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pøípadù chøipky
Prostějov (mik) – Alespoň jedna
pozitivní zpráva, co se týká stavu nemocných v Prostějově a okolí. Během
jediného týdne se skoro o polovinu
snížil počet osob postižených běžnou
chřipkou. „Zatímco v pondělí šestnáctého března jsme evidovali 1 774 případů relativní nemocnosti na sto tisíc
obyvatel, minulé pondělí už to bylo
pouze 990 těchto případů. V rámci celého Olomouckého kraje ale stále evidujeme třiadvacet případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným
průběhem, a co se týká běžné chřipky,
je hlášeno už také sedm případů úmrtí,“ uvedla aktuálně Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení
pobočky KHS v Prostějově.

3R]RUQDVQÉKDQ½OHGÉ
Prostějov (mik) – Kdepak jaro,
Paní zima se pořád ještě nevzdává!
Dnes má i v Prostějově vydatně sněžit
a s tím souvisí také varování pro řidiče.
Hlavně v ranních a večerních hodinách,
kdy se rtuť teploměru má dostat pod
bod mrazu, buďte na silnicích opatrní!

1HUXGRYVN½RW½]ND
Kam s ním?
Prostějov (mik) – V nesnázích
se ocitl starší muž z Vrahovic, který
s naloženým starým gaučem na přívěsném vozíku za autem zamířil do
sběrného dvora. Kdyby si ale lépe prostudoval nařízení související s koronavirem, tuto cestu si mohl ušetřit. „Mají
zavřeno, tak jsem se vrátil. I s gaučem.
Co s ním teď ale mám dělat? Nechám
ho za plotem na předzahrádce a budu
čekat,“ pronesl naštvaně senior. „Ano,
v době nouzového stavu jsou kromě
jiných zařízení města uzavřeny také
sběrné dvory,“ potvrdil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Termín znovuotevření zůstává ve
hvězdách...

FOTO
Michal SOBECKÝ
WZK^d :Ks ZŽŬ͕ ĚǀĂ ƚƎŝ͘ WĢƚ ůĞƚ͘  ĚŽƐƚ͊
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉ ŵĂŐŝƐƚƌĄƚ ƐĞ ƉŽēĄƚŬĞŵ ƌŽŬƵ
ƌŽǌŚŽĚů͕ǎĞĂƵƚŽďƵƐŽǀĠǌĂƐƚĄǀŬǇǀKŬƌƵǎŶşƵůŝĐŝ
ƵǎŬŽŶĞēŶĢďƵĚŽƵƐůŽƵǎŝƚůŝĚĞŵ͘KǀƓĞŵũŝŶĂŬ͕
ŶĞǎďǇƐŝƉƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂůŝ͘ƌǌǇƚĂŬũŝǎďƵĚĞŵĞŵŽͲ
ĐŝǀŝĚĢƚ͕ũĂŬŵşƐƚŽũşǌĚŶşĐŚƎĄĚƽŶĂǌĂƐƚĄǀĐĞǀŝƐş
ĐǀŝēĞŶĐŝ͘:ĂŬƚŽƟǎŶĂǌŶĂēŝůŶĞũŵĞŶŽǀĂŶǉƉƌĂͲ
ĐŽǀŶşŬŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵ͕ǌŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞďƵĚĞǁŽƌŬŽƵƚŽǀĠ
ŚƎŝƓƚĢ͘DĂŐŝƐƚƌĄƚƚĂŬƵƐƉĢůŚŶĞĚǀĞƚƎĞĐŚďŽĚĞĐŚ͘
:ĞĚŶĂŬĚĄƷēĞůĚŽƐƵĚǌďǇƚĞēŶĠ͕ŶĞǀǇƵǎşǀĂŶĠ
ǀĢĐŝ͘ƌƵŚĂŬƉŽĚƉŽƎşƌŽǌǀŽũƉŽŚǇďŽǀǉĐŚĂŬƟǀŝƚ
ǀĞŵĢƐƚĢ͕ĂŶĂǀşĐƚĂŬĠƵƓĞƚƎş͘ŬƌĄƚŬĂƉŽǀĞĚĞŶĄ
ŝŶǀĞƐƟĐĞ͊WƎŝƉŽŵĞŸŵĞ͕ǎĞǌĂƐƚĄǀŬǇŶĞĨƵŶŐƵũş
ŝƉƌŽƚŽ͕ǎĞŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͕ŬƚĞƌĄŵĢůĂƐůŽƵǎŝƚũĂͲ
ŬŽũŝǎŶşƐƉŽũŬĂ͕ŶĞŵŽŚŽƵĂƵƚŽďƵƐǇ͘jƎĂĚǇũĞũŝĐŚ
ǀũĞǌĚŬǀƽůŝŽēĞŬĄǀĂŶĠŵƵŚůƵŬƵǌĂŬĄǌĂůǇ͘

VEÈERNÍKU
+,34,/(,21,3

%û&`1í

Hrozba koronaviru je natolik silná, že zpocení strachy jsou i prostějovští radní a zastupitelé. Už
nyní s měsíčním předstihem zrušili jednání zastupitelstva, které
bylo naplánované na 28. dubna.
„Vzhledem k tomu, že opozice
beztak na každém jednání prská
na kilometry daleko a v obřadní síni radnice jsme tím pádem
všichni pod hrozbou nákazy koronavirem, ruším s definitivní
platností dubnové zasedání zastupitelstva. Nejsem zvědavej na

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Změna režimu. Když vás propustí z nemocnice, obvykle je to díky tomu,
že se váš zdravotní stav zlepšil. V případě jednoho lékaře a čtyř zdravotníků z prostějovské nemocnice to bylo přesně naopak. Poté, co u nich byla
zjištěna nákaza koronavirem, putovali z nemocnice do domácí karantény.
•• Úterý ••
Jistota v nejistotě. Jedinou jistotou, kterou máme, je, že nic není jisté…
Malou kapku jistoty v nejisté době pomáhá lidem z Prostějova do jejich životů vnést odběrné místo pro pacienty s podezřením na koronavirus, které
začalo fungovat u prostějovské nemocnice.

Foto: Michal Sobecky

•• Středa ••
Vadí, či nevadí. Lidé poděkovali zpěvem písně Není nutno lékařům,
sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům a dalším profesím bojujícím
proti šíření koronaviru. Určitě prima nápad, jen si nejsem jistý, zda je úplně
nejlepší zpívat z oken „nemít prachy – nevadí“ za situace, kdy vláda předpokládá, že letošní rozpočet skončí 200 miliard korun v mínusu....
•• Čtvrtek ••
Raketový nárůst. Laboratoř experimentální medicíny olomouckého
Ústavu molekulární a translační medicíny začala testovat až tisíc vzorků za
den. Slouží nejen Olomouckému kraji, ale i sousedním regionům. Dá se
očekávat, že s počtem testovaných bude výrazně vzrůstat i počet nakažených. Ale už aspoň budeme vědět, jak na tom jsme.
•• Pátek ••
V pátek jako ve svátek. Na konci týdne se k nám opět vrátilo teplé jarní
počasí, a tak lidé mohli vyrazit ven do přírody. Obvykle se říká, že pátek
není svátek, nicméně pro ty, kteří nemohli do práce, to tentokrát neplatilo.
•• Sobota ••
Učitelé moudrosti a humoru. „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest,“ napsal Jan Amos Komenský, který toho za svůj život stihl mnohem
víc než drtivá většina z nás. Učitel národů se narodil v roce 1592. Ve stejný
den, ale o 344 let později přišel na svět Zdeněk Svěrák, který celý život český národ učil laskavému humoru.
•• Neděle ••
Malý zázrak. „Slunce na zemi svítilo a stromy zůstaly lysé, lidé se na zemi
milují a láska nenarodí se,“ napsal Jiří Wolker ve své Baladě o nenarozeném
dítěti. Uplynulo přesně 120 let, co přišlo na svět dítě, které naopak nezmizelo ani poté, co nositel jeho jména už dávno dospěl. Ani tehdy se totiž
nebál stát menším a ještě menším...

Případ vloupání do dřevěné chatky na zahradě domu
v Plumlovské ulici řeší od
minulého pondělí prostějovští policisté. Pořád ještě neznámý poberta z ní odcizil
televizor s kávovarem a při
odchodu pak nepohrdl ještě
dvousetmetrovou hadicí ležící na zahradě. Majiteli tak
způsobil škodu za šestnáct
tisícovek.

8
Zajímavá na tomto případu
je skutečnost, že za normálních okolností by v případě
zjištění hrozilo pachateli maximálně dvouleté vězení. Ovšem aktuálně za nouzového
stavu může jít do vězení až
na osm let!

&21É6327ħð,/2
Rozdávají roušky. Do rozdávání ochranných roušek se zapojila
také městská policie a ochrannou
pomůcku před koronavirem jste si
mohli vyzvednout i přímo na dvoře radnice. Přímo od strážníků se
dočkali také obyvatelé domů s pečovatelskou službou. Přidali se také
ostatní, pomáhají jednotlivci i celé
firmy a další subjekty.

Proboha, co dělal?! Během minulého pondělí odpoledne zmasakroval
starší řidič osobního vozidla Volvo
dva elektrorozvaděče v Dolní ulici
v Prostějově poté, co v opilosti vyjel
ze silnice. Z místa nehody ujel, ale
za pár minut jej policisté dohonili na
křižovatce ve Svatoplukově ulici. Senior jim nadýchal 0,8 promile...
ZACHYTILI JSME

„Navíc konání zastupitelstva nepočítá s účastí více než sto lidí, tak
nevím, co primátor remcá a jakou
má ve svém rozhodnutí zákonnou
oporu. Nic, my se na jednání zastupitelstva obejdeme i bez primátora a třeba všech radních,“ dodal
ještě další z opozičních zastupitelů
Aleš Takyášek z hnutí Na křivo!
Jak to tedy vypadá, zastupitelstvo
je vážně ohroženo! Obzvlášť když
nařízení vlády hovoří jasně o tom,
že se na veřejnosti nesmí scházet
více než dvě osoby! „Jedině, že by
se potkali pánové Jura a Kapounek sami, to by byla aspoň švanda,“ utrousil sarkasticky jeden

z radních, který si však nepřál
být jmenován. „Řeknu manželce,
švagrovi, babičce a dědovi, ať tentokrát zůstanou doma,“ pronesl
na závěr další z opozičníků Pjotr
Ošťarný.
Za Agenturu Hóser Majkl

630

Uplynulý pátek jsme si připomenuli přesně 630 let od „povýšení“
Prostějova na město. Jak historici ví, stalo se tak udělením práva
výročního trhu. Magistrát měl
k oslavě výročí připraveno celoroční program, první akce již však
musely být odloženy.
ZAUJAL NÁS...

THUAN DINH DUC

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ
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Agentura 'XEQRYp]DVWXSLWHOVWYR]UXäHQRNYŢOLEDFLOŢP
to, abych ležel na infekčním kvůli
nějakému opozičnímu prskanci,“
objasnil pěkně od plic primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Zatímco jeho kolegové z rady města s tímto souhlasí, opoziční zastupitelé jsou v šoku. „Hrozba nákazy
je opravdu akutní, ale co my s tím
máme společného? Jestli si pan
primátor myslí, že ten vir chytí od
nás, tak to je na trestní oznámení!
My prostě osmadvacátého dubna
na radnici dorazíme a budeme
schůzovat až do roztrhání těla!
Koronavir nekoronavir,“ prohlásil
razantně lídr hnutí Nic se v Prostějově nezmění Jan Nicnevrátil.

Pondělí 30. 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.

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

Foto: Michal Kadlec

Vietnamský obchodník a majitel
prodejny v centru Prostějova je jedním z nejobětavějších pomocníků
v této těžké době koronavirového
temna. On a jeho manželka ušili
a zdarma rozdali již tisíce ochranných roušek.
ZASLECHLI JSME…

„MĚLA JSEM
I ČTYŘICET
ZÁCHVATŮ
NĚKOLIK HODIN
V KUSE...“
Čtrnáctiletá Vanessa Reiterová
musela v životě zvládnout
nepříjemnou nemoc, nyní obsadila v krajském kole Dívka roku
bronzovou příčku. Exkluzivní
dvojrozhovor čtěte na straně B8
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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¶WHUÙ

7/3 °C

Arnošt
Kvido

6WÔHGD

10/3 °C
Hugo

KAREL KOVAŘÍK
se narodil 5. června 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 5. března 2020.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
36 let, měří mezi 173 až 175 centimetry,
má hubenou až střední postavu, šedé oči
a hnědočerné vlasy.

¤WYUWHN 12/4 °C
Erika

3½WHN

10/6 °C
Richard

6RERWD 10/7 °C

Ivana

1HGÈOH 11/5 °C
Miroslava
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Smutná, klidná,
ale nesmírně krásná a pravdivá!
Právě taková je báseň Umírající,
kterou v horečce napsal těžce
nemocný Jiří Wolker. Přesně
dva měsíce poté prostějovský rodák na selhání plic po
nákaze tuberkulózou zemřel.
Stejnou charakteristiku jako
pro Wolkerův text lze použít
i pro píseň skupiny Metallica
Nothing Else Matters. Co kdyby
se obojí spojilo?

Martin ZAORAL
Nothing Else Matters. Kdo by neznal asi největší hit skupiny Metallica. Jejím autorem je zpěvák
a kytarista této světoznámé skupiny James Hetfield. Text první
sloky mají být poslední slova jeho
umírajícího dědečka. V anglickém
originále zní: „So close, no matter
how far. Couldn‘t be much more
from the heart. Forever trustin‘
who we are. And nothing else matters.“ Hovoří se v nich o tom, že
bychom nikdy neměli přestat věřit
v to, co jsme. A na ničem jiném, že
už nezáleží…
Včera, tj. v neděli 29. března, jsme
si připomněli 120. výročí narození Jiřího Wolkera. Ani on nikdy

Život jde dál

(Metallica: Nothing Else Matters)
Na motivy básně Jiřího Wolkera Umírající

,KąÊ9QNMGTX6CVTCPUMÆ2QNKCPEGMFG
NKUVQRCFWPCRUCND¾UGÿ7OÊTC
LÊEÊ2QFTQDPÚEJ×RTCX¾EJD[LGLÊVGZV
OQJNC\RÊXCVKMCRGNC/GVCNNKEC
Foto: www.hotelpalacetivoli.eu

nepřestal věřit v to, za co se vždy
považoval: tedy za básníka, který miloval svět. Psát nepřestal ani
během svého pobytu ve Vysokých
Tatrách, kde se léčil poté, co mu
byla zjištěna tuberkulóza. Právě
v Tatranské Poliance vznikla báseň Umírající. Na jejím začátku
stojí tato slova: „Až umřu, nic se
na tomto světě nestane a nezmění,
jenom několik srdcí se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.“ Léčebný
pobyt na vysokohorském vzduchu
nepomohl, Jiří Wolker byl smrtel-

,COGU *GVHKGNF UG RąK RUCPÊ VGZVW
d0QVJKPI'NUG/CVVGTUqO÷NKPURKTQ
XCVRQUNGFPÊOKUNQX[UXÆJQWOÊTCLÊ
EÊJQF÷FGéMC
Foto: www.zencart-php.com

ně nemocný převezen domů, kde
3. ledna 1924 zemřel.
Redaktor Večerníku si dovolil vzít
text jeho básně Umírající a upravit
tak, aby přesně na slabiku „pasovala“ na slavnou a nadčasovou melodii písně skupiny Metallica. Třeba
si ji někdo tak bude chtít zahrát
i zazpívat. A vzpomenout tak na
člověka, který se sice již jako mladý řadu týdnů bolestně potýkal
s umíráním, navzdory tomu se
smrti nebál. Vidím v tom velkou
naději pro všechny z nás.

Lásko, konečně jsem tu sám.
Promiň, že už Tě nelíbám.
Mám se fajn, jen umírám.
A život jde dál…

Lásko, konečně jsem tu sám.
Promiň, že už Tě nelíbám.
Mám se fajn, jen umírám.
A život jde dál…

Smrti té se já nebojím.
Snad ve strom se proměním,
či v kupu kamení.
A život jde dál…

Smrti té se já nebojím.
Snad ve strom se proměním,
či v kupu kamení
A život jde dál…

Nic na světě se nezmění.
Jen zachvěje se pár srdcí
jak k ránu mák kvetoucí.
A život jde dál…

Nic na světě se nezmění.
Jen zachvěje se pár srdcí
jak k ránu mák kvetoucí.
A život jde dál…

Při smrti i zrození
jsme vždy
všichni samotní.
To už vím!

Ne, smrt ta zlá není.
Je to velké souznění.
Však stejně jak při zrození,
jsme s ní všichni samotní.
To už vím!
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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 nejen ušetříte peněžence, ale ochráníte své zdraví, protože nebudete muset
vycházet z domu!
Neváhejte a objednávejte už teď na čísle 608 960 042 nebo na e-mailu: pred(ans)
platne@vecernikpv.cz.

V Dolní ulici zničil dva elektrorozvaděče

PROSTĚJOV Na jednom místě v Dolní
ulici udělal řidič osobního Volva pořádnou paseku. Minulé pondělí odpoledne
vyjel ze silnice a nárazem zničil dva elektrorozvaděče. Z místa nehody ale ujel,
ovšem ne na dlouho. Večerník byl svědkem toho, jak jej na křižovatce u kostela
Milosrdných bratří policisté dohonili
a zastavili. Starší řidič pak strážcům zákona „nadýchal“...
„V pondělí třiadvacátého března po šestnácté hodině projížděl po ulici Dolní v Prostějově šestašedesátiletý řidič osobního auta
Volvo. Řízení vozidla však nezvládl a sjel
vlevo mimo komunikaci. Do cesty se mu
při tomto postavily dva elektrorozvaděče,
do kterých narazil a poškodil je. Aniž by dopravní nehodu oznámil policistům, z místa
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ujel,“ popsala událost Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jestli si však šofér myslel, že ujede postihu
a zůstane i nadále neznámým, přepočítal
se. Policisté jej dostihli na křižovatce ulic
Svatoplukova a Újezd. „Vzápětí po této
nehodě se však na řidiče zaměřila policejní hlídka, která po zastavení vozidla u něj iQHÆTQUQDPÊJQXQ\W#WFKD[NFQRCFGPPCMąKåQXCVEGWNKE5XCVQRNWMQXCC·LG\F6÷UP÷
provedla orientační dechovou zkoušku. RąGFVÊO\OCUCMTQXCNFXCGNGMVTQTQ\XCF÷éGX&QNPÊWNKEK
ZHQVQ2QNKEKGè4
Ta odhalila, že podezřelý muž řídil pod
vlivem alkoholu. Přístroj naměřil hodnotu nejprve přes 0, promile a poté přes 0,7
8GéGTPÊMW UG X RQPF÷NÊ QFRQNGFPG RQFCąKNQ \C\PCOGPCV
promile alkoholu v dechu. Řidič s hodno\¾UCJRTQVKąKFKéKMVGTÚWLGN\OÊUVCPGJQF[X&QNPÊWNKEK&Q
tami souhlasil a přiznal se, že předchozí
RCFGPD[NWMQUVGNC/KNQUTFPÚEJDTCVąÊ
Foto: Milan Fojt
den večer vypil několik dvanáctistupňových piv. Zraněn nebyl on, ani nikdo jiný,“ Podezřelému muži policisté zadrželi řidičský nostmi a souvislostmi nehody se budou dále za- nehody vznikla, byla předběžně vyčíslena na
prozradila dále Vanková.
průkaz a zakázali další jízdu. „Veškerými okol- bývat. Celková škoda, která v důsledku dopravní čtrnáct tisíc korun,“ doplnila ještě mluvčí. (mik)
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Rekonstrukce Hanácké estakády se blíží

Na minulý týden připadlo 630. výročí povýšení Prostějova na město. Slavnostní chvíle samozřejmě zcela překryly aktuální starosti se zajištěním potřeb našich občanů. Zatím nevíme,
kdy se budeme moci vrátit k naplánovanému
programu celoročního připomínání tohoto jubilea. Nicméně mohu našim občanům slíbit, že
na udělení práva výročního trhu budeme ještě
letos vzpomínat a ke všem světlým okamžikům naší historie přidáme obrovské nasazení
spousty obyvatel při zvládnutí současné epidemie. Prostějov v minulosti všechny těžké chvíle
přečkal, několikrát byl dokonce bezpečným
přístavem pro lidi prchající před nebezpečím
nebo útlakem z jiných míst. A podobně přečkáme těžkosti i tentokrát. Ještě to jistě nějaký čas
potrvá, ale Prostějov to zvládne!

