostelce celkem mládežnické kategorie nefungovaly. Takže
v okamžiku, kdy se zmenšily zdroje,
zakoupení hráči odešli, pár se jich
usídlilo v Prostějově. Většina ale odešla
a dopadlo to, jak to dopadlo.“
yy A když se vrátíme k Prostějovu?
„Myslím si, že to není ústup, ale spíše
se to vyvíjí v takových vlnách. I v historii se nedá říct, že by bylo vždycky
dobře, střídala se silnější období se
slabšími. Byly tam samozřejmě sestupy, postupy, mnohokrát za historii.
Hrálo se všechno možné, 1. liga, Národní liga. Párkrát se ruplo až do kraje, ale vždycky se to zase vrátilo. Čili
v rámci exkluzivního
neviděl bych to tak, že to bylo dobré
interview
a teď špatné. Hlavní problém vidím
pro Večerník
tak, že oproti jiným sportům v Prostěse ptal
jově, jako jsou fotbal nebo hokej, není
členská základna tak velká, a dle mého
Michal
názoru vždy úroveň kolísala s tím, jak
silná generace hráčů se zrovna urodila.
SOBECKÝ
Prostějov byl vždycky závislý na vlastyy Jaké byly vaše házenkářské za- ních odchovancích. Hráli zde
čátky, kdy jste s tím
sportem začal? hlavně lidi z Prostějova nebo
BODY
„Celou kariéru jsem de facto strávil z okolí a samozřejmě výv Prostějově, hráčskou úplně. Začí- běr nebyl nikdy tak
nal jsem tady jako dorostenec, někdy
BLOKY
v roce 1974. Takže celkem pozdě.
A dalších dvacet let jsem, tedy s výjimkou roku vojny, hrál za Prostějov,
až do nějakých pětatřiceti. Nejprve za
´áčko´, pak ke konci kariéry za ´béčko´. Celá hráčská kariéra tak byla spojená s Prostějovem.“
yy Kde jste získal k házené inspiraci, bylo to v rodině?
ÚTOK
„Ne, všechno začalo na škole. Chodíval
ESA
jsem na Husovo náměstí a měli jsme
tam tělocvikářku Ivu Zubkovou. To
byla házenkářka ze Zory, i její manžel
byl známý trenér v házené. A ona nás
k tomu vedla, už ve škole, když jsme
hrávali na turnajích. To byly turnaje
základních škol. Tam jsme tomu
přičichli, bylo nás tehdy čtyři nebo
pět. Tehdy jsme začali hrát organizovaně, byl to Agrostroj Prostějov, pak Agrozet a později to
8l,7(¤1267
přešlo na TJ Sokol II. Pořád
to byl jedenPØIHRÁVKA
oddíl, jen se
přejmenovával.“
yy Uvažoval jste i nad
jinými sporty?
„Ještě jsem v mládí
chvíli hrál fotbal, i volejbal jsem vyzkoušel.
Tohle byl takový můj
třetí pokus nebo začátek ve sportu. Ke
sportu jsem inklinoval vždycky. Byli jsme
ještě tou generací, kdy
jsem vyrůstal na Šárce.
Takže veškerý volný čas
jsem trávil po hřištích
s míčem u baráku. Hráli
jsme fotbal, hokej, nohejbal,
prostě všechno možný. Tehdy
všichni sportovali, i když nebylo tolik široký, čemuž odpovídala kvalita. Byli
možností. To tedy byly moje začátky. tu velmi dobří hráči, velmi silné ročníVždycky jsem ale měl vztah ke sportu, ky, pak zase bylo hůře. Ale myslím si,
bylo jen otázkou, jakému se budu vě- že podobná historie je i v jiných házennovat. Házená mě zaujala, líbila se mi. kářských klubech, není to jak fotbal, že
A tehdy zde měla i nějakou úroveň. si špičková družstva drží dlouhodobě
Byla zde 1. Národní liga, to byla dru- vysokou úroveň.“
há nejvyšší soutěž. Hrávalo se tehdy yy Jak tedy hodnotíte současnost
venku, na hřišti u Kalicha a na zápasy házené ve městě?
v dobách největší slávy chodívalo pět „Podle mě odpovídá zcela postavení
set až devět set diváků. Mělo to tady házené v celé společnosti, kdy je házená
nějaký zvuk. Mluvíme o druhé polovi- bohužel na ústupu. Vidím tam několik
ně sedmdesátých let minulého století.“ příčin, je to třeba celkově menší zájem
yy Jak byste zhodnotil určitý ústup mládeže, určitě na to má vliv i skutečze slávy v posledních deseti patnácti nost, že se v posledních letech objevily
letech? Dříve se například v regionu nové sporty jako třeba florbal či korfbal.
hrála Interliga házené…
Konkurence je velká, a když k tomu při„Ke Kostelci bych se nechtěl moc vy- čteme tradiční sporty a další prožívající

ale co znám problematiku dalších oddílů, tak ústup
zájmu a boj o každého hráče
je totožný.“
yy Takže například Olomouc nebo litovelský Tatran to mají stejně?
„Je to tak. Řeší se to prostě všude a je
to vidět právě na tom, že spousta
tradičních družstev v kraji nemá postavenou sestavu v dorostu nebo jim
prostě chybí. Jde o velký problém!
Myslím, že kdyby někdo věděl jak na
to, tak je král… (usměje se) Těch vlivů
je plno a je to místy boj o přežití s perspektivou snažit se to v dalších letech
pozdvihnout aspoň na tu úroveň, na
jaké to bývalo.“
yy Jak se daří házenou, jakožto
amatérský skloubit s osobním, rodinným životem?
„No, je to pochopitelně o tom, že hráči, kteří mají děti, tak přerušují kariéru
nebo omezují činnost, pak se zase vra-

NEÈEKANÌ
POVEDENÁ PØÍPRAVA

če většinou snaží prosadit své děti právě
do těchto sportů. A u nás bohužel výběr
vypadá tak, když to řeknu hodně ošklivě, že kdo zbyde, jde do házené... (pousměje se) Kromě tréninkového zabezpečení totiž nemůžeme nabídnout takové
perspektivy jako velké sporty. Naštěstí
plno hráčů pochází z házenkářských rodin, kde se vztah dědí doslova z generaci na generaci. To si myslím, že je
typická vlastnost menších
sportů. Nepřisuzoval
PØESTAVBA TÝMU:
bych to jen
ZN.Prostějovu,
MLÁDÍ VPØED

SÉRIE PROSINCOVÝCH
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není až tak velká. Samozřejmě je zápasy trochu rozbitý víkend, ale dle mého
pohledu to není neřešitelný problém.
Ale je to individuální, každý to má
postavené ve svém žebříčku jinak a házená je u něj na různém stupni v prioritách...“
yy Je tedy v Prostějově házená
ohrožený druh?
„Neřekl bych vyloženě ohrožený. Pořád se opíráme o množinu nadšenců,
kteří do toho jdou za jakýchkoli okolností. Ale projevuje se to minimálně
na výkonnosti. Takže nám hodně pomáhají hráči, kteří mají vrchol kariéry
za sebou, ale díky vztahu ke klubu ještě
zůstávají. V současné době vznikají
nějaké nové projekty, které by to tady

DRAMATICKÝ FINIŠ

TOMÁŠ ČERNÍČEK

NADSTAVBY A 4. PØÍÈKA
vizitka

svou hlavičkou v rámci tradic a vztahu
k předcházejícím generacím. Ale myslím si, že tady ten problém se vyřeší
tím, že k tomu dojde v okamžiku, kdy
oddíly poznají, že už nejsou schopny
sestavit konkurenceschopné družstvo
mužů a prostě jiné řešení nebude. Ale
pokud to bude jakž takž fungovat, ke
sloučení nedojde.“
yy Takže k tomuto kroku nevidíte
momentálně zásadní důvod?
„Moc tomu nevěřím, že by v nejbližší
době ke spojování došlo. Skutečně
existuje velký patriotismus a odkazy
k minulosti, prostě obchodní značka,
když to tak řeknu... Je to těžký předvídat, jak se bude situace vyvíjet dál. Spíš
bych to ale viděl na pokračující integraci v mládežnických složkách, načež by
ti hráči, pokud budou dorůstat z Centra Haná a ze zmíněné Akademie, nacházeli uplatnění ve svých mateřských
klubech. To by situaci mohlo vyřešit
tak, že by byl silný kádr jak v Prostějově, tak v Kostelci, a sloučení by nebylo
potřeba. Což by bylo hlavně z hlediska celkového rozvoje házené řešení
nejlepší. Aspoň jedno družstvo by ale
mělo hrát první ligu a pak by tady byla
VÝBUCH
i možnost POHÁROVÝ
vzájemné spolupráce
forSRAZIL DÌVÈATA DOLÙ
mou hostovaček nebo jiného druhu
kooperace. Je hodně možností a těžko
někdo odhadne, co bude nejlepší za
pět, deset let. Ale vidím to tak, že poslední dobou se dějí kroky, které mají
reálnou šanci situaci vyřešit, a třeba
tato otázka za těch pět let nebude vůbec na stole.“
yy Jak moc by pomohla dlouhodobě plánovaná nová velká sportovní
hala v Prostějově?
„Pomohla by v každém případě, to je
jasné. Jak se říká, kdyby tady byla už
teď, tak je pozdě... (úsměv) Samozřejmě je to řečeno nadneseně. Určitě
bychom však halu přivítali, současný
počet je na takové město jako Prostějov opravdu málo. Ve Studentské ulici,
kde hráváme domácí zápasy, je potíž
s obsazeností doslova šílená. Střídáme se s korfbalem, florbalem, sálovou
kopanou i dalšími sporty, žádný z nás
přitom nemá to, co potřebuje, ale jen
to, co na něj zbyde. Myslím, že je to na
rozvoj sportu skutečně málo. Několik
kroků v minulosti bylo sice podniknuto, ale nakonec se plány vždy dostaly
na slepou kolej a nikdy nebyly dotažené do konce. Snad se to časem vyřeší,
moc bych si to přál.“

obor Automatizované systémy řízení na Elektrotechnické fakultě
✓ od roku 2008 je trenérem házené, dříve trénoval také muže
Velké Bystřice, většinu třicetileté dráhy ale strávil v Prostějově
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: mezi jeho koníčky patří v zimě sjezdové lyžování,
v létě cyklistika

✓ vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ vystudoval Vysoké učení technické v Brně,

kde také s házenou začal

✓ dětství a mládí strávil v Prostějově,

trenér druholigového týmu mužů
TJ Sokol II Prostějov

✓ narodil se 31. března 1959 v Prostějově
✓ bývalý aktivní házenkář, v současnosti

LEDEN VŠE OBRACÍ
ZASE K LEPŠÍMU

spíše celospolečenská. Jedině nějakou
takovou
pomocí
a společnými silami
by to šlo změnit.“
yy Pomáhají se sháněním hráčů například projekty jako Házená do škol?
„Samozřejmě. Bohužel je to omezené vztahem jednotlivých tělocvikářů na školách, i když se do toho
angažují také aktivní házenkáři. Ne
na všech školách však k tomu najdou
porozumění, aby házená šla nahoru.
Mladí se pak získávají skutečně
velmi těžko. Navíc je tady boj
několika subjektů o mládež,
vznikl v nejmladší kategorii Házená Fair play,
pak házená v Prostějově a v Kostelci na úrovni
minižáků, zmíněné Centrum Haná. Je to prostě
běh na dlouhou trať.“
yy V nedávné době
VENKU TO DRHNE,
Večerník rozebíral také
PØICHÁZÍ POKLES
možnost sloučení prostějovské házené s kosteleckou. Jak se k němu stavíte?
„Situace je taková, že pokusy tu
v historii několikrát byly. Zatím
převažuje takový patriotismus ze
strany oddílů, které se snaží vydr(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
žet působit samostatně a, pod

cí. Jsou ale
zase kluci,
kteří to zvládají i v kombinaci
SENZAÈNÍseVSTUP
svým osobA CHVÍLI VE VEDENÍ
ním a pracovním
životem, ale i tací, co
to nestíhají. Můj osobní názor
je ten, že u všech je to otázka
postavení priorit. A při
dobrém hospodaření
s časem se vše dá
zvládat. My kupříkladu trénujeme
dvakrát týdně,
takže časová
náročnost

měly pozvednout.
O centru Haná
například víte...“
yy Ano, samozřejmě. Jak
se na něj díváte vy?
„Tak na vyšší úrovni se tu integruje také Házenkářská akademie
Olomouckého kraje. Měla by začít
fungovat letos na podzim a měla by
pozvednout úroveň dorostenců tím,
že bude sdružovat nadějné dorostence
několika oddílů Olomouckého kraje
do jednoho, aby se hráčům zaručila
nejvyšší dorostenecká soutěž a neztráceli tak motivaci v házené. Což
je dneska bohužel jeden z důvodů
úpadku, do mužů chodí pořád méně
a méně mladých. Samotný oddíl s tím
těžko něco udělá, je to otázka
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Házená je bohužel na ústupu. Nová hala by pomohla v každém případě, to je jasné. Střídáme
se s korfbalem, florbalem, sálovou kopanou
i dalšími sporty, žádný z nás přitom nemá to,
co potřebuje, ale jen to, co na něj zbyde...

od oslabení omlazeného kádru
SíHVYĄERUQRXSítSUDYXL~YRGDKHUQĨYĄVOHGNRYp
v Prostějově
svůj boom, jako jsou basSHULSHWLHDÿNSíHGġDVQpPXNRQFL
ketbal a volejbal, nebo tenis, tak se rodi-

aneb
Tomáš Černíček hodnotí kondici nejen prostějovské házené

PROSTĚJOV Dvě desítky let hrál,
více než deset let také trénuje. Házená už dávno není pro Tomáše Černíčka (na snímku) jen pouhým koníčkem, ale spíše koněm. Tomuto
sportu věnuje hodně času a hodně
úsilí, s řadou věcí však v prostějovské házené i s tím, jak sport v České
republice funguje, razantně nesouhlasí. Problém je nasnadě: Prostějov je ve 2. lize poslední a házenkářů
dlouhodobě spíše ubývá, než přibývá. Házená se navíc trvale potýká se
stejným problémem jako mnohé
jiné sporty. Chybí lidi, a zejména
ti obětaví, spolehliví a aktivní. Jak
z toho ven? Současný lodivod Sokola II se také vyjádřil k možnosti
případného spojení prostějovského
a kosteleckého týmu.

D2
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Ovšem nebezpečně se šířící pandemie koronaviru během několika dnů
ochromila téměř veškeré dění v České republice včetně sportu, tudíž na
extraligový vrchol už nedošlo. Po
vyhlášení nouzového stavu vládou
ČR byly všechny volejbalové soutěže
2019/2020 nejprve přerušeny a následně i předčasně ukončeny vzhledem k dalšímu zpřísnění razantních
opatření a také neradostnému výhledu ohledně pravděpodobného vývoje
zdravotní situace v nejbližších týdnech. Konečným pořadím UNIQA
extraligy se stala tabulka po dlouhodobé fázi, tím pádem ženy VK Prostějov obsadily cenný čtvrtý post.
„Určitě je to úspěch. 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.
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,“ shrnul spokojený kouč
Lubomír Petráš.

KORONAVIRUS VYSTAVIL
STOP, UMÍSTÌNÍ ZÙSTALO

kolísání své hry ve stylu nahoru – dolů.
Proto rezultáty nevyznívaly až natolik
příznivě (venku Šelmy Brno 1:3, doma
Olomouc 0:3, doma Olymp Praha 1:3,
doma Liberec 2:3).
Nicméně bodík se Severočeškami
a především vítězství 3:1 v Ostravě +
závěrečný triumf 3:0 v Přerově zajistily
na závěr vyrovnané nadstavby hodnotné čtvrté místo o jediný bodík za PVK,
naopak o čtyři punkty před Ostravou
i Libercem. Což byla slibná výchozí pozice pro čtvrtfinále vyřazovacích bojů.
„Několika porážek je určitě škoda, ale
celkově si myslím, že jsme základní
i nadstavbovou část zvládly v rámci
možností dobře. Máme hodně mladý
tým, vždycky hrajeme chvíli skvěle
a pak špatně, takhle stále dokola. Vzhledem k síle soupeřů i našim možnostem
je však čtvrté místo odpovídající a znamená solidní výchozí pozici do play-off, které tak začneme doma,“ těšila se
mladá smečařka ze Slovenska Karolína
Fričová.

2ąGX¾åP÷XÊV÷\PQWTCFQUV\CåÊXCN[XQ
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NÆUG\ÐP[ Foto: Marek Sonnevend

blízkých zatím není nemocný, všichni
jsou v pořádku. Musíme se snažit, aby
to tak zůstalo.“
yy Můžete popsat atmosféru týmového loučení s náhle uzavřenou
sezónou?
„V ten čtvrtek dvanáctého března jsme
odpoledne normálně přišly na trénink
a zjistily, že právě uzavírají halu, tudíž
žádná příprava už nebude. A vzápětí
přišla informace, že s velkou pravděpodobností předčasně končí celá extraliga a už se v letošní sezóně vůbec
nebude hrát. Jak říkám, byl to pro nás
šok! Nejdřív jsme nevěděly, co máme
dělat, potom jsme si šly sednout do
restaurace. A vzhledem k okolnostem
se z toho posezení vlastně stala taková
rozlučka. Všechny jsme byly vyjukané,
žádná pořádně nevěděla, co nás čeká.
Ale bylo v podstatě jasné, že sezóna
končí...“
yy Jak ji zpětně hodnotíte?
„Co se týče ligy, v platnosti zůstalo pořadí po dlouhodobé části, takže jsme
skončily čtvrté. Nejdřív mě určitě napadlo, jaká je škoda domácích proher
s Olympem i Libercem před závěrem
nadstavby, čímž nás Pražanky těsně
o jediný bod předběhly na třetím
místě. Potom jsem si ale vzpomněla
na loňské léto, kdy nás po obměně
kádru leckdo pasoval na problémy se
záchranou či přímo na sestup. A z tohoto pohledu je čtvrtá pozice před

Libercem i Ostravou rozhodně dobrý výsledek, nemáme se za co stydět.
Vyšel nám skvěle vstup do soutěže,
pak přišlo polevení a výkyvy jak
herní, tak výsledkové. Tohle
však potká každý mančaft,
ten náš mladý a ne tolik
zkušený pochopitelně taky. Řekla bych,
že celkově jsme nepředváděly vůbec
špatný
volejbal,
kromě zmíněných
výpadků se na to
dalo dívat. Víc
nás mrzí jen Final
Four Českého poháru, které jsme
nezvládly, a šlo asi
o nejhorší zážitek (QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
celého ročníku. Plus
ten předčasný konec sezóny, naprosto dopoledne – pozn.red.), ale myslím
nečekaný. Chystaly jsme se na play- si, že běhat s rouškou přes pusu není
-off, jak se s Ostravou ve čtvrtfinále moc příjemné ani reálné. Proto spíš
porveme o nejlepší čtyřku a potom přejdu k domácímu běhání na běžecs dalšími postupujícími o medaili. kém pásu, který naštěstí máme taky
Místo toho najednou nic.“
doma.“
yy Čím se zabýváte od té doby?
yy Máte nějakou představu o dal„Podle nařízení vlády trávím většinu ším vývoji pandemie?
času doma, ale vedle toho jsem se sna- „Člověk by samozřejmě byl rád,
žila chodit pravidelně běhat ven do kdyby se situace co nejdřív zlepšipřírody. Trénovat se navíc dá i doma, la, omezení přestala platit a všichni
kde mám různé posilovací pomůcky jsme zase mohli začít normálně žít.
a aspoň hodinu denně tak cvičím, Jenže podle toho, jak sleduju zprávy
abych na sobě průběžně makala, fy- v televizi a poslouchám odborníky,
zicky se udržovala. Taky jsme s příte- to nějak moc rychle asi nepůjde.
lem začali boxovat, asi v rámci potřeby Proto musíme vydržet tak dlouho,
nějak vybít nahromaděnou energii. jak bude potřeba. Nejdůležitější je,
Nejdeme však do sebe naplno, nechci aby nařízení zodpovědně dodržomu ublížit.“ (smích)
val úplně každý, protože jedině tak
yy Od čtvrtka je venku povinné no- koronavirus porazíme. Už se moc
šení roušky. Dá se běhat i s ní?
těším, jakmile se to povede a pů„Po pravdě jsem to zatím nezkoušela jdeme si s holkama opět společně
(interview proběhlo právě 19. března zatrénovat.“

Prostějov (son) - Šířící se pandemie
koronaviru a s tím spojená opatření,
která postupně zavádějí vlády jednotlivých zemí, uzavíraly během uplynulých
týdnů i dnů hranice evropských států.
Někteří sportovci působící v cizině tak
po předčasném ukončení či přerušení svých soutěží ještě stihli odcestovat
domů, jiní už bohužel ne. Volejbalistky
VK Prostějov mají ve svém kádru ze
zahraničí jen tři Slovenky, z nichž jedna
(Gabriela Kozmík) žije přímo ve městě.
Nikola Stümpelová se zatím rozhodla
s asistentem trenéra a zároveň životním
partnerem Lukášem Sťahuliakem též
zůstat v Prostějově, naopak Karolína
Fričová se do své domoviny včas dostala. „My jsme sezónu uzavřeli už ve čtvrtek 12. března, potom byly hranice ještě
dva dny normálně otevřené. A Kája
odjela hned v pátek,“ prozradil kouč vékáčka Lubomír Petráš. Ještě do loňska
za Hanačky nastupovala Marie Kozubíková, tehdy za svobodna Toufarová. Po
přestupu šla do švýcarského Lugana,
odkud se zvládla včas přesunout na rodný jih Moravy. „Klub nás hned 13. března propustil, ukončil smlouvy a veškeré
náležitosti, slíbil nám doplatit březen.
V Luganu zůstaly pouze Italky, protože
u nich je situace horší než ve Švýcarsku. Na cestu jsme dostaly potvrzení,
že nemáme symptomy COVID-19,
a také roušky, takže nyní už ‚karanténím‘
v Brně,“ uvedla pro webovky Českého
volejbalového svazu vždy usměvavá
Maruška. To její prostějovská parťačka
z ročníku 2018/19 Petra Kojdová zůstala v Budapešti. „Klub nám sice umožnil jet domů, ale problém je s cestou
i s následnou karanténou, tak zatím zůstávám. Na smlouvy dosud řeč nepřišla.
V Maďarsku je asi padesát nakažených
a omezení přibývají, tak budeme čekat,
co přijde dál,“ říkala vyhlášená kliďaska
před necelým týdnem.

Nìkdo se domù dostal,
nìkdo zatím ne

RYCHLÝ
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Oba týmoví zástupci města ve třetí nejvyšší soutěži dospělých se nejprve topili
v sestupových starostech, ovšem zdařile
z nich vybředli. Rezerva vékáčka díky
vyztužení kolektivu včetně výpomoci
pendlujících členek z áčka, ópéčko hlavně zásluhou obrovské bojovnosti stmelené party. Zásluhou výstupu na šestý,
respektive sedmý post tak ani jeden
z obou mančaftů nespadne.

Komentáø Veèerníku:

Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky skupiny C: 1. Opava,
2. Nový Jičín, 3. Bílovec, 4. Ostrava B, 5.
Vsetín, 6. VK Prostějov B, 7. OP Prostějov, 8. Kylešovice, 9. Frýdek-Místek B,
10. Odry.

DRUHÁ
/,*$l(1

Konečné pořadí vycházející z tabulPRVNÍ LIGA
ky po dlouhodobé části: 1. Šelmy
JUNIOREK
Brno, 2. Olomouc, 3. Olymp Praha,
4. VK Prostějov, 5. Ostrava, 6. Liberec, Konečné pořadí vycházející z tabulek
7. Šternberk, 8. KP Brno, 9. Frýdek-Mís- nadstavbové části a úvodní fáze kvalifikace o extraligu: 1. až 3. VK Prostějov,
tek, 10. Přerov.
Lanškroun a Střešovice, 4. až 6. Kralupy,
Zlín a Hlincovka, 7. až 9. Mikulova Praha,
Komentáø Veèerníku:
V play-off se samozřejmě mohlo leccos Nové Veselí a Nový Jičín, 10. až 12. Karlozamotat, zvláště ve dvou čtvrtfinálových vy Vary, Hradec Králové a Šlapanice atd.
sériích i v následných bojích o medaile,
především v předpokládaném a horečně
Komentáø Veèerníku:
očekávaném finále Jihomoravanek s UP. Hanačky U19 se i díky průběžnému poPřesto je výsledné umístění vesměs za- silování zlepšovaly, bezpečně postoupily
sloužené, neboť odpovídá dlouhodobé ze základní skupiny do horní nadstavby,
opanovaly jednu z jejích grup a následně
výkonnosti týmů z většiny ročníku.