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Dlouho
očekávaná rekonstrukce dálnice D46
na území Prostějova
se blíží. Původně měla
už dokonce probíhat,
před časem však byla
posunuta. Podle informací od Ředitelství
silnic a dálnic je už
ovšem další krok nutný k začátku prací minulostí. „Ministerstvo
dopravy vydalo právě
v těchto dnech stavební povolení a momentálně probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky
na výběr zhotovitele,“
prozradil mluvčí ŘSD
Jan Studecký. (sob)
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Stavební povolení už je hotové
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STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU
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MOSTKOVICE Tohle si pamatuje asi každý z nás. V sobotu 22.
září 2018 otřásla Mostkovicemi
a okolím mohutná exploze. Výbuch byl slyšet kilometry daleko,

Napsáno
pred

à

29. 3. 2010

škody přesáhly 25 milionů korun. Poškozeno bylo zhruba 65
domů, tři z nich musely být zcela
zbourány. Zajímalo nás, jak to na
místech zdemolovaných nemovitostí vypadá nyní.

Příčinou výbuchu byla neodborná
manipulace s pyrotechnikou. Třicetiletý muž, který s ní v domku
pracoval, při výbuchu zemřel. Tři
nemovitosti musely být srovnány se
zemí. „Na jejich místech už vyrostly
nové domy. Ve dvou případech už
jsou hotové, třetí z nich je před dokončením. Na ten se však tak nepospíchá, neboť před výbuchem nebyl
trvale obývaný,“ prozradil Večerníku
starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
Odhadem dvě třetiny škod uhradily
pojišťovny, na pomoc poškozeným
a pozůstalým pak byla vytvořena
veřejná sbírka na dvou transparentních účtech, další finance poslal například Olomoucký kraj. Peníze z
nich byly rozděleny mezi 30 nejvíce
poškozených subjektů, u nichž prokazatelná škoda dosáhla 13,2 milionu korun.
(mls)

KRALICE NA HANÉ Tohle už je
hodně letitý nápad, který se zřejmě nikdy nepodaří realizovat.
Lidé bydlící v Kralicích na Hané
a dojíždějící za prací do prostějovské průmyslové zóny by uvítali prodloužení linky MHD právě až do Kralic. O tomto nápadu
se hojně diskutovalo už před více
jak třemi lety, konkrétní výsledek se však nedostavil a zřejmě
ani nedostaví. Tento STÍN MINULOSTI tak nezmizí...
Prostějovská MHD ze své podstaty funguje pouze na katastru
města Prostějova. Výjimkou jsou
pouze Držovice, které s městem
bezprostředně sousedí. „Pracuji ve
třísměnném provozu a autobusové
linky k nám zdaleka nejezdí tak často, jak bych potřeboval. Uvítal bych,
pokud by se prodloužila linka MHD
až do Kralic. Vždyť už je to jen kousek,“ svěřil se v minulosti Večerníku
se zajímavým podnětem jeden z našich čtenářů.
Prostějovská radnice se tomuto nápadu dle svých slov nijak nebránila,
nicméně konkrétní efekt to stejně
nepřineslo. Tehdejší starosta Kralic
na Hané se vyjádřil v tom smyslu, že
městys uvažuje spíše o častější frekvenci některých autobusových spojů

ZŘEJMĚ

NEBUDE

#WVQDWU[RTQUV÷LQXUMÆ/*&LG\FÊXÚJTCFP÷PCMCVCUVTWO÷UVCXÚLKOMCRNCVÊRQW
\GRTQDG\RTQUVąGFP÷UQWUGFÊEÊ&TåQXKEG
Foto:www.ftl.cz

příměstské linky. Vše ovšem uvízlo na
mrtvém bodě. Městys by totiž musel
na provoz doplácet nemalou částkou.
Jeho zástupci se obávali toho, že zájem nebude takový a financovat provoz prázdných busů se jeho vedení
nechtělo.
Během uplynulých tří let se sice výrazně obměnilo vedení Prostějova
i Kralic, v předmětné záležitosti však

nenastal absolutně žádný posun.
„MHD z Prostějova k nám do Kralic
nejezdí. Do budoucna tuto otázku
necháváme otevřenou. Momentálně
řešíme posílení a případnou úpravu
autobusových spojů, které projíždějí
Kralicemi směrem na Prostějov,“ vyjádřila se aktuálně k celé záležitosti
současná starostka Veronika Petrželová Bašná.
(mls)

Bezdomovce zmlátil a okradl šestnáctiletý grázl
Tak to už je moc! Minulý týden jsme
informovali o brutálním přepadení
bezdomovce, kterého tehdy ještě dva
neznámí pachatelé surově zmlátili
a vzápětí ještě okradli o dvě tisícovky.
Pro ty si šel týž den muž bez trvalého
přístřeší nad hlavou na poštu jako
pro sociální dávku. Po týdnu pátrání
kriminální policie dopadla jednoho
z těchto grázlů. A, světe, div se, je jím
teprve šestnáctiletý mladík snědé pleti, který byl navíc na útěku z diagnostického ústavu v Děčíně!
Prostějovským kriminalistům se podařil neuvěřitelný kousek. Šestnáctiletého lumpa dopad li v rekordním čase,
a navíc zjistili, že mladík má na svědomí

ještě další dvě loupežná přepadení na
území našeho města. „Případ přepadení bezdomovce vypadal na začátku
vyšetřování beznadějně, došlo k němu
v noci za hypermarketem Tesco. Chyběly přesné svědecké výpovědi a alespoň přibližný popis lupiče. Přesto
se podařilo z této loupeže usvědčit
šestnáctiletého mladíka, toho času na
útěku z diagnostického ústavu. K činu
se přiznal, bezdomovce si vytipoval
při placení u pokladny v Tescu, viděl,
že má u sebe větší částku peněz. Pak
počkal venku a za hypermarketem jej
přepadl,“ uvedl Pavel Neoral, vedoucí
Služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR v Prostějově.

Při výslechu se mladík doznal k dalším
dvěma přepadením. „K oběma došlo
v neděli 21. března 2010 v časných ranních hodinách. Ve čtyři hodiny ráno přepadl osobu v Plumlovské ulici a okradl ji
o peněženku a mobilní telefon. O hodinu a půl později pak u budovy Telekomu v ulici Újezd oloupil další osobu,
přičemž ji pěstmi několikrát uhodil do
obličeje. Napadený člověk pak přišel
o finanční hotovost a lupič mu navíc strhl z krku zlatý řetízek,“ řekl Pavel Neoral.
Pachatel pobyl přes noc v policejní cele, než
si pro něj druhý den ráno přijela eskorta
z diagnostického ústavu v Děčíně. Přestože
je mladistvý, za trestné činy spáchané v Prostějově mu hrozí několikaleté vězení.

$.78/1«.20(17ą
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Přepadení bezdomovců není bohužel ničím výjimečným ani
v dnešní době, o čemž svědčí několik případů z posledního
roku. Lidé bez domova se totiž stávají tou nejohroženější skupinou lidí, na které se často zaměřují darebáci s potřebou zajistit si okamžitě finanční hotovost, byť tu nejmenší. Ze zkušeností policistů přepadávají bezdomovce nejčastěji drogově závislí
jedinci. Kdo by si sice co vzal na nemajetném člověku, který se
jen stěží sám udržuje při životě i žebráním? Jenže tito lidé nejsou zcela bez prostředků. Jednou za měsíc si jdou na úřad pro
sociální dávky. Jelikož si ale finanční prostředky v podobě několika tisícovek nemají kam uložit, nosívají je nejčastěji jen tak
po kapsách. A toho zloději a lupiči často využívají...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Libušinka

2čXQFPÊ\¾UVCXDCWUVQWRKNCRCPGN¾MčO2čXQFPÊP¾\GXWNKEGOG\K$TP÷PUMQWCåMGUVCTÆOW
åKFQXUMÆOWJąDKVQXW\P÷NQFMQPEGMX÷VPC/G\K<CJTCFCOKFQTQMWP÷OGEM[
)CTVGP)CUUG1FéGTXGPEGRNCVÊUQWéCUPÚP¾\GX.KDWwKPMCRQFNGD¾LPÆéGUMÆMP÷å
P[.KDWwG8NGVGEJCåUGWNKEGPC\ÚXCNCP÷OGEM[.KDWwC)CUUG8FQO÷.KDW
wKPMCéÊUNQD[FNGN\P¾OÚCTEJGQNQI#PVQPÊP)QVVYCNF2čXQFPÊFQOQXPÊ\¾UVCXDCPCLKåPÊ
UVTCP÷WNKEGD[NCXUGFOFGU¾VÚEJNGVGEJOKPWNÆJQUVQNGVÊ\DQWT¾PCMXčNKUVCXD÷RCPGNQXÚEJ
FQOč
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: ulice Aloise Krále
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168 ZA „BĚŽNOU“ ZLODĚJNU OSM LET BASY! ÿ(51É
Pachatel se v nouzovém stavu vloupal do chatky

VPěVWVNRXSROLFLt
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„Zloděje“ dostihl manžel

mek s postavenou dřevěnou chatkou. Do objektu
se dostal po vypáčení dveří a odcizil z něj televizor
a kávovar, na zahradě pak ještě dvousetmetrovou
hadici včetně spojek a zahradu s takto získaným
úlovkem opustil,“ informovala Lenka Vanková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Majiteli dosud nezjištěný poberta způsobil celkovou
škodu na poškození i odcizení ve výši 16 000 korun.
„Událost šetříme pro trestné činy krádeže a porušoMichal KADLEC
vání domovní svobody, za který s ohledem na nou„Z neděle dvaadvacátého na pondělí třiadvacáté- zový stav hrozí pachateli v případě odhalení trest odho března neznámý pachatel poškodil oplocení nětí svobody až na osm let,“ zdůraznila vyšší trestní
zahrady v Plumlovské ulici a dostal se na poze- sazbu tisková mluvčí krajské policie Vanková.

PROSTĚJOV Zřejmě si neuvědomil, že za
lumpárnu spáchanou během nouzového
stavu hrozí každému dvojnásobný trest
vězení. Přesto se stále neznámý poberta odhodlal z kraje minulého týdne pod
rouškou noci ke zlodějně v Plumlovské
ulici v Prostějově. Za jindy běžnou krádež
mu teď ale hrozí až osm let basy!

Krátce před polednem v sobotu
21. března bylo přijato telefonické oznámení o odcizení tašky
kolemjdoucím mužem. Na místo
byla vyslána hlídka. Při zjišťování
skutečného stavu věci vyšlo najevo, že tašku s oblečením pověsila
dvaašedesátiletá žena na plot při
vyndávání věcí z vozidla, načež
poté na ni zapomněla a odešla
domů. Mezitím si kabelu vzal kolemjdoucí muž v domnění, že ji někdo odložil, protože věci uvnitř již
nepotřebuje. Muže dostihl manžel
oznamovatelky a vše se vysvětlilo ještě před příjezdem strážníků.
O protiprávní jednání se v tomto
případě nejednalo.

1üDFMµO<?JNO,KDGµÜ@I<NFJIàDG<I<Uµ>CTO>@
PROSTĚJOV Tohle nemohlo jinak dopadnout! Dvakrát během uplynulé středy vyjížděli strážníci k opilé ženě. Potřetí už byla ve
stavu, kdy nebyla schopna ovládat své chování. Lékaři společně se strážníky tak logicky
rozhodli o jejím převozu na záchytku.
„Ve středu pětadvacátého března v odpoledních
hodinách bylo přijato oznámení o podnapilé
osobě ležící na ulici. Dotyčná byla vyslané hlídce

Stálo jí to za to?
V ranních hodinách během pondělí 23. března vyjížděli strážníci
do supermarketu ve Vrahovické
ulici prověřit telefonické oznámení o drobné krádeži. Na místě byl
zkontaktován pracovník ostrahy,
který hlídce označil ženu podezřelou z přestupku. Dáma si na
prodejní ploše vložila do kabelky
zboží a poté se pokusila projít přes
pokladní zónu bez zaplacení. Tam
byla ostrahou zadržena a vyzvána k navrácení zboží a setrvání na
místě do příjezdu strážníků. Výzvy
pětašedesátiletá žena uposlechla.
Odcizené zboží v hodnotě 38 korun bylo vráceno zpět do prodeje.
Přestupkové jednání bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Zraněná labuť
Uplynulý pátek 27. března v ranních hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156 oznámení
o zraněné labuti na městském rybníku. Na místo byla vyslána hlídka,
která událost potvrdila. Labuť měla
zraněné křídlo a nacházela se zhruba pět metrů od břehu. Přivolaní
hasiči zraněného ptáka odchytili.
Strážníci pak převezli opeřence
ochráncům přírody, kteří se o něj
postarají.

2CXNQWR¾PÊFQ\CJTCFPÊEJCVM[X2NWONQXUMÆWNKEK
JTQ\ÊRCEJCVGNK\XÚwGPÚVTGUV6GòLGLWå\DÚX¾LGP
FQRCFPQWV+
NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

dobře známa, jelikož se s ní v průběhu odpoledne
setkali poněkolikáté. V prvním a druhém případě byla šestapadesátiletá žena v podnapilém stavu, ale své jednání kontrolovala. Když se hlídka se
ženou setkala už potřetí, byla již ve stavu, kdy nebyla schopna se sama o sebe postarat. Ležela na zemi
a nekomunikovala. Navíc neměla roušku, čímž
porušila nařízení vlády,“ uvedla Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Při orientační dechové zkoušce u ní strážníci
změřili hodnotu 3,41 promile alkoholu v dechu. „K posouzení jejího zdravotního stavu
byl na místo přivolán lékař, který rozhodl
o převozu výrazně podnapilé ženy do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Protiprávní jednání bylo postoupeno příslušnému
správnímu orgánu,“ doplnila Tereza Greplová.
(mik)
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JEDNÁNÍ ZRUŠENA,
ALE BUDE SE TRESTAT PŘÍSNĚJI

PROSTĚJOV Koronavirus
v průběhu uplynulého týdd8wGEJéVTP¾EV

ne uzavřel drtivou většinu
UQWFEčOčåG
soudních síní po celé České
republice. Všechna již doXRąÊRCF÷PQW\G
předu nařízená hlavní líče
ní v trestných věcech byla
MF[MQNKXLGFPCV
q

zrušena. To se týkalo i kauzy
devětadvacetiletého Pavla X\MC\WLG2GVT8TV÷N

Šestáka, o níž Večerník referoval v minulém vydání. Muž
obviněný policisty z vraždy
tuální vývoj situace,“ potvrdil Večersekáčkem na maso měl být níku Petr Vrtěl. Předseda okresního
před prostějovským soudem soudu v Prostějově zároveň důrazně
obžalován z krádeže v Brodku upozornil na rizika, která s sebou
u Prostějova, které se do- pro pachatele nese vyhlášení noupustil společně s Tomášem zového stavu. „V souvislosti s ním se
Mádrem. Kdyby se jí dopustil úměrně zvyšuje míra trestní represe.
za aktuálního nouzového sta- To znamená, že běžné trestné činy
vu, mohl by jen za tuto „klu- mohou být trestány výrazně přísněkovinu“ počítat až s osmi lety ji,“ zdůraznil Vrtěl.
K zostření trestů dochází kvůli
vězení.
tomu, že stát musí během mimořádPŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Okresní soud v Prostějově od začátku uplynulého týdne funguje
v hodně omezeném režimu. Drtivá většina již nařízených jednání byla zrušena. Nicméně justice
zcela paralyzována není. „Všech
čtrnáct soudců Okresního soudu
v Prostějově je připraveno v neodkladných záležitostech jednat.
Všechna již nařízená líčení budou
přeložena na jiný termín.
Budeme reagovat
na ak-

ných okolností využít záchranných
i bezpečnostních složek na zajištění běžného fungování společnosti.
„Kdokoliv by chtěl tohoto stavu
zneužít, musí za to nést patřičnou
odpovědnost,“ vysvětluje dále prostějovský soudce s tím, že vyšší tresty
se týkají například majetkové trestné
činnosti, tedy i vloupání či krádeže.
I za banální krádež tak místo dvou
může hrozit až osm let za mřížemi.
Přesně to samé platí také pro podvody. „Zákon velmi přísnými tresty myslí i na ty, kteří vědí, že jsou
nakažení koronavirem, a přesto
nemoc dál úmyslně šíří,“ zdůraznil
Petr Vrtěl, který dodal, že zásadním
způsobem se nemusí vyplatit ani
„klukovina“, za kterou by někdo považoval falešné volání na některou
z krizových linek. „Věc by pak byla
kvalifikována jako šíření poplašné
zprávy. I za ni pak v nouzovém stavu
platí přísnější tresty,“ vzkazuje předseda Okresního soudu v Prostějově.

2ąGFUGFCRTQUV÷LQXUMÆJQUQWFW2GVT8TV÷NWRQ\QTÿWLGåGD÷JGOPQW\QXÆJQUVCXW
UGVTGUV[K\CDCP¾NPÊVTGUVPQWéKPPQUVXÚTC\P÷\X[wWLÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Během uplynulého týdne dostával nejen Večerník, ale i ostatní
média ze strany mluvčích Policie
České republiky pouze strohé
a velmi omezené informace o případech trestné činnosti na území
Prostějovska. Policisté minimum
poskytnutých informací vysvětlují už druhý týden v řadě tím,
že drtivá většina z nich se nyní
podílí na preventivních akcích
spojených s nařízením o nouzovém stavu, tudíž nezbývá čas na
informování médií o běžné kriminalitě. „Ve svodkách poskytujeme
novinářům jen ty nejzákladnější
informace o nejzajímavějších případech. Omlouváme se za omezení přísunu informací, ale drtivá
většina strážců zákona i z řad tiskových oddělení plní své povinnosti
v terénu,“ uvedla Lenka Vanková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Z výše uvedených důvodů tedy
Večerník nemůže na tomto místě
zveřejnit policejní příspěvky, které jinak pravidelně plní rubriku
„Černá kronika“, do které tentokrát
nedorazila ani jediná zpráva. Že by
koronavir utlumil i krádeže, nehody a další trestné činnosti? (mik)
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

Zastupitelstvo projednalo vznik nové prodejny

První krok už zastupitelé podnikli na
svém dosud posledním zasedání. Jednak schválili prodej některých pozemků a záměr na prodej dalších v areálu
STS, zároveň vzali na vědomí studii,
která řeší prostorové uspořádání prodejny Penny Market v místě. „Společnost PENNY byla jediným zájemcem,
který je schopen architektonicky začlenit své stavby do území města. Musíme se ovšem zamyslet nad tím, jaké
je očekávání obyvatel města a řádně
uvážit, zda chceme rozšířit služby občanům,“ řekl na zastupitelstvu starosta
města Michal Obrusník.
Večerníku pak prozradil, že investor
počítá i s dalšími parkovacími plocha-

mi. „Je to takový první nástřel. Očekávám, že se zástupci společnosti ozvou
a budou mít zájem o schůzku, kde by
se řešily další podrobnosti,“ uvedl starosta města.
Zatím ale není jisté, zda skutečně
a kdy k budování prodejny dojde.
Redakce s dotazy na začátek stavby
kontaktovala také mluvčího společnosti. Do uzávěrky tohoto vydání,
přestože jsme text připravili několik
týdnů, však ani na opakované dotazy
nereagoval a tím pádem neupřesnil,
v jaké fázi se nyní přípravy na stavbu
nacházejí.
Možnost, že by ve městě vznikla prodejna Penny Market, pak vzbudila

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

SOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně
si mohou zavolat na infolinku 588 88
77 88,“ vzkazuje všem cestujícím Kateřina Suchánková, ředitelka Koordinátora integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje.
V minulých dnech už v souvislosti
s aktuální situací přestal jezdit spoj

z Jeseníku do Krnova přes polské Glucholazy. Provoz byl zastaven také na
tratích z Červenky do Senice na Hané
a mezi Senicí na Hané a Litovlí.
Olomoucký kraj dočasně omezil
i autobusovou dopravu. Ta od pátku
13. března jezdí v režimu jarních
prázdnin.
(red)