UNIQA
(;75$/,*$l(1

PROSTĚJOV Rozhodnutí Správní
rady Českého volejbalového svazu
o tom, že všechny celostátně řízené
soutěže 2019/2020 byly kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončeny
a zůstává v platnosti stávající pořadí,
přiřklo veškerým účastníkům i konečné umístění. Pojďme si nyní zrekapitulovat, jak dopadla jednotlivá
družstva prostějovských oddílů VK
a TJ OP. U soutěží označených hvězdičkou ještě musel o jejich předčasném ukončení rozhodnout Krajský
volejbalový svaz Olomouc, což ale
byla jen vysoce pravděpodobná formalita.

Marek SONNEVEND
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VK i TJ OP

Komentáø Veèerníku:

Konečné pořadí vycházející
z průběžné tabulky finálové části
nadstavby: 1. Liberec, 2. Kralupy,
3. Hradec Králové, 4. Olymp Praha,
5. KP Brno, 6. Frýdek-Místek, 7. Ostrava, 8. Hlincovka, 9. Chodov, 10.
VK Prostějov, 11. Jirkov, 12. Břeclav atd.

ÈESKÝ POHÁR
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Starší žákyně vékáčka pod hlavičkou
„B“ družstva kadetek naplno prokázaly
své schopnosti v nadstavbové skupině
P o záchranu prvoligové soutěže, kde
šňůrou téměř samých vítězství vylétly
až na druhou příčku. Ta by měla přinést
udržení.

Komentáø Veèerníku:

Konečné pořadí vycházející z průběžných tabulek nadstavbových
skupin: 1. až 3. Hlincovka, Havlíčkův
Brod a Frýdek-Místek, 4. až 6. Kralupy,
Olymp Praha B a Sokol Brno I, … 22.
až 24. VK Prostějov B, Ústí a Nové Veselí atd.

PRVNÍ LIGA
KADETEK

Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky: 1. Šternberk B, 2.
Uničov, 3. Přerov B, 4. Kroměříž juniorky, 5. Olomouc C, 6. Olomouc
B, 7. Česká Třebová, 8. VK Prostějov C.

KRAJSKÝ
PØEBOR KADETEK

Šéftrenér ópéčka Ladislav Sypko má
dlouhodobý sen dostat oddílové juniorky do první ligy. V uplynulé sezóně bylo
naplnění této vize daleko, třetí místo odpovídá letošním možnostem kolektivu
TJ OP U19.

Komentáø Veèerníku:

Ve své hlavní soutěži, na kterou kladla
trenérka Lenka Fabikovičová největší
důraz, se talentované Hanačky U15
pohybovaly na konci nejlepší republikové desítky. Což byl poměrně věrný
odraz jejich výkonnostních možností
a rozhodně velký kvalitativní posun
Komentáø Veèerníku:
Prostějovský výběr U17 měl s ohledem vzhůru oproti předchozím letům v téna loňský stav hráčského kádru logicky hle věkové kategorii.
mizerný start do sezóny, nicméně kvalitní práce šéftrenéra mládeže Aleše NováKRAJSKÝ PØEBOR
ka i samotných děvčat se postupem času
JUNIOREK
pozitivně projevila. Šestá pozice v rámci
ČR je pro kadetky VK výbornou i spra- Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky: 1. Šternberk B, 2. Přerov
vedlivou odměnou.
B, 3. TJ OP Prostějov, 4. Šumperk, 5.
Bohuňovice.

Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky nadstavbové části: 1.
Liberec, 2. Chodov, 3. Brno, 4. Ostrava,
5. Šternberk, 6. VK Prostějov, 7. Plzeň,
8. Olymp Praha, 9. České Budějovice,
10. Pardubice, 11. Přerov, 12. Uherské
Hradiště.

EXTRALIGA
KADETEK

zvládly i první patro kvalifikace o extraligu. Což by mělo být klíčové, protože
dle předběžných informací postoupí do
nejvyšší tuzemské soutěže všechny tři vítězky prvoligového finále. Tím pádem se
vysněný návrat vékáčka mezi juniorskou
elitu stane skutečností!

Ve věkové kategorii U13 nejsou výsledky pro vékáčko důležité. Přesto je
dobře, že prostějovské mladší žákyně
se během ročníku přibližovaly svou
výkonností elitnímu kvartetu KP,
čímž si zajistily páté místo.

Komentáø Veèerníku:

Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky: 1. Lanškroun, 2. Přerov A, 3. VAM Olomouc, 4. UP Olomouc, 5. VK Prostějov, 6. Šternberk,
7. Přerov B, 8. Žichlínek.

KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©&+l.<®

Lodivodka kolektivu VK U15 dlouho
kladla důraz pouze na Český pohár,
proto její svěřenkyně nastupovaly většinu KP v kombinované sestavě. Závěrečný finiš včetně ovládnutí předposledního kola je katapultoval aspoň na
bronzový stupínek.

Komentáø Veèerníku:

Konečné pořadí vycházející z průběžné tabulky: 1. Přerov A, 2. VAM Olomouc, 3. VK Prostějov A, 4. Kojetín, 5.
Šumperk A, 6. UP Olomouc A, 7. Přerov
B, 8. Šternberk, 9. Moravská Třebová, 10.
Šumperk B, 11. Přerov C, 12. Uničov, 13.
UP Olomouc B, 14. VK Prostějov B, 15.
UP Olomouc D, 16. Bohuňovice, 17. UP
Olomouc C, 18. Šumperk C.

KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©&+l.<®

Mladší žákyně vékáčka hrající pod hlavičkou klubového céčka pro větší zápasové vytížení KP U17 ještě nestačily
na věkově starší soupeřky, v některých
případech o čtyři i víc roků dříve narozené. Nabraly však proti nim cenné
zkušenosti.

Komentáø Veèerníku:
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yy Jak prožíváte momentální výjimečnou situaci?
„Tohle nikdo z nás ještě nezažil, pro
všechny jde o něco úplně nového.
Největší šok to byl určitě tím, jak život dlouho běžel normálně dál a pak
se najednou vše začalo radikálně měnit. Den po dni pořád nějaké změny
a omezení, člověk ani pořádně nevěděl, co přijde zítra. A z každodenního
shonu jsme během jediného týdne
všichni zavření doma, normální život
se strašně rychle změnil v současný
nouzový stav. Každý se s tímhle musel
nějak srovnat.“
yy Vy s tím nemáte problémy?
„Snažím se to brát v rámci možností
pozitivně. Není samozřejmě dobré
ani příjemné být skoro pořád zavřená
doma, zvlášť když jsem byla zvyklá
denně trénovat a jednou nebo dvakrát za týden hrát zápasy. Na druhou
stranu člověk chápe vážnost situace
a respektuje veškerá nařízení, protože
hlavní je vyřešit koronavirus, aby se
nákaza pořád nezhoršovala. Aspoň
je víc času na věci, na které jinak prostor tolik nezůstává. A podstatnou
informací pro mě je, že nikdo z mých

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Pro vrcholové sportovce je současná situace, kdy
kvůli pandemii koronaviru tráví každý většinu času zavřený doma, asi ještě mnohem těžší než pro nás ostatní. Zvyk každodenní
fyzické zátěže byl náhle omezen, navíc nová přísnější opatření
možnosti den za dnem ještě komplikují. Své o tom ví například
kapitánka volejbalistek VK Prostějov Michaela Zatloukalová (na
snímku), které předčasně skončila sezóna 2019/20 a s nastalými
okolnostmi se snaží co nejlépe vyrovnat.
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Rozhodnutí Správní rady
ÈVS ze dne 16. bøezna 2020
formou per rollam:

1. Gabriela Kopáčová +185, 2. Nikola Stümpelová +167, 3. Lucie Nová
+161, 4. Karolína Fričová +99, 5.
Gabriela Kozmík +93, 6. Michaela
Zatloukalová +30, 7. Veronika Boudová +3, 8. Klára Dvořáčková +1, 9.
Aneta Weidenthalerová 0, 10. Lenka
Knorová -2, 11. Adriana Jurčíková -3,
12. Tereza Baláková -12, 13. Tereza
Slavíková -55.
(son)
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1. Nikola Stümpelová 43, 2. Karolína
Fričová 35, 3. Gabriela Kopáčová 27,
4. Michaela Zatloukalová 25, 5. Lucie
Nová 22, 6. Aneta Weidenthalerová
12, 7. Gabriela Kozmík 9, 8. Klára
Dvořáčková 7, 9. Tereza Baláková 6,
10. Veronika Boudová 4.

ESA

1. Nikola Stümpelová 70, 2. Gabriela Kozmík 61, 3. Lucie Nová 44, 4.
Gabriela Kopáčová 39, 5. Michaela
Zatloukalová 26, 6. Karolína Fričová
18, 7. Aneta Weidenthalerová a Klára
Dvořáčková 5.

BLOKY

„Holkám jsem řekl, ať se každá v rámci
svých možností snaží udržovat v kondici
cvičením doma, případně si jde zaběhat
ven do přírody. Individuální tréninky
jsou však za současných okolností čistě
dobrovolné, protože v tuhle chvíli by každý měl hlavně chránit zdraví jak své, tak
ostatních lidí. To je teď nejvyšší priorita,“
zdůraznil kouč vékáčka Lubomír Petráš.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vzhledem k přísným
opatřením, jež kvůli nákaze koronaviru postupně zavedla vláda ČR, byla
jakákoliv společná příprava volejbalistek VK Prostějov všech věkových
kategorií během uplynulého týdne
vyloučena.

Zatímco do čtvrtka 19. března ještě nebyl
pro aktivní plejerky takový problém vyrazit někam do vhodného terénu za běháním, od tohoto dne už je fyzicky náročnější pohyb pod širým nebem opravdu
komplikovaný. Na území České republiky totiž vešlo v platnost nařízení, aby při
pobytu mimo domov (venku, v obchodech atd.) všichni povinně nosili roušky.
„Někdo třeba zvládne běhat i s rouškou
přes ústa, ale zkuste si to a zjistíte, jaké to
ve skutečnosti je. Bohužel teď nezbývá
než maximum času zůstávat doma a vydržet současný stav tak dlouho, jak bude
potřeba. Podstatné je dostat koronavirus
pod kontrolu a až se to podaří, můžeme
se znovu vrátit ke sportování,“ pravil
Petráš smířeně.

příprava venku

Komplikovaná i individuální

1. Lenka Knorová 19 %, 2. Tereza Slavíková 17 %, 3. Lucie Nová a Karolína
Fričová 13 %, 5. Tereza Baláková 9 %,
6. Aneta Weidenthalerová 3 %.
Mimo pořadí (méně než 10 přihrávek): Gabriela Kopáčová 50 %,
Nikola Stümpelová 0 %, Gabriela
Kozmík 0 %, Michaela Zatloukalová

PØIHRÁVKA

1. Nikola Stümpelová 49 %, 2. Gabriela
Kopáčová 40 %, 3. Lucie Nová 36 %, 4.
Gabriela Kozmík 35 %, 5. Karolína Fričová a Michaela Zatloukalová 33 %, 7.
Aneta Weidenthalerová 28 %, 8. Tereza
Baláková 25 %, 9. Lenka Knorová 18 %,
10. Klára Dvořáčková 11 %.
Mimo pořadí (méně než 10 útoků):
Veronika Boudová 60 %, Adriana Jurčíková 0 %.

ÚTOK

1. Gabriela Kopáčová 441, 2. Lucie
Nová 360, 3. Nikola Stümpelová 265,
4. Karolína Fričová 260, 5. Gabriela
Kozmík 109, 6. Michaela Zatloukalová 64, 7. Aneta Weidenthalerová 48, 8.
Klára Dvořáčková 14, 9. Tereza Baláková 12, 10. Veronika Boudová 7, 11.
Lenka Knorová 2.