Foto: internet

PROSTĚJOVSKO Někdo to bere
jako možnost k setkání, další jako
venčení. V každém případě je to
ale činnost, která pomáhá. Řeč je
o vyhánění zvěře z polí a mezí, kde
má následně proběhnout senoseč.
To organizuje internetový portál
www.senosec.czu.cz, na jehož tvorbě spolupracuje Česká zemědělská
univerzita společně se zemědělci,
dobrovolníky a myslivci.
Cílem je zabránit zbytečnému zranění nebo úmrtí od strojů na sečení.
Ročně se tak zachrání i stovky mláďat
srnců i další zvěře. Letošní senoseče
jsou však v ohrožení. V březnu začaly sice potenciálním dobrovolníkům
chodit SMS zprávy o chystaných akcích. Vzhledem k vládnímu opatření
v pdoobě zákazu setkání více než
dvou lidí na veřejnosti jsou však tyto
akce i mláďata vážně v ohrožení.
„Zprávy přicházely, ještě než tu byl
zákaz. Jak to teď bude, to nikdo nedokáže odhadnout. Pouze dva lidi nejsou
schopni projít pole pořádně,“ je si vědoma Aneta Abelová, která se projektu věnuje už několik let.
(sob)

shlukování

zákazy

Vyhánění
ohrožují

OLŠANY U PROSTĚJOVA Šofér
škodovky naprosto nezvládl svoji
jízdu, kdy s vozidlem se zapřaženým vozíkem plným štěrku havaroval poblíž Olšan u Prostějova.
Vozík se mu za jízdy rozkmital, na
což muž nebyl schopen účinně zareagovat a s autem skončil na střeše.
Předminulou neděli 22. března odpo-

ledne se stala dopravní nehoda mezi
obcemi Olšany u Prostějova a Kaple.
„Řidič vozidla Škoda Karoq jel ve směru
od Olšan, přičemž měl připojený přívěs
naložený štěrkem, který se mu za jízdy na
rovném úseku rozkmital. Muž se pokusil
soupravu vyrovnat, tím ale došlo ke smyku a následnému vyjetí mimo komunikaci, kde se vozidlo přetočilo přes střechu

a zůstalo stát na přilehlém poli,“ popsala
krkolomnou havárii Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Dva spolucestující
byli z preventivních důvodů převezeni
na vyšetření do prostějovské nemocnice.
Hmotná škoda na vozidle a přívěsu byla
předběžně vyčíslena na pětaosmdesát tisíc korun,“ doplnila Zajícová. (mik)

KUXQ\ÊMGORNPÚOwV÷TMW
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OLOMOUCKÝ KRAJ Zhruba
o sedm procent méně vlaků vyjede
v pondělí 30. března na tratě v Olomouckém kraji. Redukce spojů,
která souvisí se současným nouzovým stavem a opatřeními vlády,
potrvá až do odvolání. Dopravce
nevypraví především posilové soupravy, jimiž děti cestovaly do škol
a zpět.
„Jedná se o dočasné opatření. Jakmile
mimořádná situace v souvislosti s koronavirem skončí, drážní doprava se
vrátí do běžného režimu,“ uvedl Jan
Zahradníček, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast dopravy.
Kvůli redukci najedou vlaky v Olomouckém kraji za den o zhruba 1230
kilometrů méně, než hejtmanství původně objednalo. Nepojede například
spoj, který před čtvrt na šest ráno vyráží ze Šumperku do Zábřehu, nebo
vlak mezi Olomoucí a Prostějovem
s odjezdem v 6:52 hodin. „Informace
o aktuálních jízdních řádech najdou
cestující na webových stránkách KID-

Foto: internet
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po patnácti letech budování chceme
otevřít v pátek dvanáctého června.
Měla by to být skutečně velká událost,
na niž je pozvána také řada hostů od
nás i ze zahraničí. Teď je však otázkou,
zda situace kolem koronaviru nepove-

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

de k odložení našich plánů,“ upozornil
Obr, který se již také pomalu chystá
na oblíbený Josefkol. Ten by už pandemie neměla zastavit, v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem se má
konat 18. a 19. července.

6CMVQNQPKDT¾\FKNMQé¾T8¾ENCXC1DTCUKNPKEGMQNGO-QPKEG.GVQUQXwGOMQP÷\čUVCNKXGUV¾LÊEJ

S realizací velkoryse pojatého projektu se v Čechách pod Kosířem začalo už v roce 2016. První fáze stavby
muzea však začala ještě dříve. „Práce
se nyní možná trochu zpomalily, ale
rozhodně nezastavily. Celé muzeum

1DLÊ\FP¾VTCUCRQXGFGRąGU8TCPQXKEGC/[UNGLQXKEG

ČECHY POD KOSÍŘEM Do zámku ani do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem se v těchto
dnech lidé nepodívají. Od poloviny
března jsou obě místa uzavřená.
Přesto o ně lidé nemusí na delší čas
zcela přijít. Na internetových stránkách zámku se totiž lidé mohou dostat až k virtuální prohlídce.
Ta nabízí 3D pohled na část zámeckého parku a také na hlavní sál památky,
který se nadchází nad zámeckými

schody. „Máme zde odkaz na tento
typ prohlídky. Spustili jsme ji už loni,
teď je ale asi nejvhodnější příležitost
pro návštěvu,“ láká návštěvníky kastelán zámku Martin Váňa. Ten se vyjádřil i k možnosti rozšíření prohlídky
v současné situaci, kdy na památkách
dosud nevědí, kdy se opět otevřou veřejnosti. „Zatím rozšíření není v plánu.
I proto, že jde o poměrně dost nákladnou záležitost,“ dodal pro Večerník
kastelán.
(sob)

do zámku
na dálku

Lidé mohou nakouknout

URČICE, ALOJZOV Tak tohle nikdo nečekal... Nedávno Večerník přinesl informaci o zahájení prací
na rekonstrukci serpentin mezi Alojzovem a Určicemi. V tomto případě však kvůli epidemii koronaviru došlo k náhlému odkladu. Úplná uzavírka
úseku začíná až ode dnešního dne, tedy od pondělí
30. března.
Rekonstrukce silnice mezi Alojzovem a Určicemi byla
zahájena už loni na podzim. Stavaři se na ni měli vrátit
v pondělí 16. března. Ale nestalo se. „Značky zakazující
vjezd už byly v daný termín rozmístěny, ale po zhruba
dvou hodinách byly opět odklizeny. Stavební firma totiž
kvůli opatřením proti koronaviru přišla o zaměstnance
ze Slovenska, kteří se museli vrátit domů. Proto došlo ke
zdržení,“ vysvětlil Večerníku starosta Určic Petr Kouřil.
Aktuální úplná uzavírka silnice spojující obě obce je naplánovaná do 24. dubna. Do Alojzova se tak z Prostějova
dostanete jedině objížďkou přes Krumsín či Otaslavice
a Myslejovice. Autobusy budou jezdit po druhé jmenované trase, na uzavírku byl vydán výlukový jízdní řád.
(mls)

(QVQYYYRTQUVGLQXGW
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Sváteční jízda byla již pečlivě dopředu naplánována. „Letos měl náš kočár
směřovat do Litovle a okolních obcí.
Přitom právě toto město bylo kvůli
epidemii koronaviru zcela odříznuto
od světa. Samozřejmě že jsme museli
akci zrušit. Rozhodli jsme se tedy, že
na spanilou jízdu vyrazíme tentokrát
až u příležitosti skončení turistické
sezóny, tedy v závěru října,“ potvrdil
Václav Obr, který tak svoji pozornost
plně přesunul na dostavbu svého
Muzea kočárů.

Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM „Tento
způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným!“ říká si asi mnohý z nás.
Už řadu let patřila spanilá jízda Václava Obra k jaru v regionu stejně
jako sněženky, koniklece a návrat
vlaštovek. Letos je vše jinak. Stejně
jako řada jiných se tato tradiční akce
konat nebude. A nikdo neví, jak se
vše vyvine. Ohroženo tak může být
i slavnostní otevření dokončeného
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem plánované na 12. června.

SUPERMARKET? /W\GCMQé¾TčLGRN¾PQX¾PQPCéGTXPC

Kraj dočasně omezí i vlakovou dopravu

žeme. Je hlavně dobře, že se s ním
něco provede,“ poukazuje například
na neutěšený stav STS zastupitel Vlastimil Šmída. Konice by se tak v krátké
době zbavila druhého místa hyzdícího
město, a to po demolici budovy Kožetvorby na náměstí.
Obavy pak mohou být namístě
ze strany obchodů s potravinami,
jichž je jen v nejužším centru Konice pět. A zákonitě jim přibude velký
konkurent. „Mně to nevadí. Já se na
to vykašlu, máma půjde do důchodu.
Mě už to po těch letech nežere,“ prohlásil například obchodník Pajchl,
jehož rodina provozuje přímo na náměstí prodejnu se smíšeným zbožím.
Zatím ale může být v klidu. Dosud
však to, kdy a zda vůbec supermarket
v Konici vznikne, není úplně jasné.
Pokud by se tak stalo, byla by Konice
jedním z nejmenších měst, kde se takto velký market nachází.

zjistili jsme

KONICE Možnost vzniku nové diskontní prodejny v centru Konice
projednali v únoru tamní zastupitelé. Obchod by měl vzniknout
na místě areálu bývalých technických služeb v sousedství areálu
Moděvy. O prostor projevil zájem řetězec Penny Market a právě
možnost, že by v Konici jeho prodejna vyrostla, je nyní jednou různé reakce. „Bude tu více obchodů.
z těch, jak místo využít. Jedno je už nyní prakticky jisté – dalšímu Na druhou stranu, co s tím areálem
chátrání pozemku v lukrativní části města odzvonilo.
dělat, vystěhovat ho za město nemů-
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Štarnov (mls) - Pokud pojedete po
silnici od Přemyslovic, už brzy vjedete do Štarnova o něco dříve. Značky označující začátek a konec této
místní části budou přesunuty kvůli
rozšíření výstavby.

Štarnov se rozrostl

Otaslavice (sob) - Rekonstrukci
hřiště v těchto dnech dokončí v Otaslavicích. Místo pro děti v areálu Sokola už je z velké části hotové, pouze
se čeká na terénní úpravy, které probíhají v těchto dnech. A nezastavila
je ani koronavirová epidemie. „Aspoň po tom zatím nebude nikdo
běhat,“ poznamenal starosta Marek
Hýbl k nové zeleni, která by měla
sousedství hřiště zkrášlit. Jak dodal,
za rekonstrukci obec zaplatila přes
půl milionu korun.

Obec dodìlává høištì

Prostějovsko (mls) - Vzhledem
k aktuální situaci se zahájení provozu
cyklobusu odsouvá na předpokládaný termín 1. května 2020. Cyklobus
je pravidelně provozován na trase
Prostějov – Protivanov a Prostějov
– Jedovnice.

Provoz cyklobusù
se odsouvá

Plumlov (mls) - Kulturní dům
v Žárovicích i letos hostil řadu zajímavých kulturních a společenských
akcí. S jeho technickým stavem je to
už ovšem kritické. „Topení a elektroinstalace se nacházejí v havarijním
stavu,“ upozornil Marek Otruba ze
Spolku Plumlovských nadšenců,
který v kulturáku pořádal například
ples či Rockový bál. „Situaci budeme řešit, je potřeba vyčlenit peníze
z rozpočtu,“ reagoval plumlovský
místostarosta Martin Hyndrich.

Kulturák
potøebuje opravu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Neuškodilo by, kdyby Prostějované více dbali o své zdraví. Nepodléhejte panice
kvůli hrozbě koronaviru, nicméně proč zbytečně riskovat a vydávat se na nebezpečná místa? Život ve městě se nyní uklidní, moc zábavy si neužijeme.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Mezi
vámi a partnerem ochladnou vztahy, najednou si nebudete mít co
říct. Rozptýlení tedy logicky budete
hledat jinde, což se stane ohniskem
dalších nesvárů. Pomalu začnete
přemýšlet o rozchodu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Konečně se
do vašeho života vrátí úsměv na tváři,
klid a pohoda. Nebude to jen tak, pro
úspěch jste v poslední době udělali
maximum. Rapidně se zlepší i finanční
situace, takže rázem můžete investovat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ve
svém okolí zaregistrujete větší
zájem o svoji osobu. Zřejmě jste
hodně atraktivní i pro ty, kteří si
vás doteď nevšímali. Využijte toho
a vůbec se nestyďte navazovat nové
známosti. Rozhodně se to vyplatí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nebudete
se ohlížet na finanční ani časové
možnosti a dopřejete si věci, po
nichž dlouho toužíte. V zaměstnání se budete věnovat spíše soukromým záležitostem než povinnostem. Prožijete šťastné dny.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nezapomeňte
na narozeniny, které slaví jeden ze členů rodiny. Pokud se tak stane, bude to
znamenat trapas, ze kterého se jen tak
nevymaníte. Nešetřete na dárku, musí
jít o reprezentativní záležitost.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
se docela nudit, protože nedokážete
vymyslet nic zábavného pro sebe
ani pro rodinu. Raději tak následující dny prospíte, což však určitě nemůže uškodit. Snad jen v práci vám
přibydou nesplněné úkoly.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Vaši nadřízení se na vás tentokrát budou
zlobit, protože nesplníte důležité
úkoly, na kterých závisí chod firmy.
Být vámi, už teď bychom si hledali
nové zaměstnání. Vy naštěstí máte
nabídek hned několik.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vaše
tělesná schránky se pomalu, ale jistě připravuje na léto, takže nyní už
máte chuť vyjít si ven v šortkách
a tričku. S tím ale ještě nějaký ten
týden počkejte. Skutečně si dávejte
pozor na chřipku a nachlazení.

Â
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Jarní
únava bude pro vás nyní tím největším
nepřítelem. Nebude se vám chtít ani
vstávat z postele, natož abyste v práci
něco tvořili či vyráběli. Pokud není vyhnutí, vezměte si raději dovolenou.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Víc utrácíte, než vyděláváte. Po
měsících hojnosti se ale nyní budete muset uskromnit, abyste nepadli
na úplné finanční dno. Pokud přiškrtíte rodinný rozpočet už teď, letní dovolená v ohrožení není.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pokud vlastníte automobil, v následujících dnech vás hodně pozlobí.
Nedá se nic dělat, budete muset investovat nějakou tu korunu a zajet
do servisu. Pěšky nebo jezdit autobusem se vám totiž nechce.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dostanete
náramnou chuť říct neoblíbené osobě, co si o ní ve skutečnosti myslíte.
Ještě s tím ale počkejte, nejste nyní
zrovna v pozici, kdy byste si mohli
vyskakovat. Váš čas na upřímnost
ještě určitě nastane.

Pondělí 30. března 2020

INFORMUJE

3ĆLSUDYXMHPHPXVWU\SURSRGQLNDWHOH
Hospodářská komora ČR připra- kování pojistného či o prominutí úroků. průběžně avizované potřeby podvila přehled důležitých informací Prezident OHK si upřímně cení důvě- nikatelů. V tomto případě bezúve vztahu k OSVČ a opatření vlády ry, se kterou se obracíte na Hospodář- ročné půjčky s ročním odkladem
ke koronaviru, který naleznete ke skou komoru. K dnešnímu dni evidu- začínají na 10 tisících Kč a končí
stažení na stránce www.komora. jeme již téměř 800 doručených dotazů. na 15 milionech Kč. Zde se jedVězte, že spolu s partnerskými právními ná o úvěry od komerčních bank,
cz/koronavirus/.
Ve spolupráci s renomovanými ad- kancelářemi intenzivně pracujeme na za které se zaručí stát prostředvokátními kancelářemi a daňovými odpovědích. Současně si vás však do- nictvím Českomoravské záruční
poradci připravujeme vzory v součas- volujeme požádat o trpělivost, zejména a rozvojové banky (ČMRZB).
nosti nejfrekventovanějších žádostí na v případech složitějších otázek, které vy- Podnikatelé tak pákovým efekjednotlivé státní instituce. Tyto mustry, žadují důkladnější analýzu.
tem budou mít k dispozici až 30
které budeme postupně zveřejňovat na Informace k Programu COVID miliard korun.
uvedené webové stránce, vám pomo- II. I - současná alokace je 5 miliard
Helena Chalánková,
hou s žádostmi o posečkání daní a splát- Kč. COVID II ještě víc reaguje na
ředitelka OHK v Prostějově
Podrobnosti najdete na www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OVOCE…

Banány 1kg

32,90

29,90

34,90

34,90

24,90

23,90

Mandarinky 1kg

39,90

34,90

39,90

39,90

54,90

39,90

Jablka zelená 1kg

37,90

39,90

37,90

34,90

24,90

37,90

3RPHUDQÿHNJ

23,90

34,90

49,90

23,9

34,90

32,90

Mango 1ks

-

29,90

26,90

39,90

36,90

27,90

Jahody 500g

-

29,90

39,90

49,90

49,90

-

Naše
4'57/¦

V této kritické době, kdy celý svět paralyzovala pandemie koronaviru, je obzvlášť důležité starat se o svoji imunitu. Nejlepším prostředkem k tomu jsou pořád přírodní
dary, jedním takovým je například ovoce. A tak se vyplatí vědět, že nejlevnější banány nabízí Penny market, mandarinky i oblíbené jahody zase Lidl a zelená jablíčka
Tesco. Pro pomeranče se vypravte do Albertu či Kauflandu, cenově nejvýhodnější
mango má pak za nejnižší cenovku Billa.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 25. března.

Více podrobnějších informací a přehled všech opatření vlády
ke koronaviru naleznete také na stránce www.ohkpv.cz
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Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

20021410245

20032710506

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky se plánované odstávky elektrické energie od 30.3.2020 do 3.4.2020 RUŠÍ.
E.ON Distribuce a.s.

Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím
onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím
léčení, aby své odpady dočasně netřídili:
Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální
odpad. Pytle z vnějšku vydezinfikujte. Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží
odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu, bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká i tříděných
FCC Prostějov
odpadů. Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad.

20032710503

OD 30. 3. DO 5. 4. 2020
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA JE ODLOŽENO 9(ÿ(51Ì.
„Většina lidí je doma, parkoviště jsou přeplněna,“
vidí hlavní důvod první náměstek Jiří Pospíšil

1DOHWQÉUHzLP
a bez cyklobusu

PROSTĚJOV V záplavě nařízení, rušení nebo odkladů nejrůznějších akcí možná tato zpráva tak trošku stojí na pokraji zájmu, ovšem je také obrazem současnosti. Vedení prostějovského magistrátu se totiž rozhodlo na neurčito odložit také začátek blokového
čištění města! Každým rokem už začátkem dubna vyjely stroje do
vybraných lokalit Prostějova a pracovníci společnosti FCC se starali o úklid ulic, chodníků a parkovišť po zimním období. Nyní je
i na tuto činnost čas, důležitější jsou jiné věci...
okolo hrozby koronavirové nákazy.
„Je to jen dočasná záležitost v návaznosti na nouzový stav. Jakmile tato
mimořádná situace skončí, budeme
opět blokové čištění provádět. JedMichal
ním z hlavních důvodů odkladu je
KADLEC
to, že většina občanů je doma, takže
Na začátku minulého týdne se na in- jsou zcela zaplněna parkoviště. Kdy- 2TXPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC ,KąÊ 2QURÊwKN X[UX÷VNWLG åG
JNCXPÊOFčXQFGOQFMNCFWDNQMQXÆJQéKwV÷PÊO÷UVCLUQW
ternetových stránkách města objevi- bychom přišli s blokovým čištěním, RąGRNP÷P¾RCTMQXKwV÷
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
la zpráva, že blokové čištění Prostě- pak by zřejmě mohl nastat kolaps,“
jova je odloženo a bude zahájeno až zareagoval na dotaz Večerníku Jiří primátora statutárního města Pros- sový stav s již tak dost přeplněnými
s ohledem na aktuální vývoj situace Pospíšil (PéVéčko), první náměstek tějova, v jehož gesci je správa a údrž- odstavnými plochami,“ nenechal
ba majetku.
se zviklat Pospíšil, který následně
FHONRYÅQ½NODG\QDÖNOLGPÈVWDSURVWÈMRYD
Večerníku se přesto zdálo podivné, potvrdil, že všechny další práce obé¾UVMC X-é
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
že magistrát k tomuto kroku sáhl. jednané magistrátem u společnosVždyť například stavební firmy i na- ti FCC běží i nadále podle smluv
dále pokračují například ve výkopo- a podle plánů.
vých pracích bez ohledu na opatření První náměstek primátora nemá
související s vyhlášením nouzového obavy ani z toho, že vlivem odklastavu. „Jak říkám, hlavním důvo- du blokového čištění naroste nedem odložení blokového čištění pořádek v ulicích. „Ošetřování zeměsta je parkování a přeplněnost leně a úklid města běží v normálním
parkovišť. Neumíme si představit, režimu. Pouze jsme přibrzdili blokam by lidé svá vozidla v této době kové čištění, které spustíme, jakmile
přeparkovávali. Pokud bychom bude ukončen nouzový stav,“ vypřece jen přikročili k čištění a tím světlil Pospíšil s tím, že nouzový stav
i výzvám k uvolnění čištěných loka- v těchto dnech a týdnech neovlivňulit, znamenalo by to paniku a kolap- je nijak další potřebnou službu, kte-

Prostějov (mik) – Přestože to radní
ještě před dvěma týdny odmítali, od
pondělí 30. března přechází provoz
MHD na letní režim. „Ano, Městská hromadná doprava se bude od
uvedeného data řídit podle prázdninových jízdních řádů,“ potvrdila
náměstkyně primátora pro dopravu
Alena Rašková (ČSSD). A vzápětí
přišlo ještě další opatření. „Vzhledem
k aktuální situaci se zahájení provozu
cyklobusu odsouvá na předpokládaný termín 1. května 2020,“ vzkazuje
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.