BODY

0 %, Klára Dvořáčková 0 %, Veronika
Boudová 0 %, Adriana Jurčíková 0 %.
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PRAHA, PROSTĚJOV Během
víkendu 14. a 15. března vyhodnotila Sportovně technická komise Českého volejbalového svazu
stav všech soutěží organizovaných
ČVS. Jak Večerník předeslal již
v minulém vydání, na základě
těchto informací rozhodla Správní
rada ČVS o předčasném ukončení
všech soutěží aktuálního ročníku
2019/2020 pod hlavičkou ČVS.
Nebudou vyhlášeni mistři ČR a pořadí v jednotlivých soutěžích ke dni
ukončení je i pořadím konečným.
Rozhodnutí o ukončení UNIQA
extraligy bylo jednoznačně doporučeno ze strany Asociací volejbalových klubů ČR mužů i žen vhledem
ke komplikacím s omezeními, se
kterými se extraligové týmy musejí
vypořádat kvůli nákaze koronaviru.
Uzavření některých hal, nemožnost
společného tréninku, specifická situace s hráči cizí státní příslušnosti
a další. Otázka týkající se postupů
a sestupů bude dále rozpracována
nejdříve na úrovni STK a následně
projednána i schválena na úrovni SR
ČVS.
(son)

všech soutěží

o předčasném ukončení

Správní rada ČVS rozhodla

D6

S příchodem posledního měsíce roku
2019 upadl prostějovský ansámbl do
výsledkového klopýtání. Obsahoval
dvě těsná podlehnutí 2:3 Asterixu
Beveren v šestnáctifinále evropského
CEV Cupu, což nebyly vůbec špatné
počiny, ovšem při slibném vedení 2:0
v domácí odvetě chyběl jen krůček
k parádnímu postupu. Který nakonec
o fous unikl.
„Když se ohlédnu za celou dvouzápasovou sérií, nechybělo nám nadšení,
velké nasazení ani chuť zvítězit. Holky
k tomu přistoupily na maximum a favorizovaným Belgičankám byly důstojnými soupeřkami, svedly s nimi dvě velmi
vyrovnané bitvy. Nakonec postoupil
lepší tým, ale my se rozhodně nemáme
zač stydět. Naopak jsme udělali vše, co
bylo v našich silách, a o kousek to nestačilo,“ vyzdvihl Petráš spíš pozitiva.
Hůř se mu hledaly klady na tom, že jeho
ovečky třikrát za sebou padly na extraligové scéně: s pražským Olympem 2:3,
s brněnskými Šelmami 1:3 a zejména
na palubovce podceňovaného, leč zlepšujícího se Šternberka též 1:3. „Určitě se
na nás podepsalo smolné vyřazení Beverenem, taky asi dolehla rostoucí únava.
A ve všech těch prohraných utkáních
jsme doplatily na zbytečné chyby, jež
pokaždé začneme dělat a vinou kterých
naše výkony hrozně kolísají. Nesmíme se na nic vymlouvat, přes Vánoce si
odpočineme a pak se znovu vrhneme
do práce, abychom šly po herní stránce
opět nahoru,“ plánovala slovenská střeďačka Nikola Stümpelová.

SÉRIE PROSINCOVÝCH
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V hale Sportcentra DDM byly hanácké
bojovnice skutečně nepřekonatelné.
Smázly Frýdek-Místek, Liberec i Královo Pole 3:0, čímž po 12. dějství stále
neztratily na své půdě ani set! Derby
v Olomouci sice nevyšlo (0:3), ale triumf 3:1 v jiném krajském střetu na území Přerova přinesl návrat na vynikající
třetí post průběžného pořadí.
„Dlouho jsme nemohli vyhrát venku, kde nás čtyřikrát za sebou porazili
kvalitní soupeři. Proto je výborné, že
teď skončil výjezd na hřiště sice nebezpečného, ale hratelného Přerova naším
úspěchem. Zvlášť když jsme i v nekompletní sestavě otočili nepříznivý vývoj,
což má svou cenu. Je důležité, že holky
po té delší sérii venkovních proher znova okusily chuť výhry v cizí hale. Jsme
schopní vítězit nejen doma, což nám
před cestou na evropský pohár do Belgie může pomoct,“ těšilo trenéra Luboše Petráše.

Skutečně přišly úvodní porážky, ačkoliv
se Prostějovanky nadále snažily na maximum. Leč na palubovkách zkušenějších, hráčsky nabušenějších protivnic
začaly opakovaně narážet. Na Olympu
Praha si ani neškrtly (0:3), jen částečně dokázaly vzdorovat u Šelem Brno
i v Ostravě (shodně 1:3). Mezitím
doma vyučily Šternberk 3:0, ovšem sesun z nejvyšší pozice za nejsilnější duo
LEDEN VŠE OBRACÍ
Šelmy + Olomouc nešel zastavit.
ZASE K LEPŠÍMU
„Je pravda, že Olymp, Šelmy i Ostrava
mají teď kvalitní týmy, přesto jsme kro- Jak druhá nejstarší plejerka vékáčka
mě horšího utkání v Praze po nějakém řekla, tak se i stalo. Růžovo-modré lvice

VENKU TO DRHNE,
PØICHÁZÍ POKLES

Přesto si jeho svěřenkyně výbornou
formu přenesly do prvních mistrovských duelů a senzačně se na nějakou
dobu usadily v čele nezvykle brzy zahájené UNIQA extraligy. Pomohl jim
k tomu přímo raketový odpich, když
vyhrály 3:1 těžkou premiéru v Liberci,
poté úchvatně smetly favorizovanou
Olomouc 3:0, obratem z 0:2 na 3:2
vydřely bitvu na KP Brno a hladce 3:0
si poradily s Přerovem. Vedoucí příčka
po čtyřech kolech, to absolutně nikdo
nepředpokládal!
„Určitě jsme něco takového nečekaly
a je to super. Všem jsme dokázaly, že
nás zbytečně podceňují. Myslím si, že
je spousta lidí, kteří čekají, až se nám
přestane dařit. My naopak musíme vydržet a dál potvrzovat, že máme na to
podobným způsobem pokračovat. Prostě nepolevit, pořád makat, neusnout na
vavřínech a nadále překvapovat. Naše
největší síla spočívá v týmovosti. Všechny společně bojujeme, navzájem se podržíme, pomáháme si a neopouštíme
jedna druhou, což je ze všeho nejdůležitější. Samozřejmě nebudeme vítězit
pořád, přijdou i horší dny. Určitě však
máme potenciál, který teď prověří série
těžkých utkání proti papírově silným
soupeřům,“ povídala famózně hrající tahounka rozjeté mašiny ze srdce Moravy
Gabriela Kopáčová.

SENZAÈNÍ VSTUP
A CHVÍLI VE VEDENÍ

říme. Tudíž žádné cíle v podobě toho,
že chceme do první čtyřky nebo na páté
šesté místo. Vše je letos hrozně otevřené,
zvlášť při očekávané kolísavosti výkonů
našich i některých soupeřů, možná většiny. Rozhodně však platí, že my sami si
na sebe musíme vytvářet tlak chtění vyhrát každý zápas, do kterého nastoupíme, ze všech sil bojovat a rvát se o každý
bod. Takový náš vlastní maximalismus.
Základní metou přitom určitě je postoupit do play-off, to znamená nechybět
mezi čtvrtfinálovou osmičkou,“ říkal
kormidelník Petráš před soutěžním startem s tím, že úspěšné přípravné období
se nesmí přeceňovat.
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zisku sahaly. Doplácíme však na spoustu vlastních chyb. Aspoň že doma se
nám zatím hodně daří, na vlastním
hřišti hrajeme opravdu skvěle. Věřím,
že pohybovat se v horní polovině ligového pořadí můžeme trvale,“ uvažovala
kapitánka Míša Zatloukalová.

Naštěstí se moravský kolektiv z propadáku rychle vzpamatoval a ve zbytku
dlouhodobé fáze UNIQA extraligy se
převážně vrátil ke kvalitnějším výkonům, byť se dál nevyvaroval značnému

DRAMATICKÝ FINIŠ
NADSTAVBY A 4. PØÍÈKA

Bohužel tolik očekávaný závěrečný turnaj Final Four ČP v Králově Poli ženám
VK hrubě nevyšel. Už semifinále na
neutrální brněnské půdě proti Olympu
Praha nebylo z jejich strany nic moc,
ovšem s porážkou 1:3 se daly vzít v potaz kvality soupeřek opírajících se o několik zkušených harcovnic i ukrajinskou bomberku Denysovu. Mnohem
horší dopad měl následný debakl 0:3
od Liberce v duelu o třetí místo, čímž
se nepodařilo urvat ani bronz, navíc po
nejhorším výkonu sezóny.
„Před Final Four jsme dlouho vítězily,
v novém kalendářním roce táhly sérii
výher. Proto jsem já osobně ještě během soboty věřila, že postoupíme do
finále a v něm zabojujeme o trofej. Byla
jsem si tím vnitřně jistá. Místo toho
jsme hrály špatně, sypalo se jedno za
druhým a celý víkend se úplně pokazil.
Z naší strany tragédie, jsem z toho fakt
zklamaná. Strašně moc fyzických i psychických sil nám podle mě vzala hlavně
nezvládnutá sobota s Olympem, což se
pak promítlo do druhého utkání proti
Dukle,“ hledala slova složitě, leč statečně smečařka Lucie Nová.

POHÁROVÝ VÝBUCH
SRAZIL DÌVÈATA DOLÙ

zamakaly, hned na úvod nového kalendářního letopočtu 2020 v důležitém
souboji přemohly Ostravu 3:1. Načež
rozjely novou vítěznou šňůru čítající
trojí přesvědčivé skolení Frýdku-Místku (jednou v lize + dvakrát v Českém
poháru = jasný postup ze čtvrtfinále do
Final Four) i ubojovaná zdolání jak KP
Brno doma 3:1, tak Šternberka venku
3:2. Dohromady šlo o šest výher v řadě,
což předtím uvadající ekipu logicky
nakoplo, dodalo jí pořádnou dávku
energie.
„Připadá mi, že se daří přetavovat dobrou práci z tréninků do samotných
utkání. Naše příprava má podle mého
názoru dlouhodobě vysokou úroveň,
při hře šest na šest pomáhá naskakování kluků z realizačního týmu. Kvalitně
makáme a v zápasech je to pak znát,
většinou hrajeme dobře. Nabranou
pohodu zkusíme přetavit v úspěch při
nadcházejícím vyvrcholení pohárové
soutěže,“ prohlásila hráčská veteránka
Gabriela Kozmík.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Hanačky zahájily společný trénink na
sklonku července a několik úvodních
týdnů nebyly kompletní. Chyběla jak
zdravotně indisponovaná Knorová, tak
především blokařka, neboť Kozmík se
po dlouhém přemlouvání obměněného realizačního týmu v čele s úspěšným
koučem Lubomírem Petrášem připojila
až později.
Přesto se přípravné období vydařilo
nad očekávání skvěle. Vyplatila se každodenní poctivá dřina na vysoké úrovni, nabuzený mančaft sehrál vyrovnaný
přátelák s posílenými Šelmami Brno,
skončil třetí na turnaji v Olomouci
a druhý na dalším mezinárodním klání
v Praze. Hlavně však předváděl velice
svěží i překvapivě dobrý volejbal, kterým hned od počátku zaháněl fanouškovské obavy z možných problémů se
záchranou elitní české soutěže.
„Na rozdíl od předchozích let nemůžeme tentokrát přesně říct či vyhlašovat,
na co budeme mít a kam v tabulce mí-

NEÈEKANÌ
POVEDENÁ PØÍPRAVA

Mimoslovenské cizinky se v kádru vékáčka staly minulostí už dříve a proces
omlazování nastal ve větší míře již v létě
2018. Před rokem pak přišel nejrazantnější krok ohledně složení hráčského
kolektivu za celou dosavadní historii
oddílu. Odešly všechny ústřední opory,
de facto celá základní sestava: jmenovitě Helena Horká, Petra Kojdová, Marie
Toufarová, Lucie Polášková, Veronika
Bezhandolska i Eva Rutarová.
Zůstaly jen Michaela Zatloukalová
(nová kapitánka), Lucie Nová, Tereza Slavíková, Aneta Weidenthalerová,
Tereza Baláková, juniorka Klára Dvořáčková a nakonec jediná starší harcovnice Gabriela Kozmík. Co nové posily?
Všechno více či méně mladé holky Nikola Stümpelová, Gabriela Kopáčová,
Karolína Fričová, Lenka Knorová a Veronika Boudová. Nebýt šestatřicátnice
„Gabiky“, věkový průměr tohoto nezkušeného souboru by klesl až ke dvaceti
letům!
„Už před rokem byla zřetelná větší sázka
na mladší hráčky včetně toho, aby co
nejvíc prostoru i v ženském „A“ družstvu
dostávaly naše klubové odchovankyně.
Nyní bude tento trend ještě mnohem
výraznější a rádi bychom, aby každým
dalším rokem tvořil dospělé áčko stále
větší počet našich vlastních děvčat. Tím
pádem logicky klesají dosud vysoké
výsledkové ambice, v nejbližší sezóně
budeme rádi za klidný střed extraligové
tabulky. A maximálně se soustředíme na
zkvalitnění péče o vlastní talenty,“ vyjevil
stěžejní záměry předseda správní rady
VK Petr Chytil.