2019

16 435 751

2018

16 723 333

2017

15 903 739

14 080 246

2016

13 414 469

2015

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

6HYHUQËREFKYDWQH]DVWDYËDQLNRURQDYLUXV

'H]LQILNRYDOLSRvW\
rou je svoz a likvidace komunálního
odpadu. „To je jedna ze základních
věcí, kterou musíme zabezpečit.
Svoz a likvidace komunálního odpadu běží podle zavedených pravidel
a za neměnitelných termínů,“ ujistil.
Blokové čištění ulic se skládá z instalace přenosného dopravního
značení, ručního úklidu, strojního
zametání, kontroly a čištění dešťových vpustí, splachování komunikací kropicím vozem i likvidace
smetků. Roční náklady se pohybují
okolo částky 3,2 milionu korun.
„Celkové částky včetně ostatního
úklidu v Prostějově jsou však mnohem vyšší,“ upozornil závěrem Jiří
Pospíšil.

Vyzkoušejte
dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku za 130 Kè!
tel.: 608 960 042

Prostějov (mik) – Během minulé
středy mnohé Prostějovany překvapilo omezení provozu dvou
poboček České pošty, které měly
pár hodin zavřeno. Vysvětlení této
situace přišlo z magistrátu. „Provoz
pošty Prostějov 1 na Poděbradově
náměstí byl uzavřen od 10.30 do
12.30 hodin a provoz pošty Prostějov 2 u hlavního nádraží od 13.45
do 16.00 hodin. Důvodem byla důkladná dezinfekce vnitřních prostor
obou poboček,“ vysvětlila tisková
mluvčí prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.

9SRWUXEÉVH]YÙvÉWODN
Prostějov (red) – Společnost Moravská vodárenská oznamuje, že
v důsledku provozních zásahů na
vodovodní síti se ve čtvrtek 2. dubna
od 6.00 do 20.00 hodin změní tlakové poměry ve vodovodní síti města
Prostějova. „Zvýšení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude trvalé
po celý den. Doporučujeme proto
všem odběratelům pitné vody provést preventivně kontrolu pojistných ventilů umístěných na jejich
vnitřním vodovodu a také napojení
pojistných ventilů na odtokové potrubí,“ vzkazuje všem občanům vedení společnosti.

„Pokračuje se bez omezení,“
prozradil náměstek Rozehnal Kdy se opraví
dálnice
0CUVCXD÷UGXGTPÊJQQDEJXCVWO÷UVCRQMTCéWLÊRT¾EGRQFNGJCTOQPQITCOW

PROSTĚJOV Zatímco na některých místech
v republice byly kvůli hrozbě koronaviru zastaveny či odloženy některé stavební investice, budování severního obchvatu Prostějova
se to naštěstí netýká. Stavební dělníci pokra-

(QVQ/KEJCN-CFNGE

čují v náročných pracích s rouškami na obličeji i v těchto ponurých dnech.
„Stavba severního obchvatu města pokračuje
podle harmonogramu, k přerušení prací není
žádný důvod,“ sdělil Večerníku Jiří Rozehnal

(ANO 2011), náměstek primátora Prostějova pro stavební investice. Vzápětí popsal, co
všechno se na obchvatu v těchto dnech dělá.
„Dokončuje se přeložka vodovodního řadu
a připravuje se propojení vodovodních řadů
DN 800 milimetrů a 350 milimetrů, je připravena pláň na vápnění včetně úpravy výkopů
a násypů. Od pátku sedmadvacátého března se
začalo s budováním násypového tělesa k mostu
u Kostelecké ulice, a ještě do konce března budou probíhat práce na zpevněných plochách.
Dokončen by měl být chodník v průmyslovém
areálu bývalých dopravních staveb a budování
nového oplocení v tomto areálu,“ popsal Rozehnal.
Od poloviny dubna, konkrétně 14., čeká na
dělníky jedna z nejnáročnějších etap stavby
obchvatu. „Dojde k uzavření provozu na obou
cyklostezkách Prostějov - Kostelec na Hané
i Prostějov - Smržice a omezení provozu v ulici
Kostelecká z důvodu zahájení prací na zakládání
mostu přes cyklostezku do Kostelce a cyklolávky ve směru na Smržice,“ upřesnil Jiří Rozehnal.
(mik)

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Mluvčí rovněž
upřesnil, kde je na necelý kilometr dlouhém dálničním
mostě největší problém. „Jde
o stav mostních ložisek, která se na některých podpěrách
musela opravit již v loňském
roce,“ objasnil Studecký s tím,
že stavět by se na dálnici zprovozněné v sedmdesátých letech minulého století mělo začít letos v září.

Michal SOBECKÝ

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Potvrzen byl rovněž už dřívější
plán, že dálnice ani přes stavební
ruch nebude uzavřená. „Během
stavební sezóny 2021 a 2022 bude
doprava vedena vždy obousměrně
po jedné straně estakády,“ upřesnil
Jan Studecký.
O rekonstrukci se začalo více mluvit poté, co v květnu 2018 spadl na
projíždějící auto kus betonu z dálniční konstrukce. Následně zespodu na mostě nechalo ŘSD zbudovat ochrannou síť.

Magistrát koupí dva elektromobily

PROSTĚJOV Nejprve nedůvěra,
pak zkouška a teď už opravdový zájem. Vloni na podzim nabídla specializovaná firma městu dva elektromobily pro zaměstnance magistrátu.
Počáteční nedůvěru radní překonali
a souhlasili s dvoutýdenní zápůjčkou jednoho vozidla na alternativní
pohon, který si úředníci vyzkoušeli.
Minulý týden se pak konšelé rozhodli pro nákup dvou automobilů!
Prostějov chystá projektový námět
a podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Ministerstva životního prostředí

v rámci programu na podporu alternativních způsobů dopravy. „Připojíme
se k podpoře těchto způsobů dopravy.
Město proto bude disponovat dvěma
vozidly na elektropohon. Ministerstvo
životního prostředí navíc vyhlásilo
výzvu k předkládání žádostí o dotace
v rámci této oblasti dopravy a my se
pokusíme této možnosti využít,“ prozradil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko). Prostějov se v této
konkrétní výzvě může ucházet o dotační peníze na pořízení elektrovozidel.
„Dotaci lze poskytnout také na dobíje-

cí stanice, čehož hodláme využít. Měla
by podpořit pořízení dvou osobních
elektromobilů s odhadovaným nákladem 960 tisíc korun včetně DPH.
Výše dotace by mohla činit až 384 tisíc
korun,“ přidal Pospíšil.
„Nahradíme jimi dvě nejstarší vozidla z magistrátního autoparku. Konkrétně jde o vozidla Škoda Fabia 1,4
a Škoda Fabia 1,2 vyrobená v letech

2004 a 2005 používaná pro potřeby
magistrátu.,“ dodal první náměstek primátora s tím, že vozidla by
musela být pořízena nejpozději do
17. prosince 2021. „Z dotace by také
mohlo být částečně hrazeno pořízení
zmíněných dobíjecích stanic pro tato
vozidla s odhadovaným nákladem sto
tisíc korun a možnou výší dotace čtyřiceti tisíc.“
(mik)

V minulém čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si v článku zařádil nepřítel všech tištěných médií. Nezbedný tiskařský šotek totiž neomaleně zaměnil
text a zařadil pod titulek zcela jiné téma. Za toto nedopatření se omlouváme
a dnes přinášíme správný.
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
3OXPORYVNi3URVWČMRY města. 777 602 873
info@realitypolzer.cz
prostorný byt 1+1. 50 m2.
1$%Ë=Ë0(9é.83 Pronajmu
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

%<7ģ=$+2729e

2'0ċ1$Då.þ
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

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

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<

Koupím dům se zahradou. 737 827 329

Volejte: 739 322 895
NN03XMPDQRYp29SĤYRGQtVWDY .þ
2NUXåQtFLKOD29EDONRQ\ .þ

'2 0<
Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 

352 1È-0<

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská PFLKOD
.þLQN
2+kk Olomoucká P
.þLQN
3OXPORYVNi
.þLQN
2+1 Olomoucká PFLKOD .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
NN7\ORYDPFLKODGYRUHNSRUHN.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiX FHQWUDYHGYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
9RGQtPFLKOD
.þLQN
2+1 ŠárkaFLKOD
.þLQN

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895

Pronajmu garáž v Prostějově na
MOČIDÝLKÁCH. Tel.: 702 160 619
Pronajmu byt 1+1, zařízený v Prostějově.
Tel.: 704 416 641

FINANCE

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. a zdarma oceňuje veškeré obrazy
Tel.: 603 218 330
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborPŮJČKA PV A OKOLÍ.
níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
TEL.: 776 087 428
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

SLUŽBY
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Dne 3. dubna 2020
vzpomeneme 15. výročí úmrtí mého
drahého manžela, švagra a strýce,
pana Antonína MAZURA
z Prostějova,
který tragicky zahynul vinou
nezodpovědného řidiče.
S láskou v srdci vzpomínáme!
Za tichou vzpomínku všem,
kdo ho měli rádi, děkuje manželka
Marie s celou rodinou.

Dnes, tj. 30. března 2020
vzpomínáme 5. výročí od úmrtí
naší milované maminky a dcery
Renáty KRIVČÍKOVÉ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají děti
Lukáš a Barbora, rodiče, bratr
Luboš s rodinou, rodina Vychodilova
a kamarádka Renča.

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

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce, Koupím zlaté a stříbrné šperky, bižuterii
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání, i zlomkové zlato.Tel.: 605 138 473
dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

Dne 4. dubna 2020
uplyne 1 rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
paní Marie JANEČKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel, děti
vnoučata.
Plno plánů jsi do života měl,
v nejkrásnějším věku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestihl dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, co jsi s námi žil.

Dne 23. března 2020
uplynulo 3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef KOLEČEK
z Čechovic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, syn, dcera, a pravnoučata.
Děkujeme všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi.

Dne 25. března 2020
tomu bylo 20 let,
co nás navždy opustila
paní Anna TŘÍSKOVÁ
z Vícova
a dne 14. března 2020
by se dožila 80 let
let..
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jaromír s rodinou,
vnuci Markéta, Tomáš
a pravnuci Dominiček
a Eliška.

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

www.realitypolzer.cz

Maminky
neumírají, jen usnou, aby se každé
ráno probouzely v srdcích svých dětí.

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

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

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

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ
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Dík za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Milujeme zahrádkaření, proto hledáme
CHATU. 605 011 594

2 6 7$ 71Ë

Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGDPHOQDSR]HPNX .þ
3URQiMHPREFKRG.UDYDĜRYDP
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Pondělí 30. března 2020

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 2. dubna 2020
uplyne smutných 5 roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný bratr,
pan Václav VAŠEK
z Pěnčína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte. Za vzpomínku děkují
sestry s rodinami.

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

Dne 28. března 2020
uplynul 1. rok od úmrtí
pana Miroslava VRÁNY
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kdo Tě měl rád vzpomene,
kdo Tě miloval nezapomene.

16011421482

Dnes, tj. 30. března 2020
tomu je 1. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Zdeněk PROCHÁZKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina
Chudobova, Procházkova
a Kubátova.
Kubátova.

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

PRODÁM

 608 805 659, 775 341 705

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

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

6PUªLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'N GRNRQþHQtV SODWQêP
VWDYHEQtPSRYROHQtPNNV SUĤMH]GHPDGtOQRX&HONRYi
YêPČUDSR]HPNXP23(1%±% SRGRNRQþHQt 
&HQD.´
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme za výbornou péči při
hospitalizaci našeho tatínka p. Jaroslava
Pavlíčka kolektivu lékařů a sester odd.
neurologie a odd. LDN Nemocnice
Prostějov. J. a J. Pavlíčkovi

Dne 4. dubna 2020
si připomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
paní Marie MAŠKOVÉ
z Kelčic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manžel s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Prodám rotoped. 739 205 015

150123020036
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BYTY – PRONÁJEM:
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NN3Y.UDVLFNgXO
.´PÁVmFLQNDVR
NN2ORPRXF-DQVNkKRXO
.´PÁVmFLQNDVR
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.´PÁVmF
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.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

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

DOMOVA!
STAÈÍ NAPSAT
INZERCE@VECERNIKPV.CZ,
1(%2=$92/$7

608 960 042

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Miroslav Oulehla 1954
Prostějov Pondělí 30. března 2020
Božena
Hrubá
1930
Čehovice
10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Dosedlová 1940
Prostějov
Vojtěch Blaha 1954
Prostějov Miluška Přikrylová 1934 Čehovice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Smýkalová 1932 Kralice na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Václav Antl 1934
Chvalkovice na Hané Ing. Břetislav Novák 1959 Prostějov Danuše Zatloukalová 1955 Dětkovice
Bronislava Znojilová 1933
Zdeněk Borůvka 1930
Zdeněk Köhler 1953
Smržice
Čelechovice na Hané
Olšany u Prostějova Jarmila Melková 1940
Čelčice
Ondřej Huryta 1991
Prostějov Mgr. Eva Žáčková 1939
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Hobl 1949
Eva Hapková 1934
Anna Šedová 1928

Kostelec na Hané
Hruška
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 31. března 2020
Ludvík Ševčík 1943 Alojzov 10.00 úzký rodinný kruh Obřadní síň Mlýnská

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Blanka Hlávková 1936
Marie Kovaříková 1943

Prostějov
Ondratice

Poslední rozlouèení
Středa 1. dubna 2020
Vlasta Pospíšilová 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

nabídka pracovních míst

www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. března 2020

A11

PRÁCI HLEDÁ

PRÁCI NABÍZÍ

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

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK 3. DUBNA
V 10.00 HODIN

20010820023

20022620328

Přijmu brigádníka/-ci na zahradnické Přijmeme pracovníka/-ci se sníženou
práce. Bc. Ivo Kroupa, tel. 605 86 41 40 pracovní schopností nebo s částečným
invalidním důchodem do chráněné
Bezpečnostní a úklidová agentura dílny v Jesenci u Konice. Jedná se o práci
přijme do pracovního poměru na se senem – plnění sáčků různých velikopozice vrátných invalidní důchodce, stí pro domácí mazlíčky. Pracovní doba
pro ostrahu objektů v Prostějově a Ol- – 6 hod. denně. Tel.: 607 693 587.
omouci. Jen noční služby. Informace
Bezpečnostní a úklidová agentuna tel. č.: 602 786 692.
ra přijme do pracovního poměru
Přijmeme manikérku, pedikérku na v Prostějově na noční směny 2 invalidživnostenský list do zavedeného sa- ní důchodce k obsluze kamerového
lonu na ulici Krasická. Pro více infor- systému s pokročilejší znalostí práce
mací volejte na tel.: 724 828 595 nebo na PC. Zkrácený pracovní úvazek. Informace na tel. č.: 602 786 692.
776 381 933.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Dojič/-ka
Prodavač/-ka
Prodavač/-ka

Plat (Kè)
31 000-35 000 Kč
18 000-22 000 Kč
16 690 Kč

Provoz
dvousměnný
turnusový
dělené směny

Kvalifikace
základní+praktická
střední odborné
základní+praktická

Firma
Zemědělské družstvo Vrahovice
SUPER PET, Prostějov
HZ servis Vranovice

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.
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Co se děje v Olomouckém kraji?

<ƌĂũWŽŵĂŚĂ͘ĐǌĂƐƉŽƵƓƚşŶŽǀŽƵŬŽŶƚĂŬƚŶşĂĚƌĞƐƵ

sƓĞĐŚŶǇ ĚƽůĞǎŝƚĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ŶĂ ũĞĚŶŽŵ ŵşƐƚĢ
ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ĞƉŝĚĞŵŝş ŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵ ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬƵͲ
ũĞ ŽďǇǀĂƚĞůƽŵ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ ŶŽǀĄ ǁĞďŽǀĄ
stránka <ƌĂũWŽŵĂŚĂ͘Đǌ͘ <ƌŽŵĢ ƚŽŚŽ ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀş
zprovoznilo e-mailovou adresu ƉŽŵŽĐΛŽůŬƌĂũ͘Đǌ,
ŬĂŵ ŵŽŚŽƵ ůŝĚĠ ƉŽƐşůĂƚ ƚƎĞďĂ ŶĂďşĚŬǇ ŶĂ ĚŽďƌŽͲ
ǀŽůŶŝĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚ͕ƐůƵǎďǇŶĞďŽǌĂũŝƓƚĢŶşƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌƽ͘

>ŝĚĞŵũĞŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƚĂŬĠƚĞůĞĨŽŶŶşŝŶĨŽƌŵĂēŶşůŝŶŬĂ
ŬƌĂũƐŬǉĐŚŚǇŐŝĞŶŝŬƽŶĂēşƐůĞϱϴϱϳϭϵϳϭϵ͘
ͣEĂǁĞďƵŶĂũĚŽƵǌĄũĞŵĐŝǀƓĞĐŚŶǇĚƽůĞǎŝƚĠŝŶĨŽƌŵĂͲ
ĐĞ͘dƎĞďĂŽĂŬƚƵĄůŶşŵǀǉǀŽũŝƓşƎĞŶşŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵŶĞďŽ
ŬŽŶƚĂŬƚǇ ŶĂ ĚĂůƓş ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͕ ŬĂŵ ƐĞ ŵŽŚŽƵ ŽďƌĄƚŝƚ
ŽƉŽŵŽĐ͘WŽĚŽďĂǁĞďƵƐĞďƵĚĞǀǇǀşũĞƚĂũĄƵǀşƚĄŵ͕
ƉŽŬƵĚŶĄŵůŝĚĠƉŽƓůŽƵƉŽĚŶĢƚǇ͕ĐŽũŝŵŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚ
ĐŚǇďşĂēşŵďǇũĞƉŽƚƎĞďŽǀĂůŝĚŽƉůŶŝƚ͕͞ƵǀĞĚů>ĂĚŝƐůĂǀ
KŬůĞƓƚĢŬ͕ŚĞũƚŵĂŶKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
EŽǀĢ ũĞ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ƚĂŬĠ ĞͲŵĂŝůŽǀǉ ŬŽŶƚĂŬƚ
ƉŽŵŽĐΛŽůŬƌĂũ͘Đǌ͘ :ĞŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ŵŽŚŽƵ ůŝĚĠ
ŶĂďşǌĞƚ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ǌĂũŝƓƚĢŶş ƌŽƵƓĞŬ͕ ƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌƽ ŶĞďŽ
ĚŽďƌŽǀŽůŶŝĐŬŽƵ ēŝŶŶŽƐƚ͘ ĚƌĞƐĂ ŶĞŶş ƵƌēĞŶĂ ƉƌŽ ƎĞͲ
ƓĞŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚŽƚĄǌĞŬĂŶŝũŝŶǉĐŚƐƉĞĐŝĨŝĐŬǉĐŚƉŽǎĂͲ
ĚĂǀŬƽ͕ŬƚĞƌĠƐƉĂĚĂũşŶĂƉƎşŬůĂĚĚŽŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞůĠŬĂƎƽ
ŶĞďŽŚǇŐŝĞŶǇ͘
(red)

W ŽĚĞƉƐĄŶŽ͘<ƌĂũũĞŽĨŝĐŝĄůŶşŵƉŽƎĂĚĂƚĞůĞŵ
ůĞƚŶşKůǇŵƉŝĄĚǇĚĢƚş

ĂŵůĄĚĞǎĞϮϬϮϭ

ƉƌŽďĢŚůĂǀƌŽĐĞϮϬϬϯ͘,ƌǇŵĂũşůĞƚͲ
ŶşĂǌŝŵŶşǀĂƌŝĂŶƚƵ͕ǀĞŬƚĞƌǉĐŚƐĞ
ŽďƌŽŬƐƚƎşĚĂũş͘EĂKůŽŵŽƵĐŬǉŬƌĂũ
ƚĂŬƉƎŝƉĂĚůũƵďŝůĞũŶşĚĞƐĄƚǉƌŽēŶşŬ͘
ͣWƌŽ ĞƐŬǉ ŽůǇŵƉŝũƐŬǉ ǀǉďŽƌ ũĞ
KůǇŵƉŝĄĚĂ ĚĢƚş Ă ŵůĄĚĞǎĞ ĚƽͲ
ůĞǎŝƚǉŵ ƉƌŽũĞŬƚĞŵ ƉŽƎĄĚĂŶǉŵ
ƉƌŽ ŵůĂĚĠ ƐƉŽƌƚŽǀĐĞ͘ ŚĐĞŵĞ ũĞ
ƚĂŬŵŽƚŝǀŽǀĂƚũĞƓƚĢǀşĐĞŬĞƐƉŽƌͲ
ƚƵĂǌĄƌŽǀĞŸŶĄƐƚĢƓş͕ǎĞŶĂƓŝƚŽƉ
ƐƉŽƌƚŽǀĐŝ͕ũĂŬŽũĞŶĂƉƎşŬůĂĚ:ŽƐĞĨ