PØESTAVBA TÝMU:
ZN. MLÁDÍ VPØED

PROSTĚJOV Nesmírně zajímavý, turbulentní a nakonec
i úspěšný ročník 2019/2020 původní zpravodajství
prožily volejbalistky VK pro Večerník
Prostějov. Od začátku až do Marek
závěru byl doslova nabitý udá- SONNEVEND
lostmi, ty zásadní se Večerník
pokusil shrnout do následujícího sezónního přehledu.

aneb

od oslabení omlazeného kádru
SíHVYĄERUQRXSítSUDYXL~YRGDKHUQĨYĄVOHGNRYp
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JAK ŠLA SEZÓNA PROSTĚJOVSKÝCH VOLEJ
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PROSTĚJOV Ještě před hlasováním Asociace ligových klubů měl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek (na snímku) jasno o osudu rozehraného soutěžního ročníku. Od prvních debat se zasazoval
o ukončení ročníku Kooperativa NBL s vědomím, že ve složité situaci v celé společnosti musí jít sportovní zájmy stranou.
„Těch názorů bylo několik. Ale jediným logickým řešením bylo definitivní ukončení ligy.
Prioritou musí být zdraví. V tuto chvíli opravdu není důležité, jestli tým skončí v tabulce třetí, nebo pátý,“ prohlásil sportovní manažer BK
Olomoucko, podle něhož se na rozhodnutí
shodla drtivá většina klubů.
Českým hegemonem posledních let je klub
z Nymburka, který také v probíhající sezóně
nejvyšší soutěži dominoval. Týmy z Kooperativy NBL se shodly na tom, že právě tento klub
by měl v příští sezóně reprezentovat Českou
republiku v Lize mistrů. „Ani v této otázce ne-

byl problém. Nymburk je u nás nejlepší, to je
realita,“ poznamenal Pekárek.
Zatím není rozhodnuto, zda dosavadní výsledky budou anulovány, nebo bude platit
pořadí po posledním odehraném utkání.
Otevřená zůstává také otázka případného
sestupujícího, nebo účastníků baráže. „To
jsou věci, které musí rozhodnout výkonný výbor České basketbalové federace. Osobně si
myslím, že se vše bude řešit v průběhu týdnů.
Variant je několik, je třeba počkat,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko.
Obhájce třetího místa z minulé sezóny mířil
opět do play-off a věřil, že se může opět poprat
o umístnění na stupních vítězů. „Každý, kdo
dělá sport, chce hrát zápasy. Rozdávat radost
fanouškům, zápolit se soupeřem o úspěch. Teď
je ale taková situace, že musíme řešit úplně jiné
věci. Věříme, že vše dobře dopadne a na začátku příští sezóny se všichni uvidíme v naší hale,“
pozdravil za klub příznivce Pekárek.
(lv)

Praha, Prostějov (lv) – Každý basketbalista to zná. Uklidit míč na měsíc
pod stůl, složit si dres do skříně a boty
hodit co nejdál do botníku? To přece
nejde! A co ve chvíli, kdy to všechno má být na měsíc? Naprosto nepředstavitelné! Česká basketbalová
federace proto přichází s projektem
Basketball never stops aneb #vratimselepsi. „Vycházíme z přesvědčení, že
dětem bude basketbal chybět. Navíc
nemohou ani chodit do školy, a tak se
nabízí připravit pro ně aktivitu, která
je zabaví, a navíc jim pomůže vylepšit
jejich basketbalové dovednosti,“ zdůvodnil aktivitu ČBF její marketingový manažer Martin Peterka. „Na
sociálních sítích @ceskybasketbal
bude každý pracovní den zveřejněno
jedno video se sérií cvičení ve dvou
stupních obtížnosti. Cvičení budou
připravena tak, aby se dala provozovat za běžných podmínek a s běžnými pomůckami, které každý z nás
najde doma,“ dodal Peterka.

Federace podporuje
domácí tréninky

PRAHA, PROSTĚJOV Asociace ligových
klubů na své členské schůzi odhlasovala
ukončení letošního ročníku basketbalové
ligy mužů Kooperativa NBL, a to z důvodu
aktuálního vývoje pandemie koronaviru
znemožňující v nejbližších týdnech konání sportovních akcí. Výsledek hlasování
asociace byl doporučením pro Výbor České basketbalové federace, který ukončení
soutěže definitivně potvrdil. Pro ukončení
se vyslovil také klub BK Olomoucko.
„Bylo to rychlé. Asociace ligových klubů se na
tomto kroku shodla valnou většinou hlasů,“
přiblížil průběh hlasování předseda Asociace
ligových klubů Národní basketbalové ligy Tomáš Kotrč.
Zatím ale nebyl určen mistr ani závěrečné pořadí soutěže. A teprve upřesněna bude i situace
kolem baráže o jedno místo v příštím ročníku

Foto: www.bkolomoucko.cz

ƔƔ Stačil jste vůbec poznat své
spoluhráče?
„V našem sportu je to snadné, všechny spojuje láska k basketbalu. Přijdete do kabiny a máte společný zájem,
tím se vše usnadňuje. Navíc jsem se
dostal do fungujícího týmu, bylo

Ladislav VALNÝ

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

lehké zapadnout. Rychle jsme našli
společnou řeč.“
ƔƔ Bylo to tak snadné i na hřišti?
„Basketbal je hodně těžký sport
z pohledu souhry, která je nezbytná. Rozehrávači jsou na tom nejhůře. Rozjíždějí akce, zásobují přihrávkami spoluhráče. Vždy chvíli
trvá, než nové kolečko do systému
zapadne. Ale cítil jsem, že se v souhře lepšíme.“

PROSTĚJOV Jedno z nejkratších období kariéry prožil
na Hané rozehrávač Lynden Rose (na snímku). Tým BK
Olomoucko posílil po sérii zranění, v novém angažmá ale
stačil odehrát pouze čtyři zápasy. Víc nedovolila celosvětová pandemie koronaviru. „Tohle jsem opravdu nečekal,“
přiznal zkušený Američan.

ƔƔ Měly podle vás výkony vzestupnou tendenci?
„Výsledkově to tak nevypadalo,
ale měli jsme těžké soupeře. Podle
mého nám právě tyto zápasy ukázaly správnou cestu, šli bychom
nahoru. Škoda že jsme nedostali
možnost ukázat to v play – off.“
ƔƔ Existuje možnost, že se někdy
do týmu Olomoucka ještě vrátíte?
„Teď se to těžko odhaduje. Ale na
začátku sezóny by taky nikoho nenapadlo, že budu hrát ligu v České
republice... (úsměv) Uvidíme, co
přinesou následující týdny a měsíce. Teď jsou důležitější jiné věci než
sport. Ale třeba se ještě uvidíme.“

Foto: www.bkolomoucko.cz
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NBL, kterou má sehrát poslední tým letošního
ročníku NBL a finalisté první ligy, tedy druhé
nejvyšší soutěže. „Konečné pořadí včetně potvrzení mistra bude stanoveno až Výborem
České basketbalové federace i na základě
ukončení nižších soutěží. Totéž platí i pro případnou baráž. Variant je ve hře celá řada,“ doplnil Kotrč, podle něhož ALK vydala Výboru
ČBF doporučení, aby i v příští sezóně v Lize
mistrů reprezentoval ligu ERA Basketball
Nymburk. Klíčové pro konečné rozhodnutí
bude jednání Výboru ČBF po ukončení aktuálního nouzového stavu, tedy v řádu třiceti či
více dnů.
Posledním zápasem, který se v letošním ročníku NBL odehrál, tak s největší pravděpodobností zůstane utkání mezi Děčínem a Pardubicemi. To se už na základě bezpečnostních opatření
hrálo před prázdným hledištěm.
(lv)

Foto: www.bkolomoucko.cz

0DQDÿHU0LFKDO3HNiUHN Výbor ÈBF ukonèil sezónu
Å-HGLQpUR]XPQpíHñHQt´ po doporuèení klubù

s nimi prodlouží kontrakty. Nic
z toho tentokrát neplatí.
„U Američanů, kteří přišli v průběhu
sezóny, už tuto možnost mít nebudeme. Odcestovali domů, klub jim zajistil letenky. Dohoda s nimi byla snadná,
všichni momentální situaci pochopili,“
poznamenal sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Vedení bude komunikovat především s českými hráči, kteří tvořili základní osu poslední sestavy.
Cílem je udržet co největší počet
hráčů z kádru. Někteří mají platnou
smlouvu i pro příští ročník, s dalšími
se bude jednat o podmínkách případných nových kontraktů. U zahraničních basketbalistů je však situace
odlišná. V nejisté době je vše složitější,
což uznávají i další kluby Kooperativa

NBL. „Máme vyhlédnuté i případné
posily, bohužel jednání se ale zastavila. Souvisí to i s případnou naší účastí
v pohárové Evropě, do které jsme chtěli,“ připouští potíže například ředitel
BK Opava Kamil Vajda.
Jednotlivé týmy také sčítají ekonomické ztráty a uvědomují si, že situace
není příznivá. „Situace je stále relativně
čerstvá, nicméně ekonomické dopady
budou pochopitelně veliké. V klubu
samozřejmě připravujeme krizové
scénáře a rozpočty a jednáme, jak dál,“
nechal se slyšet například generální
manažer Pardubic Martin Marek.

-/,01í',3

Praha, Prostějov (lv) – Basketbalový národní tým stále čeká na to, jak se
vyvine situace kolem olympiády. Pokud se nic nezmění, má reprezentaci
čekat kvalifikační
turnaj v Kanadě na
KORONAVIRUS
VYSTAVIL
konci června.
Existují i další scénáře,
STOP, UMÍSTÌNÍ
ZÙSTALO
zatím ale program nikdo nezměnil
a podle toho postupuje také realizační tým českého výběru. „Hráčům
jsme dali jasně najevo, že ve chvíli,
kdy skončí Kooperativa NBL, vymyslíme pro ně náhradní program.
Shodli jsme se, že bychom po Velikonocích, pokud se situace dramaticky
nezlepší, udělali minikempy reprezentace,“ prozradil manažer českého
národního týmu Michal Šob. „Tam
bychom odtrénovali tak, aby se hráči
mohli scházet v rámci restriktivních
opatření vlády. Chceme, aby měli
možnost připravovat se na léto bez
ohledu na to, jestli kvalifikace bude,
nebo ne,“ dodal manažer reprezentace, v níž startuje také kapitán BK
Olomoucko Lukáš Palyza.