ŽƐƚĄů ŶĞďŽ DĂƌŬĠƚĂ ĂǀŝĚŽǀĄ͕
ƉƌŽƓůŝ ƚŽƵƚŽ ĂŬĐş͕͞ ƎşŬĄ ƉƎĞĚƐĞĚĂ
Ks :ŝƎş <ĞũǀĂů Ă ĚŽĚĄǀĄ: „sĢƎşͲ
ŵĞ͕ ǎĞ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ KůŽŵŽƵĐŬǉŵ
ŬƌĂũĞŵ ƉƎŝƉƌĂǀşŵĞ ĚĂůƓş ŶĞǌĂͲ
ƉŽŵĞŶƵƚĞůŶŽƵ ĂŬĐŝ ƉƌŽ ǀƓĞĐŚŶǇ
ƷēĂƐƚŶşŬǇ͘͞
>ĞƚŶş KůǇŵƉŝĄĚƵ ĚĢƚş Ă ŵůĄĚĞǎĞ
ďƵĚŽƵ ǀ ƌĞŐŝŽŶƵ ŚŽƐƚŝƚ ŵĢƐƚĂ
KůŽŵŽƵĐ͕ WƌŽƐƚĢũŽǀ͕ WƎĞƌŽǀ͕ <ŽͲ
ũĞƚşŶĂƚĂŬĠsĞůŬĄǇƐƚƎŝĐĞ͘ (red)

2003271051

20032610499

Zástupci
hejtmanství
OloŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ Ă ĞƐŬĠŚŽ
ŽůǇŵƉŝũƐŬĠŚŽ ǀǉďŽƌƵ ƐƉŽůĞēŶĢ
podepsali smlouvu, která oba
ƉĂƌƚŶĞƌǇ ǌĂǀĂǌƵũĞ ƵƐƉŽƎĄĚĂƚ
ƉƎşƓƚş ƌŽŬ ůĞƚŶş KůǇŵƉŝĄĚƵ ĚĢƚş
Ă ŵůĄĚĞǎĞ͘ dĂ ƐĞ ďƵĚĞ ŬŽŶĂƚ
ǀ ĚŽďĢ ŽĚ ϮϬ͘ ĚŽ Ϯϱ͘ ēĞƌǀŶĂ
ϮϬϮϭĂĚŽƌĂǌşŶĂŶŝƉƎĞƐēƚǇƎŝƚŝͲ
ƐşĐĞƐƉŽƌƚŽǀĐƽǌĞǀƓĞĐŚϭϰŬƌĂũƽ
ĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇ͘
ͣēŬŽůŝ ƐĂŵŽƚŶĄ ƐƉŽƌƚŽǀŶş ĂŬĐĞ
ƉƌŽďĢŚŶĞƉƎşƓƚşƌŽŬ͕ƉƎşƉƌĂǀǇŶĂũĞũş
ƌĞĂůŝǌĂĐŝ Ƶǎ ǌĂēĂůǇ͘ DƵƐşŵĞ ŶĂƉƎşͲ
ŬůĂĚǀǇďƌĂƚƐƉŽƌƚŽǀŝƓƚĢ͕ŶĂŬƚĞƌǉĐŚ
ďƵĚŽƵŽůǇŵƉŝũƐŬĠƚƵƌŶĂũĞƉƌŽďşŚĂƚ͕
ǌĂũŝƐƚŝƚ ǌĄǌĞŵş ƉƌŽ ƷēĂƐƚŶşŬǇ ŶĞďŽ
ǀǇďƌĂƚ ŵĂƐŬŽƚĂ ŚĞƌ͕͞ ƵǀĞĚů ƉƎŝ
ƉŽĚƉŝƐƵ ƐŵůŽƵǀǇ Ɛ ĞƐŬǉŵ ŽůǇŵͲ
ƉŝũƐŬǉŵ ǀǉďŽƌĞŵ ŚĞũƚŵĂŶ KůŽͲ
ŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ>ĂĚŝƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬ͘
WƌǀŶş KůǇŵƉŝĄĚĂ ĚĢƚş Ă ŵůĄĚĞǎĞ

)LUPD9¿FODYNRY¿DVSRO
6RXNURP¿SRKĆHEQËVOXæED
pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò
mým rokem provádíme poslední rozloučení
ve vlastní malé smuteční síni v úzkém rodinném kruhu pozůstalých. K obřadům zajistíme
vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání
a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus
prosmutečníhosty.Květinykobřadůmsizákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje Dagmar
Václavková.
Tato prostějovská tradiční soukromá
pohřební služba disponuje vysoce odborným personálem. „Naši pracovníci
pravidelně procházejí různým školením,
kde získají certifikát, například i na kopání
hrobů. Firma má proškolené pracovníky na hygienické zaopatření lidských
pozůstatků a následně jejich úpravy. Na
přání pozůstalých upravíme zesnulé
podle fotografie, v těchto případech
jde především o úpravy účesu, líčení
a podobně,“ potvrzuje Dagmar Václavková,
spolumajitelka firmy Václavková a spol.
Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.
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Firma Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba působí od roku 1993
v Mlýnské ulici v Prostějově. Za dobu
svého působení v našem městě se snaží
plnit přání pozůstalých, ale i zákazníků,
kteří docházejí do firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce,
kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme
kytice k různým jiným příležitostem.
V obchodě prodáváme pohřební zboží,
růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy, ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé
a řezané květiny,“ jmenuje hlavní atributy
z bohatého sortimentu zboží a služeb
Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy
Václavková a spol. Soukromá pohřební
služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby
patří vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici.
„Pohřby realizujeme ve smutečních síních
a kostelech nejen například na Městském
hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také po
celé České republice. V Mlýnské ulici již sed-
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KULTURA

SPOLEČNOST
Číslo 13•Ročník 24 kniha B

G@O

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SOUTĚŽE

Pondělí 30. března 2020

Okrašlovací spolek
pøesmìroval
aktivity:

Místo
kulturních

akcí pomáhá

-MJNOîEJQNDQKµO@FKüDKJHIîG

-,3±`"+¡+*í01,
Akce jsou kvůli pandemii
odloženy či dokonce zrušeny

PROSTĚJOV Nenápadně, ale
přesto. Prostějov se dočkal
a v pátek mohl vzpomenout
výročí 630 let od udělení
městských práv. Latinsky psanou listinou z 27. března 1390
získal Prostějov možnost pořádat svobodný výroční trh.
Tehdy měl Prostějov v držení
mocný rod pánů z Kravař. Ti
byli společně s Pernštejny nejvýznamnějšími majiteli města
v dobách vrcholného středověku. Společenské akce ale
byly z důvodu pandemie koronaviru a vládního nařízení
o omezení pohybu pochopitelně odloženy či zrušeny.

Michal SOBECKÝ
Význam Kravařů rozebrala pro internetové stránky města Prostějova
historička Hana Bartková. „Petr
z Kravař podpořil rozvoj Prostějova
v roce 1391 založením augustiniánského kláštera, který měl významnou roli v duchovní správě města
i při rozvoji vzdělanosti. Byl určen
pro dvanáct řeholníků s proboštem

a byl zasvěcen svátku Navštívení
Panny Marie. Západně od náměstí
založil Nové město, které bylo samostatným celkem s vlastním rychtářem. V roce 1406 spojil Petr z Kravař
Staré a Nové město v jeden celek
a podřídil ho olomouckému právu,“
píše například.
Právě k tehdejšímu období se společně s mnohem pozdější dobou
konce 19. století a 1. republiky váže
jeden z vrcholů rozvoje města. Prostějov právě tehdy začal svou dlouhou cestu historií, při níž zažil stavbu
a za třicetileté války naopak stržení
hradeb, požár města v roce 1697
i výstavbu mohutných chrámů a rozvoj v první polovině 20. století spojený s průmyslovou výrobou, často
průmyslníky židovského původu,
přerušený dvěma válkami.
Na oslavu nejen výročí, ale právě
i celé historie města byla chystána
velkolepá slavnost, které se měla
chopit agentura Gryff. Marek Tichý, který ji zastupuje, už během
Masopustu v Prostějově Večerníku prozradil, co mohou lidé čekat.
„Myslím, že celý den bude bohatý.
Vystoupí spousta souborů z celé republiky – šermířských, kejklířských,
komediantských. A večer završíme
koncertem kapely Glamoris, která
má ale spíše rockovější nádech.“
Jenže, člověk míní, život mění. A tak
je otázkou, zda se program, původně plánovaný na 15. května, vůbec
uskuteční. „Zatím jsme je nezrušili,
budeme se řídit aktuálním stavem,“
nechala se slyšet Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.

Nouzový stav spojený s karanténou
již zrušil několik plánovaných akcí
spojených s oslavami 630 let povýšení Prostějova na město. „Měli jsme
k tomuto výročí připravený kompletní celoroční program. V březnu
se mělo uskutečnit Vynášení smrtky,
vyhlášena literární soutěž pro žáky
základních a středních škol a zrušit
jsme již museli také Brány památek
dokořán, které byly plánovány po
celý duben,“ vypočetla Sokolová.
Významné výročí koronavirová epidemie tedy narušila, ale Prostějované si svátek rozhodně vzít nenechají
a určitě si jej společně připomenou.
Hned jak to půjde.

ZHQVQCTEJKX1MTCwNQXCEÊJQURQNMWO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Již třináctým rokem
je obnovený Okrašlovací spolek
města Prostějova spojen s řadou
nejrůznějších akcí určených pro
širokou veřejnost. Koronavirová
pandemie těm jarním učinila přítrž.
Spolek ale funguje i nadále, i když
v jiném oboru.
„Kvůli nákaze letos se nebudou dít
akce kolem Velikonoc. Stromečky
na náměstí, které každoročně zdobí
žáci mateřských a základních škol, tak
náměstí krášlit nebudou, děti nebudou ani malovat a hledat velikonoční
vajíčka a čokoládové kraslice ve Sme-

tanových sadech,“ konstatuje smutně
předsedkyně spolku Milada Sokolová. Podle jejích slov se pak na podzimní termín přesune úklid Hloučely
v rámci akce Ukliďme Česko. Úplné
zrušení je možné u letošního prvního
Restaurant Day, který se měl konat
v květnu.
Okrašlovací spolek své aktivity nyní
přesunul do jiné sféry. „Nakoupili jsme
ingredience pro přípravu kávy a čaje,
které pro nás vaří každý den Národní dům, za což velmi děkuji. Spolu
s buchtami, které si necháváme péct, či
čerstvě připravenými sendviči je den-

ně vozíme do prostějovské nemocnice. Na základě domluvy s ředitelkou
nemocnice Marií Marsovou jimi zásobujeme personál na venkovních stanovištích, kde se provádí měření teploty,
a také infekční oddělení a ARO,“ dodala Sokolová a připojila ještě poděkování: „Velmi děkuji Honzovi Sovíkovi
z Prostějova, který finančně vypomáhá s nákupem pochutin, stejně jako
živnostnici Markétě Valentové a firmě
M+M zfp Martiny Očenáškové, kteří
finančně přispěli na tyto aktivity, a také
Karlu Jelínkovi, který děvčata zásobuje
dobrými chlebíčky.“
(red)

UKLÍZET ve velkém se bude opět
PROSTĚJOV S rekordním zájmem se přesně před rokem na Prostějovsku setkala akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko, kterou zorganizoval Český svaz ochránců přírody a spolek
Ukliďme Česko. Letos měla akce proběhnout
v sobotu 4. dubna. Kvůli karanténě v důsledku pandemie koronaviru však musela být zrušena.
Loni touto dobou rekordní počet dobrovolníků
propátrával okolí měst a obcí, v nichž žijí. Společně vysbírali tuny odpadků. Akce Ukliďme Česko
našla živnou půdu i v prostějovském regionu. Při
této příležitosti vydalo okolí našich dvou říček překvapivé nálezy: \u Hloučely byl v prostoru u Tiché objeven protitankový granát vyrobený v roce
1939, který si musel převzít přivolaný pyrotechnik,
břehy říčky Romže u Smržic pak vydaly pikantní

AŽ NA PODZIM

nález v podobě růžového vibrátoru. Letos však
byla akce kvůli koronaviru celostátně zrušena.
„O přesunu na náhradní termín jsme sice uvažovali, mám však obavy, že do doby, než se vše
uklidní, vzroste tráva. Odpadky by se v ní pak
špatně hledaly. Navíc máme už prakticky na každý víkend naplánovanou nějakou další akci, uvítáme pomocníky například při kosení luk. Takže
vše nasvědčuje tomu, že další velký úklid proběhne až na podzim,“ zareagovala na dotaz Večerníku
Eva Zatloukalová z prostějovského Ekocentra
IRIS, který má nad celostátní akcí zdejší patronát.
Podzimní úklid by se měl konat v sobotu 19. září.
2ąGFTQMGOUGRąK×MNKFWW*NQWéGN[PCwGNKRTQVKVCPMQXÚ „Až krize pomine, zdravotní vycházka do přírody
ITCP¾VW4QOåG\CUGTčåQX¾GTQVKEM¾RQOčEMC
nám všem přijde vhod a sebrat pár odpadků ces ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC2ą¾VGNÆO÷UVC2TQUV÷LQXC tou lze vždycky,“ vzkazují organizátoři.
(mls)

Petra Dokládalová: „Flamenco je jedinečný
PROSTĚJOV Španělskému
a latinskoamerickému světu se věnuje dlouhá léta.
Španělštinu se začala učit na
gymnáziu a už u tohoto jazyku
zůstala. Dnes je naopak sama
v pozici učitelky a lektorky španělštiny. Ovšem nejen to. Petra
Dokládalová (na snímku), která několik let působila také
v Prostějově jako středoškolská
kantorka, si zamilovala španělský svět nejen díky jeho jazyku.
Patří k němu totiž i kultura, například hudba a tanec. Jednou
z neodmyslitelných součástí
je pak flamenco, kterému se
nyní s kolegy ze zahraničí snaží
dát nový rozměr. A uspořádat
v České republice sérii koncertů, z nichž by se některé měly
uskutečnit i na Hané.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

zážitek, přímo extáze!“

ƔƔ O jaký projekt se jedná? A co
vedlo k jeho vzniku?
„Jedná se o projekt, který jsme dali
dohromady s Libuškou Bachratou,
folklórní a flamencovou tanečnicí
ze Slovenska, s Gonzalem Francem,
který by k nám měl přijet už počtvrté. Byl tady na turné v roce 2013, zahrál dva koncerty v lednu 2018 a byl
tady v červnu 2019. Pak se k nám
ještě připojí Mateo Garriga perkusionista, a já budu zpívat. Kvůli koroně
to asi budeme muset odložit na září,
ale určitě to proběhne.“
ƔƔ Co všechno tedy projekt bude
zahrnovat? Nepůjde asi „jen“
o jednu akci?
„Bude to více akcí, Del Suelo znamená doslova Od podlahy. Chceme přiblížit žánr flamenca českému
divákovi skrze fúzi s latinskoamerickou hudbou a řekněme středoevropským přístupem k muzice. Takže
se diváci můžou těšit na flamencový

tanec, který respektuje všechny tradiční formy flamenca, doprovázený
ženským i mužským zpěvem. Akce
byly naplánovány ve více městech.
Nejen v rámci Del Suelo, protože se
jedná o měsíční turné, které by taky
mělo zahrnovat nahrávání ve studiu.
Původně jsme plánovali představení
v rámci turné v Novém Boru, Praze,
Malé Skále, Brně, Pardubicích, Vídni, Bratislavě. Ale teď to budeme muset přeprogramovat podle možností
organizátorů.“
ƔƔ Mají šanci také diváci například v Olomouci, zkrátka blíže
Prostějovu než v Brně?
„Snažila jsem se najít místo, kde akci
udělat v Prostějově, ale z pořadatelů
mi nikdo nevyšel vstříc. V Olomouci
jsme chtěli udělat Del Suelo v rámci
konference na katedře romanistiky,
která se měla nebo má, konat v květnu. Místo mělo být buď Jazz Tibet
club, nebo kaple Božího Těla v kon-

viktu. Vzhledem k tomu,
že projekt se bude odkládat, tak Olomouc
a Prostějov budeme
organizovat na září,
tak jako všechno ostatní. V případě, že to bude
září, tak zřejmě akci uděláme
v Letním kině v Olomouci, v Prostějově nevím, je zde těžké prosadit
takto žánrově vyhraněný projekt.“
ƔƔ Flamenco se postupně v Česku stává populárním, i v Prostějově je skupina, která se mu aktivně
věnuje. Co na to říkáte a čemu ten
úspěch připisujete?
„S kolegy v Praze máme v poslední době spíše pocit, že flamenco je
lehce na ústupu, že svoji zlatou éru
už prodělalo. Pokud se nachází noví
nadšenci, jsem za to moc ráda. Ten
úspěch může spočívat v tom, že my
jako národ nemáme moc temperamentní folklor, a náš folklor je zakon-

zervovaný, nemá nijaký
kontinuální vývoj, snad
kromě tendencí Čechomoru, ale to je
jen jeden interpret, který s folklorem
u nás experimentuje. Flamenco je
temperamentní, je španělské a objevuje se v rámci všech žánrů od jazzu
po regeton nebo hip hop, třeba v podání dnes velmi populární Rosalie.“
ƔƔ Co vy na flamencu obdivujete
nejvíce?
„Nejvíc mě baví, že když se otevřeš kolegům a napojíš se na ně,

Foto: Facebook

tak je to jedinečný zážitek, musíš
se všemi komunikovat a na všechny se napojit a pak se ti to několikanásobně vrátí, je to prostě extáze. Flamenco není jen o tom, že
někdo složí písničku, jsou to dané
tradiční struktury, které když
všichni ovládají a respektují, tak
na základě improvizace vznikají
při každém představení jedinečné
věci.“
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SOQ«RE\§HMQ¤GHQ
Dostal jsem za úkol napsat něco na
nekoronavirové téma. Možná znáte
zdařilé televizní zpracování neméně
zdařilého Jirotkova románu o Saturninovi. Jak poznamenal tento
výjimečně nadaný komorník, sehnat
uprostřed července masku Mikuláše
a čerta byl jeden z nejtěžších úkolů,
kterých se kdy zhostil. Připadám si
jako on.
Sedím doma u počítače a za okny
začíná svět, kterým obchází strach.
Vzpomínám si na můj asi nejoblíbenější film, černobílé krimi s majo-

rem Kalašem, které nese stejný titul.
Bezděčně sáhnu do knihovny po
Fikerově románové předloze a začtu
se do prvních řádků. Z vedlejšího
pokoje slyším zvukovou kulisu televize, na kterou se dívají děti.
Ze čtení mě vytrhne příchozí e-mail.
Vida, máme tady nové úkoly, paní
učitelka je přesná. Holky, konec zábavy, máme tady povinnosti! Strčím
jim pod nos papír se seznamem a ratolesti ohrnují nos. Zase tolik? Tolik?! Vždyť to máte hotové dřív, než
uběhne jedna vyučovací hodina!

Když kontroluji výsledky snažení,
děti reklamují hlad. A to jsem ještě
neoloupal brambory! Chybka, něco
mi uniká. Když člověk není zvyklý,
má se o to více soustředit na práci.
A tohle je taky práce. Domácí.
Rychle dávám polévku do mikrovlnky, abych zachránil nejhorší.
Zatímco brambory na sporáku monotónně bublají, strčím hlavu do
ledničky. Po chvilce zevrubné prohlídky nacházím všechny potřebné
kastróly, misky a nevím co ještě. Vše
rozkládám spolu s talířky a rozdělu-

ji porce. Kuchyňská linka nestačí.
No vida, žaludky jsou uspokojené,
lebedím si, když koukám na horu
nádobí. Myčku raději oživovat
nebudu, nikdy jsem to nedělal.
Raději vyhrnuji rukávy a pouštím se
do díla. Holky, jdu nakoupit! Odškrtávám si poslední položku z fiktivního seznamu. Jsem rád, že za mnou
a plnou taškou zapadly domovní
dveře. Tak, to je snad všechno.
Usedám k počítači. Vlastně není,
měl jsem něco napsat. No jo, ale
o čem vlastně?

0$//«7267.-$0(6,%21'29,
A

tak jsem kapku pátral po tom,
jakým způsobem se agent 007
„otřel“ o Českou republiku. Existuje
velká odborná encyklopedie o agentovi 007, ale tam se o našem státě
vcelku málo dozvíte, pokud neumíte
číst mezi řádky. Většina z nás asi nejvíce bude pamatovat bondovku „Casino Royale“ s Danielem Craigem,
která se ve velkém měřítku natáčela
v Karlových Varech. I já jsem měl
velké svrbění se předloni přihlásit
na pobytový balíček v Grandhotelu Pupp, který byl připraven ve
stylu po stopách Jamese Bonda.
Bohužel byl o to zájem z celé Evropy. A já byl prostě na tom internetu
pomalý. Vlastním ovšem i původní knihy pana Fleminga. A to byste
se divili, kolikrát se v nich objevuje
zmínka o našem tehdy ještě v rukou

komunistů drženém státě. Ale doporučuji si tyto knihy najít, takže nebudu nic prozrazovat.
ak tady máme zatím 24 oficiálních filmů s Jamesem
Bondem, které produkovala rodina
Broccoli (vzniklo i pár snímků, které
se do kolekce nepočítají) a i v nich
se tu a tam vyskytuje zmínka o Československu, dokonce v jedné hraje
agent Kronsteen (Srdečné pozdravy
z Ruska), schovaný za mimořádně
kvalitního šachistu (nakonec špatně
skončí). A teď myslím přichází ta
pravá bomba. Kdo se pozorně dívá,
tak v jedné z bondovek uvidí i malinký kousíček z naší herecké ikony
a osobnosti vůbec – Jana Wericha.
Znalci vědí a vy ostatní jste možná
v šoku, ale je to tak. A mně teď nezbývá než vás trochu poinformovat.

P

P

an Werich se měl stát v bondovce „Žiješ jenom dvakrát“
hlavním lumpem Ernestem Stavro
Blofeldem, který skoro pořád s Bondem bojuje. Wericha kontaktoval
spoluproducent bondovek Harry
Saltzman (mimochodem i on si
údajně nějak smočil v československých luzích a hájích), zda by měl na
pár týdnů čas. Prošel i konkurzem
a to byl kámen úrazu, jelikož dobrácká tvář našeho pana Wericha
prostě nepasovala k postavě nejhoršího lumpa. Ale protože určité
části z předváděček použit šly, tak
jej v bondovce nakonec vidět můžeme, což potvrdil jeho věrný druh
Jiří Voskovec, kterému se Werich
s celou záležitostí svěřil v písemné
korespondenci. Ta vyšla v roce 2007
i knižně a zde můžeme najít i fotografie z natáčení. Přímo ve filmu je
to sice nakonec pouze ruka hladící
kočku a část vlasů trčících z křesla,
ale i tak tam stopa pana Wericha je.
nad už na podzim se vydáme
znovu na Jamese Bonda, zřejmě
poslední bondovku a její teď odloženou premiéru. I celá tato série začíná
totiž podléhat politické korektnosti,
genderismu a podobným současným hloupostem. Tak si říkám, že

S

$1$/ă=$
0$57,1$

20021310233

Současná situace ovlivňuje třeba i život filmových diváků. Je
mi líto ředitelky prostějovského kina Metro 70, která bude počítat ztráty za neodpromítaná představení. Ovšem mě osobně
zcela zásadně trápí, že jsem se nedočkal jarní premiéry nové
bondovky Není čas umírat, a to celkově číslo 25. Možná se budete divit, ale jsem asi jeden z největších fanoušků agenta 007,
i když vím ještě o jednom nadšenci, který byl dokonce„velkou
šajbou“ na radnici. A už pětkrát jsem vyhrál v různých soutěžích, které se agenta 007 týkaly a teď s velkým smutkem budu
čekat až do podzimu.

02.52ð(
asi bude dobré celé toto 007 dobrodružství včas ukončit, abychom si
o agentovi jejího veličenstva nezkazili mínění.
Českou stopu již tedy asi v bondovkách nezaznamenáme, ale my už
dnes víme, že jeden z našich nejslavnějších herců v ní prostě hrál.

20031310400

Mladší jsou zodpovìdnìjší
Od středy 18. března vešlo v platnost nařízení hejtmana Olomouckého kraje o povinnosti nosit ochrannou
roušku na ústech a nose na veřejnosti. V Prostějově tak měli lidé toto nařízení dodržovat ještě o den dříve než
ostatní občané České republiky v jiných krajích po nařízení vlády. Osobně jsem nosila roušku ven několik dní
předtím, ale byla jsem hodně zvědavá na to, kolik Prostějovanů v uvedenou středu toto nařízení bude plnit a jak
kdo je také ohleduplný vůči ostatním. A nestačila jsem se divit! Drtivá většina lidí roušku nasazenou měla, v obchodech, na čerpacích stanicích, v lékárnách, ale i venku na ulici, když jsem je potkala na procházce. Ale bylo
také hodně těch, kteří nošení roušek zcela ignorovali, a ještě při tom dělali různé vtípky nebo se smáli ostatním,
kteří ochrannou pomůcku měli na sobě. Překvapila mě u toho ale jedna důležitá věc. Roušku na sobě měli
všichni lidé z nejmladší a mladé generace, která si tak nařízení hejtmana a následně i vlády vzala k srdci, stejně
jako se velice zodpovědně zachovala ke svému zdraví a zdraví a bezpečnosti ostatních. Kdo neměl a stále pořád
ještě nemá na sobě roušky venku? Kupodivu to byli starší lidé a hlavně senioři, když si šli dopoledne ve vyhrazené hodiny nakoupit. Docela mě to udivilo, myslela jsem si doteď, že starší lidé jsou mnohem zodpovědnější
než ti mladí. Chtěla jsem jen tímto příspěvkem poukázat na to, že ani zdaleka všichni z naší společnosti nejsou
natolik zodpovědní k sobě, ani k druhým. Přitom právě nyní v období nebezpečí šíření koronovaru bychom
měli stát jeden za druhým a projevit občanskou loajalitu jeden k druhému. Pavla Nadymáčková, Prostějov
Lidská blbost je neomezená...
Procházel jsem se s manželkou ve Smetanových sadech a zastavila nás známá mé paní. Prý je to teď všechno na ho...,
protože se nedá nikam jít, není divadlo, kino, nejsou žádná kulturní představení a podobně. Když jsem se jí zeptal, co by
chtěla, když je v celém státě vyhlášen nouzový stav, její odpověď mě šokovala. „Tak si ty věci mají zakázat v Praze a nám
dát pokoj!“ Lidská blbost je holt neomezená, řekl jeden z klasiků. A měl pravdu!
Jindřich Majer, Prostějov
Od koho se to mají dozvìdìt?
Byla jsem minulý týden nakupovat v supermarketu, samozřejmě jako důchodkyně v dopoledních hodinách
a s rouškou na obličeji. U pokladen najednou došlo k incidentu mezi členem ochranky a jedním bezdomovcem. Starší muž totiž na sobě neměl ochrannou roušku a člen bezpečnostní služby jej pochopitelně nepustil
dovnitř. Bylo mně toho pána strašně líto, ale najednou nějaká hodná paní vytáhla z kabelky roušku a dala mu ji,
aby si mohl v obchodě nakoupit. A já jsem si uvědomila, že bezdomovci možná o žádných nařízeních nemají
ani páru, takže ani tento pán o povinnosti nosit roušku nevěděl, což taky nahlas tvrdil. Bezdomovci totiž noviny
nečtou a na televizi se nedívají. Tak od koho by se to měli dozvědět?
Jiřina Pekrová, Prostějov

1HFKWÈOE\FKEÙWYMHMLFKNÕzL
Při četbě novin a hlavně sledování
televize se kolikrát nestačím divit.
V současné situaci, kdy máme a musíme táhnout všichni za jeden provaz,
často čtu nebo poslouchám lidi, kteří
poukazují na to, kdo a za co může, kdo
a kdy udělal nějaké chyby, kdo zaslouží kriminál nebo veřejné lynčování.
Já osobně Andreje Babiše a vůbec
současnou vládu nemusím a často ji
i veřejně kritizuji na sociálních sítích.
Od chvíle, kdy v republice propukla
pandemie, jsem však na vládu neřekl
či nenapsal křivého slova. Odteď musí
jít nějaká politická nevraživost stranou,
což uznávám a sám jsem toho propagátorem. To, co nyní činí česká vláda, aby
republiku ochránila před nákazou, dělá
razantně a s vědomím umění možného. Nechtěl bych být nyní v kůži pánů
Babiše, Hamáčka nebo Vojtěcha. Berou na sebe velikou zodpovědnost za
svá rozhodnutí. Rozhodnutí, za která
jim někdo bude jednou děkovat, jiný
omlátí o hlavu. Respektujme je teď
a respektujme všechno, co nařídí. Za
jejich politiku je pak můžeme kritizovat, až opadne hrozba koronaviru.
Jiří Macháček, Prostějov

20032510497
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Vítejte na svìtì

Posílejte svá
miminka

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

Jasmína JEŽKOVÁ
20. 3. 2020 50 cm 3,25 kg
Pivín

Václav ZMEŠKAL
11. 3. 2020 51 cm 3,55 kg
Seloutky

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání
pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici.Pokudmátezájem,abysnímekmiminkabylzveřejněnna
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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„Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje
dostatečně dlouhé období v rozmezí od desátého do čtyřiadvacátého dubna. Ředitelé škol preferují
podání žádostí bez přítomnosti
zákonných zástupců, což lze učinit
datovou schránkou, e-mailem s ověřeným podpisem nebo zasláním
poskytovatelem poštovních služeb,“
potvrdil průběh tradičních zápisů
Jan Krchňavý, náměstek primátora
pro školství v Prostějově.

Pro usnadnění podání žádostí byly
stanoveny tři možné nástroje. „První je
online vyplnění z internetových stránek
škol s generováním k tisku nebo odeslání. Dále jde o stažení žádosti z webu
školy plus její vyplnění a zaslání, třetí
možností je osobní vyzvednutí formuláře žádosti anebo osobní podání ve
škole. Z důvodu přijatých opatření proti
šíření koronaviru je vhodné si telefonicky v uvedených dnech dohodnout
termín a čas návštěvy školy,“ upřesnil
Krchňavý s tím, že datum a čas podání

žádosti nemají vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte do první třídy základní školy.
„Obecně závazná vyhláška o spádových
obvodech základních škol není tímto
opatřením dotčena. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy,“ přidal náměstek
prostějovského primátora.
Více informací k organizaci zápisů do
1. tříd a veškeré kontakty na městem zřizované základní školy jsou ke stažení na
stránkách www.prostejov.eu, případně
na internetových stránkách jednotlivých
zřizovaných základních škol.
(mik)
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PROSTĚJOV Velká smůlu pro malá prťata i jejich rodiče a prarodiče. Na zápis do základních škol letos
děti osobně nepůjdou. Magistrát vyzývá všechny k podání elektronických přihlášek. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy totiž s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s pandemií a onemocněním COVID-19 vydalo kvůli zavřeným školám doporučení k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021. A jak vzešlo ve známost, na Prostějovsku – stejně jako v celé
České republice – se jím budou řídit. A tak po dohodě s řediteli proběhnou zápisy do 1. tříd na základních
školách bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Jarní PROMĚNU IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro sebe
uzmula Libuše Dopitová z Dřevohostic, kterou do seriálu přihlásila dcera
s tužbou, dát ji ojedinělý dárek k nedávným 70. narozeninám. „Mamince
jsme tímto chtěli všichni poděkovat za
celoživotní a neúnavnou péči, kterou
nám věnuje,“ vysvětlila Yveta Holušová,
dcera vítězky tohoto dílu.
Libuše Dopitová je aktivní dáma, které
byste její věk vůbec nehádali. Buď to
má v genech, nebo je to tím, že je stále
aktivní. „Snažím se věnovat vnoučatům, ale jinak moc ráda zahradničím,
vařím, jezdím i na kole nebo luštím
křížovky a sudoku. Prostě pořád něco
musím dělat,“ usmála se aktivní dáma.
Tým pod hlavičkou Večerníku ukázal paní Libuši, že čas jde trávit i jinak,
tedy odpočinkem, na který není zvyklá.

A tak jsme ji vzali na kosmetiku, kterou
si ještě nikdy nedopřála, vybrali nové
outfity, brýle a vše korunovali novým
účesem. Dále se musela zhostit role
modelky, jelikož paní čekalo focení
a natáčení. „I žena v mém věku by na
sebe měla dbát, a tak se snažím pěkně
oblékat, chodím ke kadeřnici a trošku
se líčím. Budu ale vděčná za to, pokud
mi poradíte i nově nasměrujete. Nervózní snad asi nejsem, spíš se těším, jak
to všechno bude probíhat,“ nechala se
slyšet před začátkem vlastní proměny
Libuše Dopitová.
A nutno dodat, že vše dokonale zvládla, společně jsme si celý den všichni
báječně užili. Na samotné odhalení se
přišla podívat i rodina, aby se šťastnou
březnovou vítězkou sdílela tento zážitek naživo. Jak všechno probíhalo? To
se dočtete v následujících řádcích.

V pořadí třiapadesátý díl seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se uskutečnil ještě před plným vypuknutím pandemie koronaviru, tudíž za plného optimismu a úsměvů ze všech stran. Jak tomu však bude dál, to v tuto chvíli pochopitelně nikdo neví. Je tak možné, že se při této pravidelné rubrice setkáváme minimálně na nějaký
čas naposledy.Věříme však, že pokud k pauze dojde, bude co nejkratší
a brzy se na tomto místě uvidíme znovu.
Ještě než vám představíme březnovou vítězku, připomeňme si pár
dat ze stále více bohatší historie. Od dubna 2015 jsme změnili image
a udělali radost již třiapadesáti vítězkám či vítězům, jimž dominovaly
mladinké či vyzrálé ženy, nechyběli ale ani muži a dokonce jsme měli
v rukou i jeden pár. Každý měsíc bez ustání i s plnou parádou pracujeme na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Pokaždé
je to tak den jako z pohádky, který se do paměti nesmazatelně zapíše
na celý život. Jsme tudíž nesmírně rádi, že se tento projekt těší velkému zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má smysl. A mnohdy
větší, než se na první pohled může zdát. Měníme totiž nejen vizáž, ale
děláme radost, vykouzlíme úsměv, spokojenost a snažíme se dodat
kousek sebevědomí, zahřát u srdce. Mnohým jsme pomohli při startu
do nové životní etapy. Pochopitelně nás těší i skutečnost, že se projekt
zapsal do povědomí, a to nejen našich věrných čtenářů, ale že kvůli
proměně váží cestu i ze vzdálených míst naší krásné vlasti, dokonce
i ze Slovenska. V následujících řádcích vám přiblížíme již třiapadesátý
díl, který byl znovu výjimečný. Příště má dojít na oslavu krásných pátých narozenin projektu, který nemá v celém kraji obdoby.

Aneta
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1. krok – volba obleèení
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Příjemná atmosféra vládla od samého rána a přetrvala až do odhalení, kterého se tentokrát účastnila i rodina Libuše Dopitové. Tu prezentovaly dvě dcery a vnučka, které
do poslední chvíle nevěděly, jak bude jejich maminka a babička vypadat. Jakmile bylo zrcadlo odhaleno, radost a dojetí nebraly konce. Reakce uvidíte v našem videu,
stejně jak probíhalo focení a natáčení.

5. krok – odhalení a fotografování

Celá PROMĚNA IMAGE dostává tečku v podobě změny účesu, která již tradičně probíhá ve
Vlassalonu v ulici Fanderlíkova 5, kde se nám věnuje vždy milá majitelka Andrea Furiaková. Libuše Dopitová měla jemnější vlasy přerostlé lehce přes uši a také šedivé u hlavy. „Těm bylo potřeba
dodat nový střih a stávající barvě pak nový šmrnc,“ podotkla na úvod Andrea Furiaková. „Zvolila
jsem tedy ostře měděný odstín a zepředu jsem vlasy prosvětlila, což působilo velice svěže. Co se
týče střihu, ofinu jsem zastřihla zešikma, celkový střih jsem stylizovala do asymetrie, kdy jedna
strana zakrývá ucho, druhou jsem vystříhala. Zadní část hlavy jsem podsříhala, abych zvýraznila
objem ve vrchních partiích. Celkový účes tak nabral příjemně na objemu,“ popsala své dílo kadeřnice. „Na závěr jsem provedla jednoduchý styling, protože vlasy byly jemné, tak jsem nanesla
tužidlo, profoukla přes kartáč na objem a zlehka jsem je prolakovala,“ doplnila ještě vlasová stylistka Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

O kosmetickou péči a líčení se opětovně postarala sympatická kosmetička Hana Ondrejová ze Studia H sídlícího v Rejskové
ulici 30. „Na svůj věk má paní Libuše velice krásnou pleť, o kterou doma dobře pečuje. Nejdříve jsme probraly, jaké používá
přípravky a co je pro její pleť dobré, poté jsme přistoupily ke kosmetickému ošetření, které spočívalo v ultrazvukovém hloubkovém čištění pleti. Následně jsem aplikovala sonické zapracování s vysokofrekvenční ultrazvukovou masáží,“ vysvětlila první
část péče Hana Ondrejová. Dále došlo na nanesení krému. „Pak jsem k jejímu odstínu pleti namíchala make-up, který jsem
postupně zpracovávala do pokožky. Na oči jsem nanesla základní béžový stín a dále aplikovala růžovohnědý stín ve třech odstínech, které jsem postupně vystínovala na oční víčka. Aby oční linka nepůsobila moc ohraničeně, tak jsem na spodní i horní
víčko zvolila tmavě hnědý stín. Obočí jsem zvýraznila hnědošedým stínem, což celý obličej příjemně orámovalo, pak jsem
použila řasenku, na tváře jsem aplikovala tvářenku v barvě růžové,“ popsala kosmetička druhou část svého díla. „Tvářenka
dodá pleti na zajímavosti a obličej vytvaruje. Všechno jsem zafixovala pudrem a na rty nakonec nanesla rtěnku v tělové barvě,
aby paní Libuše působila přirozeně a elegantně,“ zakončila popis Hana Ondrejová.

3. krok: líèení

Naší druhou zastávkou na cestě za novou image se stala Optika Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla (bývalé
Trio). Opět se nás pohotově ujal tým Radka Wagnera a div se nám hlava netočila z tak velkého množství parádních
kousků. A hned na začátku bylo jasné, že Libuše Dopitová je brýlový typ, slušelo jí totiž snad téměř vše. Navíc se
nebránila vůbec ničemu, takže jsme se mohli doslova „vyřádit“. „Pro dnešní proměnu jsme vzali naše stálé matadory
v brýlovém světě, tedy Etnia Barcelona a Coco song. Se slunečními paprsky jsme už také mohli použít sluneční brýle, tak jsme zvolili takové, které kopírují stálý trend zlatých kovových prvků s plastovými doplňky. Dioptrické brýle
plné barev doplnily skvěle elegantní oblečení a opět ukázaly, že i barevné brýle mohou sloužit jako skvělý doplněk
k elegantnímu oblečení,“ popsal svůj počin majitel prodejny Radek Wagner. Sama paní Libuše prozradila, že i v brýlích, které by si sama nevybrala, se cítí
skvěle a z výsledného dojmu má radost.
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Jarní proměna probíhala počátkem března za krásného a slunečného počasí s dobrou náladou celého našeho týmu již od
rána. Libuše Dopitová je vitální dáma, která o sebe umí pečovat. My se jí snažili dodat ještě náležitý „drajv“ v rámci nového
šatníku. Již tradičně jsme vybírali v prodejně RV Fashion, kterou najdete v Plumlovské ulici a kde nás s úsměvem přivítal
tým Reného Volka. „Paní Libuše vypadá velmi dobře, je to milá elegantní dáma plná energie. Rozhodně jí sluší barvy,
proto dnešní volba padla na příjemné jarní tóny a na červenou linku,“ poznamenal na úvod majitel RV Fashion.
Jako první jsme zvolili elegantní model společenských šatů, a to v kombinaci červené krajky a černé sukně z pletáže,
které se mohou využít do divadla, na svatby, oslavy a malé večerní příležitosti. Druhým modelem jsou tzv. pracovní
šaty, jedná se o rafinovaný střih, který maskuje případné nedostatky a je velmi pohodlný i praktický. Kombinace květů
a kárka je v současnosti trendy. „Společenská móda ne business móda je ve znamení modro-bílých šatů s dotykovým
sakem v barvě pařížské modré. Působí naprosto elegantně a nenuceně. Paní Libuši však sluší i casual neboli volnočasová móda. Kombinace elastické béžové
kalhoty s volnou halenou v jarních barvách působí pohodlně,“ obhajoval výběr oblečení René Volek. „V nových outfitech vypadá velice svěže,“ dodal na adresu
březnové vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE.

otázky pro ženu,
co se změnila...