Reprezentanti
èekají na duben

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

„Pro všechny je to náročná zkouška.
Jsme v situaci, kterou neznáme. Nikoho by nenapadlo, že se něco takového může stát. Stalo se. Musíme se
s tím nějak vypořádat. Život půjde dál
a věříme, že i sport se zase rozběhne,“
doufá Predrag Benáček, kouč týmu,
který sídlí v Prostějově a reprezentuje
celý kraj.
Už v průběhu nadstavbové části
obvykle kluby pracovaly na kádrech pro další soutěžní ročník.
Jednaly o posilách, nových smlouvách pro hráče aktuální sestavy,
sledovaly především zahraniční
basketbalisty a uvažovaly, zda

Ladislav VALNÝ

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Především v teoretické rovině řeší sportovní
kluby budoucnost a příští sezónu. Důvodem je nejistota.
Nikdo zatím nedokáže odpovědět, kdy se podaří současná
pandemie zastavit. Platí to pochopitelně také pro nejvyšší
basketbalovou soutěže a klub BK Olomoucko.

basketbal

BASKETBALOVÉ KLUBY

www.vecernikpv.cz

CO BUDE DÁL? ZATÍM NEZNAJÍ ODPOVĚĎ

Pondělí 23. března 2020
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PROSTĚJOV Co všechno může za to, že se hokejistům LHK
Jestřábi Prostějov vůbec nepovedl uplynulý ročník Chance ligy PŮVODNÍ
mužů ČR? Příčin je rozhodně spousta, což přiznávali i sami hráči, zpravodajství
byť do označení některých konkrétních se žádnému z nich log- pro Večerník
icky nechtělo. Asi každý fanoušek má na tohle téma svůj názor,
stejně jako my ve Večerníku. A protože nás nic zásadního nebrzdí, Marek
snažili jsme se vybrat desítku nejzásadnějších důvodů výsledko- SONNEVEND
vého krachu v sezóně 2019/2020 podle mínění Večerníku.
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Ani v předchozí sezóně to ze strany
ptačích dravců dlouho nebylo optimální, do play-off pronikli až ze sedmého místa. Ve čtvrtfinálové sérii se
Vsetínem však navzdory těsné porážce 3:4 na zápasy prokázali, že tým
v tehdejším složení měl sílu i potenciál. Bohužel došlo během léta k obměně více než poloviny hráčského kádru,
když část odchodů ovlivnit nešlo, ov3ě(+1$1e
šem část ano. Každopádně většina no$0%,&(0$-,7(/(
váčků nedosahovala kvalit těch, které
nahradili, a celková úroveň mužstva
Nejvyšší muž Jestřábů Jaroslav Luňák
tak šla logicky dolů.
mocně touží po průlomu v podobě
1(9<9Èä(1È postupu do semifinále Chance ligy,
2)(1=,9$ dobře znám je také jeho dlouhodobý
$'()(1=,9$ sen působit jednou v nejvyšší české
soutěži. A permanentně vytvářený
Tenhle problém se s elhákáčkem táh- tlak na úspěch nutností ataku elitní
ne již delší dobu. Na soupisce zpra- čtveřice dělá týmu evidentně potí-

1. NEPOVEDENÁ
3ě(67$9%$.È'58

vidla má nadbytek útočně laděných
borců vysokého prvoligového levelu
a naopak nedostatek obranně zaměřených jedinců schopných zastat
potřebnou práci směrem dozadu. Klíčovou slabinou přitom stále zůstává
neschopnost kvalitní rozehrávky akcí.
V ročníku 2019/20 se tahle nevyváženost ofenzivní a defenzivní složky
hry ještě prohloubila, neboť střelecká
potence šla dolů, zatímco počet inkasovaných gólů nahoru.
Někteří hráči LHK sami přiznali, že
coby společný kolektiv nezvládali
dodržovat taktický koncept stanovený koučem. Haprovalo to už za vlády
Jiřího Vykoukala a nic podstatného
se nezměnilo ani po nástupu jeho
náhrady Ladislava Lubiny. Týmově
to fungovalo vždy jen v některých
střetnutích či jejich částech, načež se
v pojetí tvořily díry, až se někdy úplně
rozpadalo. Citelně na ledě scházela
větší vyspělost i umění trvale přenést
představy trenérů do zápasového
dění.

1(3/1ċ1Ë
75(1e56.é&+
32.<1ģ

že. Konkurence ze širší špičky není
navzdory různým peripetiím vůbec
slabá, zvlášť v případě nedávno uzavřené sezóny prostějovský mančaft
na tak vysokou metu výkonnostně
neměl.

yy Na úvod nejoptimističtější otázku. Jak nyní vzpomínáte na slavnostní zakončení kariéry při posledním domácím zápase?
„Moc se mi to líbilo. Něco takového
jsem nečekal. Přišel s tím Nouzič (Tomáš Nouza – pozn.red.) se Štefanem
Žigárdym. A připravili to parádně.“
yy Opravdu jste neměl ani potuchy?
„Jen se kolem den před zápasem povídalo, že se mi nějak předá dres. Čekal
jsem tedy, že mi ho dají a pak konec,
hraje se.“
yy Teď k tomu méně pozitivnímu.
Necelý měsíc poté jste nyní obdržel
výpověď od Jestřábů…
„Dostal jsem výpověď k šestnáctému
březnu. Poštou... S tím, že mi klub vypovídá smlouvu.“
yy Mluvil jste s vedením a řešil to
s ním?
„Ne, s nikým jsem nemluvil. Jirka Vykoukal mi akorát ten den volal, že to se

Michal
SOBECKÝ

mnou ještě chce probrat osobně. A že
se tak zkrátka majitel rozhodl.“
yy Kolika hráčů se to týká?
„Co vím, tak šesti nebo sedmi kluků.
Všichni byli postavení před hotovou
věc.“
yy Budete se nějak bránit? A probírat to s majitelem klubu Jaroslavem
Luňákem?
„Nemyslel jsem na to. Jsou teď nyní
přece jen jiné problémy. Doufám, že
mi ještě aspoň majitel zavolá a napřímo mi k tomu něco řekne. U ostatních
kluků nevím, zda budou v tom směru
něco podnikat. Je to nyní ještě dost
čerstvé. Ale mrzí mě to.“
yy Očekával jste ze strany vedení
nějaký takový krok?
„Když se to začalo šířit, začal jsem
něco takového očekávat. Tušil jsem,
že se to může stát, a řekl jsem to i klukům. Měl jsem zároveň tušení, že Prostějov bude mezi prvními, který se tak
zachová. Čekal jsem to ale jinak podané, že třeba tam bude nějaká diskuse
s hráči.“
yy Možná jiný styl a úroveň jednání?
„Ano, zkrátka jiný průběh. Vadí mi
kultura jednání, jak se to seběhlo. Na
jednu stranu vím, že majitel na to
měl právo, pročítal jsem si smlouvu.

A něco takového se dalo tušit.
Jestliže kluby nyní přichází
o sponzory a sponzoři
o peníze, tak logicky
o ně v současné situaci přijdou i sportovci. Přesto bych
opravdu očekával trochu
jinou komunikaci.“
yy Zvlášť,
když ve vedení je jako
spor tov ní
manažer Jiří
Vykoukal, který je též členem
výkonného výboru
hráčské asociace CAIHP, která podobné jednání klubů ostře odsuzuje a hrozí soudem...
„To jsme s klukama říkali hned. Podle
mě on s tím ale v našem případě moc
co dělat neměl, prsty v tom podle mě
nemá. Myslím, že plní pokyny majitele a samotnému je to trochu proti srsti. Je to ale samozřejmě paradox.“
yy Pro hráče z Chance ligy může být
tohle hodně bolestivé, ne? Peníze
tam nejsou velké a hodně hokejistů
opravdu žije od výplaty k výplatě.

„To je pravda.
Smůla… Hned
jsem si říkal, že
jsem asi skončil akorát, když vidím, co se
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
kolem mě děje. Navíc
„Přesně tak. Je to opravdu pár tisíc kojsem při rozlučce ještě
run. Zvlášť v tom Prostějově to neby- měl i lidi na stadionu, což už by teď
lo s platy nejlepší, navíc nám ponížili nešlo.“
platy z důvodu špatných výsledků už yy Co budete po konci hráčské kav sezoně. Teď k tomu tohle… Kluci riéry dělat?
budou mít stoprocentně problémy, to „Ještě nejsem úplně rozhodnutý. Teď
vím určitě, protože je měli už během by se s někým jednalo a scházelo jen
ročníku. Mnozí vycházeli jen tak tak. těžce. Přišlo mi ale hodně nabídek na
Teď bez dvou výplat… Hodně nepří- spolupráci. Doufám, že do měsíce by
jemné. Majitel asi řekne, že ho to ne- bylo jasno.“
zajímá a má na to právo. Bohužel. Jak yy Je ve hře vaše setrvání v prostěříkám, rozumím oběma stranám.“
jovském hokeji, třeba u mládeže?
yy Trochu kyselý závěr vaší jinak „Ne, to ne. Možná před rokem jsme se
skvělé kariéry…
o tom bavili. Teď už ale ne.“

PROSTĚJOV Konce hokejové kariéry mohou být různé. V některých případech slavné, podařené a ověnčené týmovým úspěchem, v jiných naopak smutné, plné zklamání. Mezi takové nově patří Tomáš Divíšek.
Čtyřicetiletý hokejista zápasem s Ústím nad Labem zakončil svou kariéru, v níž odehrál 1343 zápasů, mezi
nimiž je i 5 duelů v kanadsko-americké NHL. Derniéru zpříjemnilo slavnostní předání dresu, zdravice bývalých
spoluhráčů i děkovačku spoluhráčů a věrných fanoušků. Jenže, uběhlo jen pár dnů a těch 145 utkání v jestřábím dresu Divíškovi pořádně zhořklo. Společně s několika svými spoluhráči totiž minulý týden obdržel od vedení
LHK výpověď. Trapně pouhé dva měsíce před vypršením kontraktu... Zkušený plejer se s touto nemilou skutečností svěřil webu isport.cz a interview poskytl i nejčtenějšímu regionálnímu periodiku.

s kariérou tak akorát…“

je to nedůstojné! Asi jsem skončil

„Vadí mi kultura jednání,

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV U hokejových
Jestřábů je o zajímavé informace oficiálního charakteru po
skončení sezóny tradičně nouze, a tak aspoň krátce nahlédněme do jiných klubových táborů
Chance ligy.

Pondělí 23. března 2020
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INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

BUĎTE

ně jde o to, že klubové finance stačí pou-

Teď na to vletíme a urveme v náš prospěch! Musíme zabrat a zvládnout to!
Kolikrát se tohle či něco podobného
v četných obměnách ozývalo během posledních šesti měsíců z dravčího hejna?
Ano, takové burcování by se ani nedalo
spočítat. Jenže ouha, skutek většinou
utek. Mančaft se železnou pravidelností
ztrácel nejdůležitější mače, kterými se
mohl nastartovat, případně odpíchnout
výš. A jakmile prohrával, tak skoro nikdy
nedokázal nepříznivý průběh otočit.

Nového kormidelníka shánějí v pražské Slavii, na střídačce tam totiž skončil
kouč Miloš Říha mladší (současně asistent u reprezentace mužů ČR). „HC
Slavia Praha děkuje Miloši Říhovi za
práci, kterou pro klub v nelehkém období odvedl, a přeje mu hodně štěstí
v další trenérské kariéře,“ uvedlo vedení
sešívaných v prohlášení na svých internetových stránkách.

Ve Slavii skonèil
lodivod Øíha

ztráty peněz ze vstupného ve zrušeném play-off i další okolnosti
budeme nyní řešit
tak, aby následky
byly co nejnižší.
Abychom byli
připravení fungovat do dalších let,“ uvažoval oddílový
jednatel Daniel Tobola. Bude jako hlavní trenér pokračovat Jiří Dopita? „Jsem
na vážkách. Musím to zvážit, protože
z určitého pohledu byl tenhle ročník
pro mě ponaučením ohledně mé práce, mého přístupu a přístupu některých
hráčů. Těch otázek je více,“ nevěděl zatím bývalý top útočník.