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se zastavil před velkým výročím.
Jeho první díl jste na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
mohli najít v dubnu 2015, což při lehkých počtech znamená, že příští klání
v dubnu 2020 se má nést v duchu PÁTÝCH NAROZENIN. Jenomže vyšší
moc a pandemie způsobená koronavirusem zřejmě zůstane proti. Vládní
nařízení v podobě nouzového stavu a zavření až na výjimky všech prodejen
totiž s největší pravděpodobností neumožní uskutečnit 54. PROMĚNU
IMAGE v původně plánovaném termínu. Pokud se tak skutečně stane, bude
„aprílové“ pokračování bohužel zrušeno a vše se bude chystat až k májovému
dílu, kam přesuneme i nachystanou narozeninovou oslavu. Jsme však připraveni čekat do poslední chvíle, proto čtěte Večerník a dozvíte se aktuální informace. Nic z výše uvedeného vám navíc nebrání, abyste se už dnes přihlásili
a dostali se tak do výběru pro jednu z jarních změn. Hledáme přitom ženy
i muže a těšíme se také na společné páry! Máte právě nyní jedinečnou šanci.
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky! Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení od H studia, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí
v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také svůj věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte,
proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 16. dubna 2020. Těšíme se na spolupráci s vámi!
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získat NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!
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V OHROŽENÍ
COVID-19

i zaslzel, když viděl, jak jsem moc šťastná.“ (směje se)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Všem čtenářkám tuto výbornou relaxační akci vřele doporučuji. Budou
se jistě cítit lépe nejen po fyzické, ale
i po psychické stránce, navíc se štábem
stráví báječný den. Dokud to člověk
nezažije, tak nezjistí, jaké perfektní to je
a co všechno to člověku přinese. Vřelé
díky všem! Budu na celou tuto akci navždy vzpomínat.“

APRÍLOVÁ PROMĚNA IMAGE

ƔƔ Libuše, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Neuvěřitelně svěže... Omládla
jsem, a to jak fyzicky, tak i psychicky.
Zejména pak díky modernímu střihu a probarvení mého účesu. Rovněž tak i díky bezva oblečení, líčení
i módním doplňkům jako například
brýle. Byla to příjemná změna mého
vzhledu a postoje sama k sobě.“
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Překvapila mě celá akce, její průběh
a naprosto perfektní souhra celého
štábu a velice milé a vstřícné jednání týmu. Byl to doslova koncert.“
(úsměv)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Rodina mě téměř nepoznala, ale
tuto proměnu mi dlouho a stále
chválí, takže to, že mě nepoznají,
čekali, a to se stalo. Manžel dokonce
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„Březnová proměna byla naprosto pohodová a srdečná. Opět mi bylo velkou ctí
a radostí udělat spokojenými hned několik lidí. Jednak paní Libuši a jednak celou její
rodinu. Paní Libuše proměnu ani nepotřebovala, vypadala báječně sama o sobě. Po
proměně jsme však všichni přítomní zaznamenali závan svěžesti a energie, která z ní
vyzařovala. Někdo by si mohl říci, že pokaždé je to stejné, nová image, radost a hotovo. To je však omyl. Pocity nejde nikdy dostatečně popsat, to se musí zažít, protože
ta duševní proměna je v danou chvíli nepopsatelná. Všichni, co proměnou prošli, vědí,
o čem mluvím. Některé nastartovala natolik, že změnili svůj životní styl a myšlení.
A stačí tak málo, jako dělat věci od srdce a dopřát radost. Dělejte si tedy navzájem více
radosti, pečujete tím i o své zdraví. Děkuji celému našemu týmu za krásný den, který
jsme připravili naší jarní vítězce, a těším se na příští jubilejní PROMĚNU IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fo t í p ř í ro d u
a nejrůznější
akce.
Na
Pro m ě n ě s e
částečně podílel
již delší dobu a nyní dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Libuše
Dopitová

Pondělí 30. března 2020
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www.vecernikpv.cz

naše soutěže

Pondělí 30. března 2020

SOUTĚŽTE S KSČM aneb ZNÁMÝI NEZNÁMÝ

JDEME DO FINÁLE!
hƉůǇŶƵůŽƵŶĞĚĢůŝϮϵ͘ďƎĞǌŶĂũƐŵĞƐŝƉƎŝƉŽŵĞŶƵůŝϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽƌŽĚĄŬĂ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͘
ŝǀŽƚƚŽŚŽƚŽēĞƐŬĠŚŽďĄƐŶşŬĂĂƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůĞƚǌǀ͘ƉƌŽůĞƚĄƎƐŬĠƉŽĞǌŝĞďǇůǀĞůŝĐĞďŽŚĂƚǉŝƉĞƐƚƌǉ͕ĂēŬŽůŝǀǌĞŵƎĞů
ƚĂŬŵůĄĚ͘ůĞŶŽǀĠŽŬƌĞƐŶşŚŽǀǉďŽƌƵ<^DWƌŽƐƚĢũŽǀƐƉŽůƵƐŬĂŶĚŝĚĄƚǇ<^DƉƌŽǀŽůďǇĚŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂ
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚŶĂƉŽĚǌŝŵϮϬϮϬ͕ĂǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐWZK^d :Ks^<|DsĞēĞƌŶşŬĞŵƐŝ
ƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝǀǉƌŽēşũĞŚŽŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽǀĄƐƉƎŝƉƌĂǀŝůŝƐŽƵƚĢǎŽĐĞŶǇ͘
sĞēƚǇƎĞĐŚďƎĞǌŶŽǀǉĐŚēşƐůĞĐŚƉŽƐƚƵƉŶĢǀǇĐŚĄǌşĐĞůŬĞŵϭϮŽƚĄǌĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵĚŽƚǉŬĂƚŽƐŽďŶŽƐƚŝ:ŝƎşŚŽ
tŽůŬĞƌĂ͕ũĞŚŽǎŝǀŽƚĂĂƚǀŽƌďǇ͘dŝ͕ŬƚĞƎşŽĚƉŽǀĢĚşƐƉƌĄǀŶĢŶĂǀƓĞĐŚŶǇĚŽƚĂǌǇĂǌĂƓůŽƵƐǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝĚŽƉĄƚŬƵ
ϯ͘ĚƵďŶĂ;ƵǌĄǀĢƌŬĂƉƌŽĚůŽƵǎĞŶĂͿ͕ďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶŝĚŽƐůŽƐŽǀĄŶş͘ǌĄƉŽůŝƚũĞƐŬƵƚĞēŶĢŽĐŽ͙
WƌǀŶşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉǀǉŚĞƌĐĞŽďĚƌǎşƌŽēŶşƌŽĚŝŶŶŽƵǀƐƚƵƉĞŶŬƵĚŽKKŶĂ^ǀĂƚĠŵ<ŽƉĞēŬƵĂƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĚƌƵŚǉƉĂŬŶŽǀĢǀǇĚĂŶĠƐŽƵďŽƌŶĠĚşůŽŽ:ŝƎşŵtŽůŬĞƌŽǀŝĂƉƽůƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵĂƚƎĞƚşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚŶĂƓĞƐƚƉŝǀŶşĐŚƉŽůŽƚŵĂǀǉĐŚůĞǎĄŬƽǌĞƐƉĞĐŝĄůŶş
ĞĚŝĐĞǀĢŶŽǀĂŶĠϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶş:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂƉůƵƐēƚǀƌƚůĞƚŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘

ϭ͘^Kh^d1^1Z<z,K^dKKDh:ED^G^sd|
<KW<͕sE1tK><ZsWKD1EE^sK://<h͕
<E1:1s>EWZE/Ez͘:<^:DEKs>͍
a) Zdena Skládalová
ďͿŶĞǎŬĂ^ŬůĄĚĂůŽǀĄ
ĐͿŶŝēŬĂ^ŬůĄĚĂůŽǀĄ
Ϯ͘^1Z<d <,K/EK^,h:^E WZK>d\^<
WK/s&KZD ^K/>E1>z͘::1DdzW/<|D,Z/EKh
:>Ks <͕<dZ|:͙
ĂͿĚƌĐĞŶƐŝůŽƵŽƐƵĚƵĂŶĞŵƽǎĞƐĞďƌĄŶŝƚ
ďͿĚƌĐĞŶƐŽĐŝĄůŶşŵŝƉƌŽďůĠŵǇĂŶĞŵƽǎĞƐĞďƌĄŶŝƚ
ĐͿĚƌĐĞŶƐŽĐŝĄůŶşŵŝƉƌŽďůĠŵǇĂŵƽǎĞƐĞďƌĄŶŝƚ
ϯ͘KE ED|:tK><ZpsW/d&͘^E1<sE Dhs1
s <^s,KjDZd1͕W\/D͙
a) si jeden rok ubral
ďͿƐŝũĞĚĞŶƌŽŬƉƎŝĚĂů
ĐͿǀĢŬŽĚƉŽǀşĚĄƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ

^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ<^D͘͞ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵ
ŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞŶĂĂĚƌĞƐĞsĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ͘
^ƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝƐƉŽůĞēŶĢƐǀǇůŽƐŽǀĂŶǉŵŝǀǉŚĞƌĐŝŶĂũĚĞƚĞǀƉƎşƓƚşŵƚŝƓƚĢŶĠŵǀǇĚĄŶşWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘KĨŽƌŵĢƉƎĞĚĄŶşĐĞŶƐĞƐƉƎŝŚůĠĚŶƵƚşŵŬƉĂŶĚĞŵŝŝŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵƌŽǌŚŽĚƵũĞ͕ƉƽǀŽĚŶĢ
ĂǀŝǌŽǀĂŶǉƚĞƌŵşŶŶĞŶşŵŽǎŶǉ͘EĂŽĚƉŽǀĢĚŝēĞŬĄŵĞĚŽƉĄƚŬƵϯ͘ĚƵďŶĂ͕ϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘

FILMOVÝ &'6'-6+80ª5176öä85VELKÁ
SOUTĚŽ
KVÍZ $#8ª7ä216Ą'6ª
PŘEDPLATITELSKÁ

0CwGRTCXKFGNP¾UQWV÷åPÊTW
DTKMC 5 8GéGTPÊMGO FQ MKPC
LG MXčNK RCPFGOKK FQéCUP÷
RąGTWwGPC 2TQ WMT¾EGPÊ
FNQWJÆEJXÊNGX¾ORTQVQLCMQ
P¾JTCFW RąKP¾wÊOG LKå RQF
TWJÆHKNOQXÚMXÊ\
Když ve filmu zazní perfektní
hláška, hned se vám vryje do
paměti? Otestujte si své znalosti. V následujícím kvízu můžete
předvést, jak si legendární výroky z českých filmů pamatujete!

 d*WLGTtOGVGNGUMWDNGUMWq
  d0GDGT ×RNCVM[ PGDGT
×RNCVM[ PGDQ UG \ VQJQ
\DN¾\PÊweq
 d5V÷TCéGUVÊTCLÊQUVąKMQXCéG
QUVąKMWLÊeq

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 je na řadě třetí kolo.

UQWV÷åPÊ×MQN
&1-ä'6'74è+6$#487&8'Ąª"

 d<CXąGVGQéKQFEJ¾\ÊOeq

EĞǎƐĞŶĂƓĞƌĞĚĂŬĐĞǀůŽŸƐŬĠŵƌŽĐĞƉƎĞƐƚĢŚŽǀĂůĂĚŽ
ƵůŝĐĞsĄƉĞŶŝĐĞϭϵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ǌǀĂǎŽǀĂůŝũƐŵĞŵŽǎŶŽƐƚ
ƉƎĞŵşƐƚŝƚƐĞĚŽũĞĚŶŽŚŽǌƉĢƚŝĚŽŵƽƐũĂƐŶĢďĂƌĞǀŶǉŵŝ
ĚǀĞƎŵŝ͘ǀĞƎĞďǇůǇŚŶĢĚĠ͕ŽƌĂŶǎŽǀĠ͕ǎůƵƚĠ͕ŵŽĚƌĠ
ĂĨŝĂůŽǀĠ͕ĂŶŝǎďǇďĂƌǀǇƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂůǇŶĢũĂŬĠƉŽƎĂĚş͘
ŽŬĄǎĞƚĞǌŶşǎĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşƐƉƌĄǀŶĢǀǇǀŽĚŝƚ͕
ũĂŬĄďǇůĂďĂƌǀĂŬĂǎĚĠŚŽēşƐůĂĚǀĞƎşϭʹϱ͍

 d,GUVNKRCMUKO[UNÊVG
UQWFTW\KåGVQRąGåKN"0QRąGåKN
RTQVQåGOWVQRQNKVKEM[
O[UNGNQX[wOGLFKq

<ĚǇǎƐĞƐŵşĐŚĂũşďĂƌǀǇĚǀĞƎşĚŽŵƽϯĂϱ͕ǀǌŶŝŬŶĞǌĞůĞŶĄďĂƌǀĂ͘
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Pravidla soutěže
Soutěžící musí správně vyřešit a zodpovědět 5 soutěžních úkolů, které vyšly nebo budou vycházet v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku v následujících
termínech: 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. a 14. 4. 2020. V každém vydání bude k zodpovězení 1 úkol.
Soutěžící může správné odpovědi zasílat postupně, tj. každý týden, nebo dohromady, nejpozději však do pátku 17. dubna 2020 do 10:00
hodin.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR, jejíž správné odpovědi budou
v daném termínu doručeny, a to poštou na adresu Vápenice 19, Prostějov, e-mailem SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, SMS zprávou na číslo
608 960 042 či prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně v redakci. Tři výherci budou vylosováni po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost kontaktování v případě výhry. Do soutěže nebudou zařazeny
anonymní, pozdě dodané či nesprávné odpovědi.

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

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
koronaviru a s tím spojené
naøízení vládou Èeské
republiky, která se prakticky
den ode dne zpøísòují.
Z tohoto dùvodu jsme
VHUR]KRGOLçHWHUPtQ
slosování i s hvìzdnými
DNWpU\PXVtPHRGORçLW
na neurèito. „Nechceme
ohrozit sebe, hosty ani své
vìrné ètenáøe,“ konstatoval
Petr Kozák, šéfredaktor
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku. „Nový termín tolik
oèekávaného aktu vám tedy
R]QiPtPHDçSRVNRQĀHQt
nouzového stavu v zemi,“
dodal Kozák.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Šlikova ulice
Mila KOCHÁNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ na akci v hodnotě 400 Kč.

I třinácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 2. dubna 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Blumenstein
Daniela ČERNÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na cvičení v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
POHÁDKOU
Dušan KERN, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ na akci v hodnotě 420 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 4, 6,4
Jan NOVÁK, Plumlov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKYna akci v hodnotě 600 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Od bílé po barevnou v širokém Jitka ŠMÍDOVÁ, Kostelec na Hané
sortimentu krámku.
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sotiment prodejny.

20021760251

Některé z akcí byly kvůli viru koronavir odloženy,
při převzetí výhry se informujte v redakci.

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
QDDNFLYKRGQRWČ.þ

19111511347

...SPECIÁL Z KOSÍŘE

ÚDER, KVAS, VSYP, OSMIČKA, BEKOVKA, KLEČ, DEMISE, KOALICE,
TESK, DEKO, ÚSTA, SOUZVUK, EPOS, VOÁLEK, IGLÚ, PÓVL,
KŘEST, BROD, ORTEL, OBLÁČEK, PECE, ŠTÍR, CHRIE, ZÁBLESK,
SMÍCH, DECI
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili známého sochaře, který je
spoluautoremvýstavyupříležitostivýročí161.narozeninprostějovskéhorodákaasvětoznáméhofilozofaEdmundaHusserla…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá VSTUPNÉ
QD]iYRGYKRGQRWČ.þ
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Unikátní dvojrozhovor s úspěšnými účastnicemi soutěže
Dívka roku 2020 Klárou Hrubou a Vanessou Reiterovou
PROSTĚJOV Říká se, že každá
dívka má v sobě princeznu. Stoprocentně to platí o dvou prostějovských kamarádkách, jež se ve
Šternberku poslední únorový den
úspěšně zapojily do letošní soutěže Dívka roku. Čtrnáctiletá Klára
Hrubá v krajském kole zvítězila,
stejně mladá Vanessa Reiterová
skončila bronzová. Obě krásky
pak měly uplynulou sobotu bojovat v Praze o nejvyšší titul, avšak
po vypuknutí pandemie je akce
pochopitelně odložena na neurčito. S duem děvčat vám tak nyní
přinášíme alespoň avizovaný
dvojrozhovor, který se točil nejen
kolem vlastní soutěže, ale dotkly
jsme se i vážných zdravotních problémů, přes něž se jedné z nich
podařilo překonat.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jste kamarádky. Kterou z vás
napadlo se do soutěže přihlásit
jako první a proč?
Klára: „Jsme sice kamarádky, ale
každá jsme se přihlásila sama, až
potom jsme si to řekly. (úsměv) Na
soustředění jsme už jezdily společně
a vše tam i spoluprožívaly.“
yy Měly jste předtím s podobnými
soutěžemi už nějaké zkušenosti?
Vanessa: „Ano, byla jsem v soutěži
už minulý rok a postoupila do celostátního kola v Praze.“
Klára: „Já ne, v soutěži jsem byla
poprvé.“
yy S čím jste do soutěže šly a splnila se vaše očekávání?
Obě: „Chtěly jsme postoupit do
celostátního kola v Praze, a to se povedlo.“
yy Co pro vás bylo největším překvapením?
Vanessa: „Překvapila nás velká úroveň soutěže, ale také početné publi-

Vůbec nic mě nezaskočilo. V soutěži
bylo vše super a my jsme si to moc
užívaly od začátku až úplně do konce.
kum, krásné zázemí, výborná organizace i nádherné šaty.“
yy Bylo něco, co vás vyloženě zaskočilo?
Klára: „Nic takového nebylo. V soutěži bylo vše super a my jsme si to
moc užívaly od začátku do konce.“
yy Jak na účast v soutěži reagovalo vaše okolí?
Vanessa: „Moje okolí bylo nadšené.
Přijela mě podpořit celá moje početná rodina. Moji největší fanynkou
pak byla tříletá sestřička Sofinka.“
Klára: „Celé moje okolí reagovalo
pozitivně, přijela mě podpořit celá
rodina i přátelé.“
yy Jaký je aktuální stav soutěže, co
vás v ní čeká?
Obě: „Aktuálně nás čeká casting na
semifinále a snad i na finále Dívka
roku 2020 v Praze.“
yy Je známo, že jste měla zdravotní obtíže. Jak vzpomínáte na
dobu, kdy jste bojovala s epileptickými záchvaty?
Vanessa: „Na dobu mé nemoci
okcipitální epilepsie samozřejmě někdy vzpomínám. Bylo
mi tenkrát deset let, byla
jsem dítě, které mělo čtyřicet záchvatů několik
hodin v kuse, kdy jsem
byla úplně bezvládná
a přestala jsem vždy vidět. Bylo to peklo, ale já
měla u sebe mámu, která byla
pořád se mnou a pomáhala mi. S ní
jsem to všechno nakonec zvládla.
Tři roky už neberu žádné léky a jsem
zcela zdravá.“

yy Co vám tato zkušenost
s odstupem času dala?
Vanessa: „Postupem času mi to dalo
vnitřní sílu. Hlavně si vážím zdraví
a svojí rodiny. Jsem prostě bojovnice
po mámě...“ (úsměv)
yy Předpokládám, že máte nějakou nejlepší kamarádku, se kterou se vzájemně svěřujete. Co
nejraději společně
děláte?
Klára:
„S mojí nejlepší
kamarádkou nejraději koukáme
na filmy a chodíme ven. Fajn

jsou ovšem
všechny společné okamžiky.“
yy Ve volné disciplíně jste tancovala pole dance. Jak dlouho se mu
věnujete a co vás na něm baví?
Vanessa: „Pole dance miluju, i když
je to velká dřina. Dělám ho dva roky
a chci ho dělat určitě i v buducnosti.“
yy Vy jste jako volnou disciplínu měla aerobik. Předpokládám, že vás tedy baví.
Jak dlouho se mu věnujete?
Klára: „Aerobik dělám
dva roky a chci se mu věnovat i nadále.“

Měla jsem i čtyřicet záchvatů několik hodin
v kuse, kdy jsem byla úplně bezvládná
a přestala vidět. Bylo to fakt peklo...
o co jde…
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Dívka roku je celostátní
soutěž pro dívky 13 až
15 let, v níž převažují výchovné aspekty nad snahou po uplatnění děvčat
v oblasti modelingu. Jde
v ní o to dokázat, že i hezké holky jsou chytré a že
tato kombinace by jim
měla pomoci v životním
uplatnění. „Jsem na dceru
pyšná. Když si prohlížím
naše společné fotografie, tak city, které jsou na
nich zachyceny, mi dávají
naději, že vše na světě je
v pořádku,“ zmínila se maminka Vanessy Kateřina.

vizitka
VANESSA REITEROVÁ
✓ narodila se 20. května 2005 v Prostějově
✓ je žákyní 8. třídy ZŠ Dr. Horáka
v Prostějově
✓ chtěla by být zdravotní sestra
nebo pracovat v hotelu
✓ mezi její záliby patří pole dance
v Tanceláři Olomouc
zajímavost: boxuje v BC DTJ Prostějov

vizitka
KLÁRA HRUBÁ
✓ narodila se 22. března 2005 v Prostějově
✓ je žákyní 9. třídy ZŠ v Melantrichově
ulici v Prostějově
✓ chtěla by pracovat jako záchranářka
✓ její velkou zálibou je aerobik,
kterému se věnuje už dva roky
zajímavost: v disciplíně zaměřené
na filmovou tvorbu se prezentovala coby Olivia Newton-John
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Velká rána dopadla na oblíbenou restauraci U Hudečků, kterou najdete
v Prostějově u Víceúčelové
haly-zimního stadionu. Po
rozhodnutí vlády se i nadále snažili připravovat jídla
pro rozvoz do domácností
či osobní odběr. To ovšem
muselo skončit. Restaurace
i všichni její zaměstnanci totiž
skončili v karanténě.