Foto: internet

Některé profesionální hokejové kluby
v republice (například Hradec Králové
a Vsetín, možná i jiné) se na základě jednoho bodu v hráčských smlouvách rozhodly využít klauzule o zásahu vyšší moci
(rozuměj pandemie koronaviru) k okamžitému ukončení kontraktu s několika
svými hráči. „Česká asociace hokejistů
(CAIHP) odmítá první případy okamžitého jednostranného vypovězení hráčské
smlouvy. Postup považuje za neoprávněný a nemravný. V dopise směřovaném
šestnácti profesionálním klubům vyzýváme k součinnosti namísto pozdějších
sporů. Asociace věří, že společná jednání
povedou ke kompromisu i utužení dlouhodobých vztahů mezi hráči a kluby,“ píše
se v úvodu tiskové zprávy CAIHP. Další
vývoj v téhle sledované kauze bude určitě
velmi výbušný.
(son)

Jak to bude
VYÙSRYÈËPLKU½ÄÕP"

➢

PROSTĚJOV Sportovní a kulturní
spolky a organizace pocítily v České republice následky koronavirové situace
mezi prvními. Nejprve byly akce klubů
bez diváků, pak přerušené a odložené.
Nyní už je jasné, že ze sezóny nic nebude. A zákaz shromažďování i přístup na
sportoviště pak způsobily, že hokejisté
nemohou ani trénovat a začít s přípravou na příští sezónu. Na to zareagovaly
některé z hokejových klubů po svém.
A začaly dávat výpovědi hráčům. Průvan zaznamenala i prostějovská kabina.

Z TITULNÍ
STRANY D1

„Čekal jsem to trochu jinou formou
a s nějakou předchozí komunikací,“ poznamenal k tomu Divíšek, čtyřicetiletý
útočník, který nyní s koncem hráčské
kariéry zažil poslední, nepříjemnou
hokejovou tečku. Už dříve přišel server
isport.cz s informací, že Divíšek v situaci, při níž přišel o poslední dva platy,
není sám. To potvrdil i Marek Račuk,
další z hokejových opor Prostějova.
V jeho případě je navíc situace ještě trochu jiná. Podle jeho slov nebylo ještě
o jeho případném konci v Prostějově
rozhodnuto. „Ukončení smlouvy mě
překvapilo, protože jsem byl v půlce
jednání,“ uvedl s tím, že možnost se-

Michal SOBECKÝ

trvání v Prostějově bral velice vážně.
Podobně jako Tomáš Divíšek pak dodal, že situaci zatím s vedením klubu
neřeší. „Jednání žádná nejsou. Jestli
řešit něco budu, nevím. Zatím jsem
se k tomu nedostal,“ doplnil Marek
Račuk, nejproduktivnější Jestřáb
v uplynulé sezóně.
Redakce Večerníku pak požádala
o vyjádření také sportovního manažera Jiřího Vykoukala. Ten přidal podrobnosti ke kroku klubu. „Jedna věc
jsou finance, která jdou od majitele.
Doba je, jaká je, tedy těžká, složitá.
Majitel tak učinil na základě komunikace se sponzory,“ řekl k nedávným
událostem Jiří Vykoukal, který zároveň potvrdil, že se tento osud dotkl

sedmi hráčů. Jmenovat je ale odmítl.
Připomněl navíc další důležitou věc,
a sice že společná příprava hráčů na
další ročník je zatím kvůli koronaviru
odložená. Zbývající Jestřábi tak po nejistotě v sezóně nyní žijí v další nejistotě hned po jejím skončení.

Pùltucet
pøišel pøed
èasnì
o smlouvu,
Jmenovat
je
však Vykouk
al
odmítl
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Finanční díru vinou COVID-19 budou
látat všude, VHK ROBE Vsetín nevyjímaje. „Pro klub jako my nebudou ztráty ve statisících, ale v milionech. Z velké
části totiž fungujeme na bázi, že něco
nabízíme fanouškům tak, aby chodili
na naše zápasy. Ekonomický dopad

Valaši poèítají
ztráty. co Dopita?

Ekonomické dopady předčasného
ukončení sezóny kvůli pandemii koronaviru i předběžný plán o složení
kádru směrem k příštímu ročníku se
mimo jiné řešily na tiskové konferenci
jihlavské Dukly. „Situace pro nás není
jednoduchá. Přicházíme teď o velké
peníze na příjmové stránce, pohybujeme se okolo 180 tisíc korun ztráty každý týden,“ posteskl si jednatel oddílu
z Vysočiny Bedřich Ščerban. „Co se
týká sestavy našeho mužstva, máme
to dlouhodobě nastavené tak, že minimálně půlka kádru vždycky pokračuje
a druhou polovinu hráčů obměníme,“
doplnil Ščerban.

Jihlava obmìní
SÕONXWÙPX

2067

UVąGN
Skupina o pořadí v play-off:
2. Vsetín 2052, 3. Přerov 1912, 4. Litoměřice 1892, 5. Poruba 1833, 6. Havířov 1833,
7. Chomutov 1806, 8. Slavia Praha 1785.
Skupina o postup do předkola:
9. Jihlava 2060, 10. Prostějov 1974, 11.
Třebíč 1949, 12. Frýdek-Místek 1797,
13. Benátky 1627, 14. Sokolov 1617, 15.
Ústí 1545, 16. Kadaň 1422.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ

3RÄHWVWÔHOQDEU½QX
VRXSHÔH

Skupina o pořadí v play-off:
1. České Budějovice 5843, 2. Vsetín 2902,
3. Chomutov 1919, 4. Přerov 1701, 5. Havířov 1300, 6. Litoměřice 1086, 7. Slavia
Praha 1044, 8. Poruba 713.
Skupina o postup do předkola:
9. Třebíč 1346, 10. Jihlava 1252, 11. Frýdek-Místek 1052, 12. Prostějov 808, 13.
Sokolov 681, 14. Ústí 598, 15. Kadaň 356,
16. Benátky 252.

5789 FKX¾Mč

èGUMÆ$WF÷LQXKEG

po ZÈ

'LY½FN½
návštìvnost doma

2,14

1539

UVąGN
Skupina o pořadí v play-off:
2. České Budějovice 1541, 3. Havířov
1633, 4. Přerov 1670, 5. Litoměřice
1812, 6. Chomutov 1875, 7. Poruba
1958, 8. Slavia Praha 2095.
Skupina o postup do předkola:
9. Jihlava 1661, 10. Sokolov 1677, 11.
Třebíč 1731, 12. Prostějov 1765, 13. Benátky 1820, 14. Frýdek-Místek 1849, 15.
Ústí 2230, 16. Kadaň 2315.

8UGVÊP

po ZÈ

Poèet støel
VRXSHÔÕQDEU½QX

Skupina o pořadí v play-off:
1. České Budějovice 2,14, 2. Přerov 2,29,
3. Havířov 2,60, 4. Chomutov 2,67, 5.
Vsetín 2,71, 6. Slavia Praha 3,13, 7. Poruba 3,15, 8. Litoměřice 3,28.
Skupina o postup do předkola:
9. Jihlava 2,32, 10. Třebíč 2,57, 11. Frýdek-Místek 2,88, 12. Prostějov 3,16,
13. Benátky 3,24, 14. Sokolov 3,98, 15.
Ústí 4,03, 16. Kadaň 4,50.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ

Inkasované góly (prùmìr)

13 %

87,45 %
Skupina o pořadí v play-off:
2. Poruba 84,39 %, 3. České Budějovice
84,21 %, 4. Vsetín 83,78 %, 5. Litoměřice
81,99 %, 6. Havířov 81,40 %, 7. Přerov
79,82 %, 8. Slavia Praha 77,86 %.
Skupina o postup do předkola:
9. Jihlava 86,36 %, 10. Třebíč 84,58 %, 11.
Frýdek-Místek 82,49 %, 12. Kadaň 80,81 %,
13. Benátky 80,40 %, 14.Prostějov78,80%,
15. Ústí 77,49 %, 16. Sokolov 73,88 %.

%JQOWVQX

po ZÈ

Oslabení
ÖVSÈvQRVWXEU½QÈQÙFK

Skupina o pořadí v play-off:
2. Litoměřice 10,5 %, 3. Slavia Praha 9,7
%, 4. Poruba 9,6 %, 5. Chomutov 9,4 %,
6. Vsetín 8,8 %, 7. Havířov 8,5 %, 8. Přerov 8,3 %.
Skupina o postup do předkola:
9. Frýdek-Místek 11,8 %, 10. Ústí 10,0
%, 11. Prostějov 9,7 %, 12. Sokolov 9,6
%, 13. Třebíč 9,5 %, 14. Benátky 9,3 %,
15. Jihlava 9,0 %, 16. Kadaň 8,9 %.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ

Úspìšnost støelby

4,64

92,0 %
Skupina o pořadí v play-off:
92,0 %, 2. Přerov 92,0 %, 3. Chomutov
91,7 %, 4. Slavia Praha 91,0 %, 5. Havířov 90,8 %, 6. Poruba 90,3 %, 7. Vsetín
89,8 %, 8. Litoměřice 89,5 %.
Skupina o postup do předkola:
9. Jihlava 91,6 %, 10. Třebíč 91,1 %, 11.
Frýdek-Místek 91,0 %, 12. Benátky 89,7
%, 13. Prostějov 89,6 %, 14. Ústí 89,5 %,
15. Kadaň 88,7 %, 16. Sokolov 86,2 %.

èGUMÆ$WF÷LQXKEG

po ZÈ

Úspìšnost
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Skupina o pořadí v play-off:
1. České Budějovice 4,64, 2. Litoměřice
3,43, 3. Vsetín 3,10, 4. Poruba 2,93, 5.
Chomutov 2,91, 6. Slavia Praha 2,88, 7.
Přerov 2,74, 8. Havířov 2,69.
Skupina o postup do předkola:
9. Frýdek-Místek 3,66, 10. Prostějov
3,29, 11. Třebíč 3,10, 12. Jihlava 3,08,
13. Ústí 2,67, 14. Sokolov 2,67, 15. Benátky 2,62, 16. Kadaň 2,19.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ

Nastøílené góly (prùmìr)
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24,70 %
Skupina o pořadí v play-off:
2. Litoměřice 20,21 %, 3. Přerov 19,40 %,
4. Slavia Praha 17,14 %, 5. Poruba 16,96
%, 6. Havířov 16,60 %, 7. Vsetín 16,49 %,
8. Chomutov 16,01 %.
Skupina o postup do předkola:
9. Třebíč 23,11 %, 10. Prostějov 20,94 %,
11. Frýdek-Místek 20,78 %, 12. Jihlava
18,94 %, 13. Ústí 18,14 %, 14. Sokolov
16,89 %, 15. Benátky 14,34 %, 16. Kadaň
13,44 %.

è$WF÷LQXKEG
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Skupina o pořadí v play-off:
2. České Budějovice 593, 3. Chomutov 582,
4. Litoměřice 575, 5. Havířov 554, 6. Vsetín
554, 7. Přerov 537, 8. Slavia Praha 514.
Skupina o postup do předkola:
9. Třebíč 497, 10. Kadaň 475, 11. Ústí
427, 12. Prostějov 411, 13. Jihlava 406,
14. Benátky 381, 15. Frýdek-Místek 345,
16. Sokolov 262.

2QTWDC

po ZÈ

Poèet
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4,64

13 %
Skupina o pořadí v play-off: 1. Přerov
55,26 %, 2. České Budějovice 52,84 %, 3.
Vsetín 51,58 %, 4. Poruba 51,25 %, 5. Slavia Praha 50,06 %, 6. Chomutov 48,86 %,
7. Havířov 48,57 %, 8. Litoměřice 47,87 %.
Skupina o postup do předkola: 9. Jihlava
54,32 %, 10. Třebíč 52,15 %, 11. Prostějov
51,57 %, 12. Sokolov 49,80 %, 13. Benátky
48,07 %, 14. Frýdek-Místek 46,84 %, 15.
Ústí 45,24 %, 16. Kadaň 45,02 %.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ
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Skupina o pořadí v play-off:
1. Havířov 592, 2. Vsetín 725, 3. Chomutov 788, 4. Přerov 853, 5. Poruba 888, 6.
České Budějovice 909, 7. Slavia Praha
913, 8. Litoměřice 938.
Skupina o postup do předkola:
9. Sokolov 599, 10. Třebíč 621, 11. Ústí
631, 12. Jihlava 683, 13. Benátky 712,
14. Frýdek-Místek 734, 15. Prostějov
767, 16. Kadaň 982.

è$WF÷LQXKEG

po ZÈ

3RÄHWWUHVWQÙFKPLQXW

PROSTĚJOV Jak by se daly ve stručnosti shrnout kolektivní statistické údaje hokejových Jestřábů v uplynulém ročníku druhé nejvyšší tuzemské soutěže? Znovu dávali poměrně dost gólů, ale hromadu jich dostávali. Měli velice
kvalitní přesilovky a naopak mizerná oslabení, nechávali se často vylučovat, při střelbě byli hodně aktivní, leč jen průměrně úspěšní. Na vlastní bránu nechali soupeře nadměrně pálit bez větší obětavosti blokování ran a gólmani
tuhle zátěž zpravidla nezvládali krotit, zatímco na vhazování patřili Hanáci k nadprůměru. Ovšem divácká návštěvnost v domácím prostředí? Hrůza, průměr osmi stovek fanoušků na zápas je oproti minulosti tristní.

Týmové statistiky Chance ligy mužů ČR 2019/2020

Za celou dlouhodobou část uplynulé
Chance ligy se v sestavě elhákáčka protočilo téměř pět desítek plejerů! Takové
obří množství hovoří za veškeré komentáře, ať už byly důvody jakékoliv. Obec-

(;75e01Ë
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Vše výše uvedené postupně vytvářelo
v táboře LHK čím dál nervóznější klima, ve kterém se patrně žádnému z členů týmu nemakalo dvakrát příjemně.
Ona když vládne pohoda, jde všechno
jakoby samo – a pochopitelně i naopak. Psychika dělá v dnešním vyrovnaném sportu převážnou část úspěchu,
při dlouhodobém pobytu na mentální
hraně nebo za ní se problémy kumulují.
Letošní Jestřábi se bohužel stali názorným příkladem toho, jak dopadá celkově strádající kolektiv.

&(/.29ċ
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Házet vinu za zpackaný ročník
2019/2020 na fandy? To určitě ne, trable primárně spočívaly v mnoha jiných
ohledech. Přesto i zanevření příznivců
na jestřábí ekipu sehrálo svou roli. Jak
se totiž pravdivě říká: jakmile se nedaří,
potřebujete podporu z hlediště ještě víc,
než pokud je všechno O.K. Možná kdyby fanoušci překousli své průběžné zklamání (byť oprávněné) a místo rezignace
hokejisty Prostějova ještě víc povzbudili,
šlo by o klíčový prvek alespoň k účasti
v play-off.

2'./21
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starty z extraligových mužstev. Právě tito
fluktuanti se neustále měnili, k čemuž
se přidalo několik korektur u stabilních
členů party plus operativní nahrazování
marodů. A dohromady vznikla šílená
rotace.

1(6&+231267 ze na početně užší základní kádr, který
32ěÈ'1ċ=$%5$7 dlouhodobě doplňují hráči na střídavé

Chyby ke sportování nedílně patří,
lední hokej nevyjímaje – právě v něm
se jich rodí spousta. Ze strany Hanáků jich ale bylo skutečně příliš mnoho
včetně těch, které opakovaně dělali jednotlivci. A často v nejméně vhodných
momentech, kdy je srážely dolů nebo
znemožňovaly se potřebně zvednout.
Tyhle individuální hrubky se zhusta
7. NEPOVEDENÁ
týkaly obranné činnosti, především
92/%$.$3,7È1$
laciných ztrát puků ve vlastním obranném pásmu. Navíc pravidelně vázlo
Tehdejší lodivod i sportovní manažer
zakončení, ani brankáři nezářili.
v jedné osobě Vykoukal před sezónou
řešil, komu svěřit kapitánské céčko
místo dlouholetého vůdce kabiny
Matouše Venkrbce, který odešel do
Českých Budějovic. Vsadil na nejproduktivnějšího útočníka Marka Račuka, což se při všem respektu k jeho
schopnostem ukázalo jako ne zrovna
šťastná volba. Zvlášť za situace, kdy
měl pro tuhle funkci jiné, na první
pohled mnohem vhodnější kandidáty (Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza).
Ani vnitřně to pak nebylo ono.
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Velká radost vládne navzdory národně i celosvětově těžké době
v Českých Budějovicích, kde tamní
hokejisté slaví (v rámci možností) zasloužený postup do nejvyšší soutěže
ČR. „Zatím jsme si pouze na chvíli
sedli se spoluhráči, žádná větší oslava
není momentálně možná. Musíme
počkat, jak se vše vyvine, pak to nějak vyřešíme. Na extraligu se hodně
těším, ještě jsem ji nehrál. Myslím si,
že půjde o úplně jinou úroveň. Zápasy jsou tam asi taktičtější. Když se
dívám na televizi, tak je vidět, že ty
týmy jsou opravdu dobře organizované. Půjde proto o velký skok. My
se musíme dobře připravit a chytit
začátek. Potom se uvidí,“ rozpovídal
se Pavel Pýcha, kapitán úspěšných
Jihočechů. Ty nadále povede coby
kouč Václav Prospal, který prodloužil
smlouvu. A jasno o (ne)pokračování
ve službách Motoru již má většina
stávajících členů týmu, bývalá prostějovská dvojice Matouš Venkrbec Radek Prokeš zůstává.

Motor se
tìší na extraligu

Novinky
od
prvoligových
3523$'.8
723'ĉ92'ĉ-(67ā%§+2
soupeřů
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Místo tréninků příprava podomácku a střílení na zahradě
PROSTĚJOV Těžké období prožívají kvůli koronaviru sportovní odvětví po celém světě. Srocování lidí je zakázané,
sportoviště zavřená, soutěže přerušené a závody zrušené.
Na Prostějovsku jen tato opatření postihla tisíce lidí v desítkách a desítkách různorodých sportovních odvětví. Redakce
Večerníku postupně některé z nich oslovila, aby zjistila, jak se
se současnými omezeními a zákazy vyrovnávají. Odpovědi
pak byly různé, přání však od všech klubů zněla unisono: „Kéž
současné trable s koronavirem co nejdříve skončí!“
Kluby se s nařízeními vyrovnaly
po svém, ale s tím, že je respektují.
Například lukostřelci přišli na čas
o přístup na střelnici. „Tréninky jsou
zrušené. Děti, pokud mají tu možnost, si vzala luky domů a střílí si na
zahradách,“ uvedla za Lukostřelbu
Prostějov Magdalena Majarová. Jak
dále uvedla, lukostřelci dostali také
od trenérky domácí úkol v podobě
cviků, které se dají prováděti i v době
karantény. „Bude velmi důležité, zda
budou střelci cvičit. Zatím to totiž
třeba vypadá, že mistrovství Evropy
chtějí organizátoři udělat,“ poznamenala.

Omezení pocítili i stolní tenisté. Zatímco zákazy akcí nad sto i nad třicet
lidí je příliš nelimitovaly, nedohrané
sezóně i tréninkům zlomil vaz zákaz
přístupu na sportoviště. „Přerušeno je
úplně vše. Nejsou otevřená sportoviště, ze dne na den se vše utnulo. Kluci
mohou do určité míry posilovat a trénovat doma, ale spíš si myslím, že to
nedělají,“ podotkl se smíchem Zdeněk
Šťastný z klubu stolních tenistů v Čechovicích.
Právě posilování podomácku je aktuálně jednou z mála možností, jak se
sportovci mohou aspoň trochu udržet
ve formě. „Naše děti mohou doma

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
posilovat, zkoušejí třeba rotaci. Pokud
ale rodiče nikdy krasobruslení nedělali, tak zejména u těch mladších pak
nevědí, co takové posilování a cvičení
má obnášet,“ poznamenala trenérka
prostějovského krasobruslení Monika Tanečková. To kušisté a lukostřelci
z Plumlova dali radši taky tréninkům
stopku, i když se jedná o individuální
sport. „Netrénujeme, nescházíme se.
Člověk má obavy, nechce si vzít případné rozšíření na svědomí,“ vyjádřil
se za kušisty Bedřich Korbař.
Sportovní oddíly navíc bilancují ztráty, tedy turnaje a závody, které se kvůli
problémům s koronavirem nejspíš

5RQTVQXEKQFPGUNKEGNQUX÷VQXQWRCPFGOKKRąGTWwGPÊOPGDQ×RNPÚOWMQPéGPÊOUV¾XCLÊEÊUG\ÐP[

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

nebo určitě neuskuteční. Například
stolní tenisté přišli o poslední, často
rozhodující kolo v soutěžích. Kušisté zase s napětím doufají, že koncem
dubna bude moci proběhnout jejich
venkovní závod. „My už jsme měli

mít turnaje. Byly zrušené a nejspíš to
čeká i náš velikonoční,“ smutní zase za
krumsínský pétanque Kamil Janeček.
Krasobruslaři zase přijdou o Velkou
cenu města Prostějova, obří domácí
závod a každoroční vrchol sezóny.

A podobně jsou na tom také tenisté, boxeři, nohejbalisté, raftaři či korfbalový
tým SK RG, o nichž píšeme v dnešním
vydání zvlášť na straně knihy C13.
Škody nejen v největších sportech jako
fotbalu či hokeji tak jsou obrovské.

Část soutěží ukončena, jinde se čeká na vývoj
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PROSTĚJOV Kulturní a sportovní akce byly mezi prvními, koho
koronavirová epidemie postihla.
Dne 10. března vláda vyhlásila
zákaz konání akcí s účastí nad sto
lidí. Kluby a sportovní svazy tak
měly na vybranou: buď hrát zápasy
bez diváků, nebo sezónu ukončit
či přerušit. O pár dní později bylo
ještě hůře, začal platit zákaz akcí
nad třicet lidí a zároveň také zákaz
vstupu na sportoviště. U řady sportů se tak rozhodlo.
Výjimkou je ale například fotbal,
jehož sezóna je oproti řadě dalších
sportů specifická. Po zimní pauze se
totiž právě březnem rozjížděly okresní, krajské a celostátní soutěže. Fotbalová sezóna je totiž oproti těm u většiny dalších sportů teprve v polovině.
Fotbalisté nicméně zareagovali rychle. Už 12. března oznámila FAČR,
že přerušuje soutěže. Podobně jsou
na tom regionální soutěže. I ty jsou
do odvolání pozastaveny, což se do-

hromady dotklo zhruba čtyř desítek
klubů z Prostějovska.
Jinde už naopak rozhodnutí padlo.
Například Česká florbalová unie už
sezónu předčasně ukončila s tím, že
předčasně zmizely zhruba dvě stovky
hráčů tří týmů z Prostějovska: SK K2
Prostějov, FBC Playmakers Prostějov
a TJ Sokol Kostelec na Hané-HK.
Nejméně se situace dotkla „A“-týmu
SK K2, který stihl základní část dohrát předtím, než omezení vstoupila
v platnost. Jiné týmy nebo sporty takové štěstí neměly.
Příkladem může být házená. Soutěže
v ní jsou přerušené, přitom například
Prostějovu nevyšel start jarní části
úplně špatně. „Myslím, že už se to
nerozjede. Bohužel vyšší moc, my
s tím nic dělat nemůžeme. Přednější
je zdraví a my se tomu musíme podřídit,“ poznamenal za prostějovské
házenkáře hrající druhou ligu Tomáš
Jurík. Tým tak pravděpodobně zůstane poslední.

Sestup mu ovšem nehrozí, na rozdíl
třeba od stolních tenistů Ondratic, kteří se nachází v tabulce čtvrtí od konce,
neví ale stále, co s nimi bude. „Nejdřív
to vypadalo, že při omezení na sto i na
třicet lidí u akcí to nějak dohrajeme.
Po dalších opatřeních je ale jasné, že se
to nerozjede,“ povzdechl si Jan Beneš.
Nyní jeho týmu hrozí sestup z divize.
„Bude se vyčkávat do třicátého dubna.
Nám zbývá odehrát poslední kolo, kterým se můžeme definitivně zachránit,
totéž v kraji platí pro Stražisko,“ připomněl. Připustil také, že je zde možnost
celý ročník anulovat.
Problémy ale mají i další sporty, třeba
ty individuální. Například lukostřelci
museli vše zrušit. A podle slov donedávna předsedkyně Lukostřelby
Prostějov Magdaleny Majarové je
v ohrožení i olympijské hry. „Mělo se
střílet v Berlíně, kde se daly získat poslední body na olympiádu. A někteří
naši střelci se chystali do Guatemaly,“
připomněla Majarová.

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
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Získáte kompletní informace o koronaviru v Prostějově
a přilehlém regionu, mnoho dalších zpráv a cenných
informací a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy
a spoustu další zábavy na volné chvíle.
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Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!