4GUVCWTCEG 7 *WFGéMč UG PCEJ¾\Ê RQDNÊå RTQUV÷LQX
UMÆJQ\KOPÊJQUVCFKQPW
Foto: Martin Zaoral

soboty 14. března. Vydrželo jim to
Martin ZAORAL
však pouze týden. Už v sobotu 21.
S rozvozem jídel U Hudečků začali března byl provoz populárního podhned po uzavření restaurací, tedy od niku zcela zastaven. Dle exkluzivních

informací Večerníku za tím stál fakt,
že jedna z kuchařek se měla nakazit
koronavirem! Provozovateli restaurace se o celé záležitosti nehovořilo
snadno.
„Ano, skončili jsme v karanténě, stalo
se tak na základě rozhodnutí hygieniků. To padlo předminulou sobotu.
My jsme jídla rozváželi pouze do pátku, po nařízení ze strany hygieny jsme
okamžitě zavřeli,“ potvrdil nám Martin Hudeček, kterého jsme se samozřejmě zeptali po důvodech takových
opatření. Tomu se o nich přirozeně
příliš hovořit nechtělo. „Je pravdou,
že někdo z okruhu zaměstnanců má
podezření na koronavirus. Vylučuji
však, že by se jednalo o kuchařku,“
řekl nakonec Hudeček.
Rozvoz jídel či jejich osobní odběr
je v aktuální nelehké situaci pro
restaurace jednou z mála šancí,
jak mohou bojovat o holé přežití.
V Prostějově právě toto nabízí většina z nich.

32 případů COVID-19

PROSTĚJOV Ve chvíli, kdy se čtenáři Večerníku probírají těmito
řádky, je už zřejmě zase všechno jinak. Těsně před uzávěrkou
tohoto vydání bylo známo, že počet osob nakažených virem
COVID-19 se na Prostějovsku zastavil na číslovce dvaatřicet.
Poslední údaj jsme zjistili na portálu Krajské hygienické stanice
v Olomouci k nedělnímu večeru. V celém Olomouckém kraji bylo
pozitivně testovaných na koronavirus 241 pacientů.

Michal KADLEC

5KVWCEGXèGUMÆTGRWDNKEGLGXGNKEGX¾åP¾CD÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGWåD[N
\C\PCOGP¾PwGUVP¾EVÚRąÊRCF×OTVÊPC%18+&*GLVOCP1NQOQWEMÆJQ
MTCLG.CFKUNCX1MNGwV÷MLGwV÷RQX÷UVPÚDQF\NQOWPGXKFÊ
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➢ dokončení na straně C7

Prostějovské testy na Covid-19: ZA TÝDEN 55 POZITIVNÍCH NÁLEZŮ
Výsledky testů by se pacienti měli dozvědět telefonicky do dvou dnů
PROSTĚJOV Váš test na Covid-19 je
pozitivní. Tuto nemilou zprávu se dozvěděl zhruba každý desátý pacient,
který se nechal testovat v prostějovské nemocnici. Během uplynulého
pracovního týdne tam zanalyzovali
celkem 539 vzorků, 55 z nich odhalilo
přítomnost koronaviru.

Martin ZAORAL
Od začátku uplynulého týdne funguje
v Prostějově druhé odběrné místo pro
pacienty s podezřením na koronavirus. Primátor František Jura tam hned
v pondělí dopravil 400 respirátorů
a 100 roušek. Po celý týden přicházeli
pacienti s klinickými příznaky, které
doporučila krajská hygienická stanice

nebo praktický lékař. Lidé během procedury nemuseli ani vystoupit z auta.
Sestry jim přímo ve voze provedly výtěr
z nosu, který následně vyšetřilo oddělení mikrobiologie Nemocnice Prostějov.
„Tím vyloučíme jakýkoliv kontakt s dalšími osobami čekajícími na toto vyšetření,“ vysvětlila ředitelka prostějovské
nemocnice Marie Marsová.
Reportáž Večerníku najdete na straně 6-7 této knihy.
Zdravotnické zařízení na tuto práci vyčlenilo dvě zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice. Odběry probíhají
každý den od 8.00 do 14.30 hodin. Druhé odběrné místo stále funguje na infekčním oddělení prostějovské nemocnice.
Pacienti se na vyšetření dostavovali

osobně nebo je přivážela sanitka. Samo
vyšetření trvalo krátce, zdravotníci během zhruba dvou vteřin odebrali vzorky
z nosu pacientů. „Výsledky by se lidé měli
dozvědět telefonicky do dvou dnů,“ reagovala na dotaz Večerníku Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel,
pod kterou Nemocnice Prostějov spadá.
Zájem o testování v průběhu týdne rostl, nejvyšší byl v pátek, kdy se jen před
vjezdem do prostějovské nemocnice
nechalo testovat 72 osob. Pozitivních
diagnóz na Covid-19 bylo celkem 55.
„V laboratořích prostějovské nemocnice
bylo za uplynulý týden vyhodnoceno
celkem 539 vzorků, zhruba deset procent bylo pozitivních,“ prozradila Radka
Miloševská.

1FD÷TQXÆ OÊUVQ W PGOQEPKEG
X[DWFQXCNKRTQUV÷LQXwVÊRąÊUNWwPÊ
EKCTO¾FPÊUMWRKP[URGEK¾N
PÊEJUKN Foto: Nemocnice Pv
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Foto: Nemocnice Pv
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\KNMQPVCMVOG\KPKOK
Foto: Nemocnice Pv

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

e
ušetřít
Kč
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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!
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ři prvních náznacích, že se něco děje,
začalo velké vykupování obchodů,
což někteří komentovali s humorem,
někteří se zlostí, ale byl to prostě fakt. Realisticky řečeno, kdo koupil padesát kilo
mouky, zhruba tři čtvrtiny za pár měsíců
vyhodí, protože v ní budou mít maximálně večírek mouční červi, ale stalo se. Dnes
se tomu při psaní tohoto příspěvku
mohu kapku pousmát, jelikož jsem
se dozvěděl čerstvé zprávy z důvěryhodného zdroje, že v daleké Kalifornii
dochází toaletní papír, takže panika občanstvo provází v luzích našich i cizích.
aleko více jsem nazloben na naše
italské eurounijní spoluobčany
žijící přímo v jejich státě, ale i na ty žijící
u nás. Je všeobecně známo, že tento národ v zimě spí a v létě tančí, což se projevuje laxností takřka na všech frontách,
bohužel se to projevilo i v této krizové
situaci. Než se dostala „TOTA ITALIA“,
tedy celá Itálie do izolace, stačila rozšířit
virus všude možně. A když náš premiér

A

S

řekl, že se italská vláda s akčností kapku
poflakuje, tak reakcí byla velká kritika na
sociálních sítích ze strany italských občanů žijících u nás, kteří toto hodnocení
považovali za urážlivé. Pravda se pak ukázala v celé nahotě, takže, Itálie, děkujeme,
samozřejmě ironicky...
mutné je i chování části spoluobčanů, kteří v době, kdy každý soudný
jedinec věděl, že Itálie není ideální destinací na rekreaci a lyžovačku, hrdinně
tam vyjížděli, „prsili“ se někdy opravdu „všeinteligentními“ statusy na sociálních sítích, místo toho, aby raději
chodili kanály. Toto se týká bohužel
i Prostějovska, takže padni komu padni.
Pokud budu velmi hrubý, nazval bych
chování některých svých spoluobčanů
za „idiotské“.
teď se zaměřím na ty, kterým je
třeba v těchto chvílích velice poděkovat, a to obecně ve většině států,
dokonce světadílů. Jsou to především
zdravotníci na všech frontách, kteří

Bezpečnostní rada státu zavřela nejen školy, ale i vše možné, zrušila kulturu a sportovní klání, ve společnosti je vše tak nějak napjaté. Jako historik
vím, že celá situace bude objektivně zhodnocena až s odstupem měsíců,
možná i let, ale pokusím se zamyslet nad událostmi kapku s nadhledem.
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nepodceňujme události, nehrajme si
na haury, ale ani nevyvolávejme davové šílenství. A připravme se na to, že
koronavirus není ten poslední, který
nás ještě potrápí.

ANALÝZA
0$57,1$
MOKROŠE

Samá opatření, ale hlavně příkazy
a zákazy. Divná doba, tahle koronavirová šílenost. Sám jsem byl od
začátku vyhlášení nouzového stavu
ve státě zvědav, jak široký seznam
nařízení naší vlády přijmou řadoví
lidé. A byl jsem hodně překvapen.
Přestože některá opatření a hlavně
omezující zákazy zaváněly dobou
komunistické totality, devětadevadesát procent obyvatelstva je přijalo bez remcání a s naprostou pokorou. Včetně mě.
Ale kdy jindy poslouchat na slovo
a plnit příkazy moudrých odborníků než právě teď, v době obrovského nebezpečí nákazy, která ohrožuje celou planetu? Jsem nadšený
z toho, jak Prostějované disciplinovaně dodržují veškerá opatření,
hlavně ta hygienická. Koho teď

zajímají uzavřené hranice? Málokoho, vždyť nejdůležitější je zdraví.
A jsme u toho zřejmě nejpodstatnějšího, u roušek! Kromě některých bezdomovců je dnes venku
nosí každý, vždyť nechceme nikoho
nakazit a hlavně se bráníme kdejakému „prskanci“ od spoluobčanů.
Přitom není potřeba policie, aby
nás kontrolovala. Hlídáme se
všichni navzájem, o čemž jsem
se přesvědčil v mnoha případech
z minulých dní. Stačilo jen, aby někde na benzínce či v obchodě měl
člověk roušku nasazenou ledabyle
nebo ji neměl vůbec. Okamžitě se
v jeho blízkosti objevili tací, kteří
dotyčného seřvali jak malého kluka
či holku. Ano, kontrolujeme se navzájem, což této době považuji v za
prospěšné. Vy ne?

Hlídáme se navzájem

Michal KADLEC

Autor kreseb Jan Tatarka,
facebook ORAZ

Prosba České psychiatrické společnosti:
„Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením,
je normální. Kvůli tomu volat nemusíte.
Odbornou pomoc vyhledejte, až když
vám začnou odpovídat. Děkujeme.“

Prý na nákup bude moci z rodiny jen jeden.
Manžel říkal, že se budeme střídat. Tak budeme jeden den jíst a druhý chlastat.

Lidi, když nám to jde tak dobře s těmi
rouškami, co kdybychom si sami opravili i ty dálnice?!

.9ħ&,

Poprvé v životě můžeme zachránit Hra pouze pro opravdové chlapy!
lidstvo ležením u telky… Tak to sakra Zapněte televizi a nalaďte program
nepodělejme!
ČT 24. Postavte si na stůl láhev
skotské či rumu, pohodlně se usaďOn-line nouzový chat:
te, a když uslyšíte slovo „koronavi„Dobrý den, manželka má teploty rus“, vypijte frťana na ex. Rekord
a začala kašlat. Obávám se, že má drží Václav Hudeček z Čáslavi s 57
ten virus. Není na to nějaký lék, ně- minutami, než upadl do bezvědojaký prášek, který bych mohl kou- mí.
pit?“
„Ne. Utratit...“
Vláda otevřela obchody s látkami, aby
*uživatel Hygiena se odpojil*
si lidé ušili vlastní roušky. Předpoklá„To jste mě moc nepotěšili. Ach jo, co dám, že válku by vyřešili tak, že otese dá dělat. Chápu, že zdraví lidstva vřou muniční sklady.
je přednější než život jednotlivce. Jdu
na to...“
„Hotovo, bude mi chybět...“
*uživatel Hygiena se připojil*
„Promiňte, spadl nám tu net, už jsem
zpět. Utratit spoustu peněz za pochybné léky je zbytečné. Pokud u ní nenastanou vážné komplikace, stačí obyčejný paralen, klid na lůžku a dostatek
tekutin.“

V době, kdy všichni musíme pobývat doma, je potřeba se občas od srdce zasmát. A nebyli bychom to my Češi, kdybychom si z vážné situace nedělali „šprťouchlata“. Abychom vám pomohli se udržet v dobré psychické pohodě, přinášíme
vám várku vtípků, které v naší krásné zemičce kolují.

ní
se na bale
Rád jsem ribuci roušek
dist
a následné mìl jsem z toho
ké a
podílel ta GREUÙSRFLW
YHOLFH

PROSTĚJOV Pokud v těchto dnech chcete buď trpět, nebo se nudit, určitě vám v tom
nikdo bránit nebude. Najde se však mezi námi mnoho takových, kteří nic podobného
neplánují. Jejich šprýmy sice mohou někomu zkomplikovat ranní rutinu, o to ale asi teď
jde ze všeho nejvíc. Ať jste školák, nebo důchodce, nelze se divit, že pokud ve svém bytě
trávíte až moc času, už vám z toho trochu hrabe. A nelze se tudíž moc divit, že i takové
překvapení na vás může v době koronavirové čekat na záchodě…

v daleké Číně od začátku padali doslova „na hubu“, a teď se to samé děje
v Evropě, ale i dalších světadílech. Při
všech katastrofách jsou to právě oni,
kteří s nasazením vlastního života
zachraňují ostatní. Nikdo se jich neptá na síly fyzické ani psychické, na
rodinu, starosti a další. Zapomenout
by se nemělo ale ani na příslušníky
policejních jednotek, kteří v rámci zabezpečení izolace stojí ve slotě venku
a dirigují, koordinují, informují, totéž se
týká i hasičů, kteří dnes třeba i na našich
hranicích měří teplotu a jsou de facto
také v první linii. Celý systém integrovaného záchranného systému prochází
dnes a denně zatěžkávací zkouškou a je
to o výdrži až na krev.
elá situace jednou utichne a zapíše se do historických análů stejně
jako kdysi španělská chřipka, SARS,
ptačí chřipka a jiné choroby a epidemie
a bude na zhodnocení, jak jsme se s celou
situací vyrovnali. Jsme v jednadvacátém
století, věda pokročila, ale bohužel i mutace virů. Zdá se, že to bude věčný boj,
kterému se neubráníme ani my na Hané,
takže závěrečné zhodnocení zní: Buďme bdělí, ale neblázněme přespříliš,

Foto: Martin Zaoral

5-10è+.1e

Martin ZAORAL
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Dva kusy pro každého!
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pandemie

PÁR KORONAVIROVÝCH MYŠLENEK

Prostějov (red) – Prostějovský
magistrát vydal v neděli na svých
webových stránkách výzvu pro
aktivní dobrovolníky. „Město
Prostějov začíná registrovat
případné dobrovolníky, kteří jsou
ochotni pomoci, bude-li potřeba.
Rádi bychom, kdyby se tito ochotní lidé přihlásili prostřednictvím
vyplněného formuláře, který
každý nalezne na našich webových
stránkách města,“ vyzval František
Jura, primátor statutárního města
Prostějov.

'REURYROQÉFLKODVWHVH

Prostějov (mik) – Redakci
Večerníku zavolal minulou středu
muž, který upozornil na výskyt
bezdomovců poblíž vchodu do
hypermarketu Tesco. „Všichni jsou
bez roušek a pokuřují u popelníku,“ postěžoval si oznamovatel.
Večerník se vydal vzápětí na udané
místo, ale bezdomovce tam už
žádné nenašel. „Lidem bez domova se snažíme přímo na ulici roušky
rozdat, ale je to mnohdy složité je
najít,“ připustil Jan Kalla, ředitel
Azylového centra Prostějov.

8REFKRGXEH]URXvHN

Olomoucký kraj (mik) – V Olomouckém kraji je aktuálně osm
potvrzených případů nákazy koronavirem u policistů. Zatím mezi
nimi není nikdo z prostějovských
strážců zákona. „Jsou z litovelského obvodu a z Olomouce,“
uvedla Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Počet
nakažených se zvýšil od čtvrtka 26.
března, kdy policisté informovali
o šesti případech a zhruba stovce
nařízených karanténách ve svých
řadách.

2VPQDNDzHQÙFKSROLFLVWÕ

Prostějovsko (mls) - Celkem 133 uzavřených poboček
kvůli epidemii koronaviru eviduje v současnosti Česká pošta.
Patří mezi ně i ta nacházející
se v Laškově. Uprostřed uplynulého týdne se jednalo o jedinou uzavřenou pobočku na
Prostějovsku. Zbývající pobočky
jsou zavřené o víkendu, v týdnu
mají otevřeno pouze do 16:00
hodin. Česká pošta také dodržuje
dobu vyhrazenou pro seniory,
kterou stanovila vláda.

V Laškovì zavøeli poštu

RYCHLÝ
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nabídli pomoc při zprostředkování této
jeho záslužné činnosti,“ prozradil exkluzivně Večerníku Martin Křupka, prostějovský
zastupitel SPD.
Thuan Dinh Duc nakonec předal 635
kusů roušek. „Část z nich postoupíme primátorovi Jurovi, protože ten nejlépe zná
skladbu potřebných. Další roušky dáme
přímo k dispozici Centru sociálních služeb

v Prostějově, oddělení LDN prostějovské
nemocnice a dalším organizacím. Chci se
v pondělí také poradit s primátorem o dalších lidech, kteří roušky nutně potřebují.
Rádi zprostředkujeme jakoukoliv pomoc,
vietnamský obchodník z náměstí nám
přislíbil další kusy. My mu zase na oplátku sháníme vhodné látky, kterých je nyní
málo,“ dodal Martin Křupka.

„Počet nám postupně narůstal. První den
se podařilo vyrobit pětadvacet roušek,
druhý už padesát. Pak to bylo dvě stě
a minulou sobotu už 350,“ prozradil starosta obce Marek Hýbl. Komu nakonec
Otaslavice roušky šily? „Podle potřeby.
Ze školky jsme udělali stříhárnu, sehnali
jsme látky, ostatní děvčata si jezdila pro
materiál a do rána roušky ušila. Já si vše
ráno objel, posbíral a v som hodin bylo
možné roušky vydávat. Nejdříve pro seniory, poté se dostalo na každého, kdo
chtěl,“ dodal Marek Hýbl.
Podobně se pak činili také třeba ve Vrcho-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV V jednu velkou šicí dílnu se proměnila v uplynulých dvou
týdnech Česká republika. Zatímco
distribuce pomůcek ze strany státu
spíše vázly, české a moravské obce
se alespoň v případě roušek daly do
urychlené výroby a rozvozu. Příkladem může být Pivín, kde dobrovolníci
vyrobili přes tři tisíce roušek. Spoustu
jich ale ušili také v Otaslavicích.

slavicích nebo v Konici. Přes Facebook
nabízelo hned několik lidí roušky i materiál, některé místní oděvní firmy, třeba
Moděva, se pak zapojily ve velkém do výroby. Ve Vrbátkách pak šilo taktéž několik
lidí, o velkou část roušek se postarala například Jitka Šálková. „Nejdříve jsem ušila
pro blízké okolí a pro kolegy z práce. Pak

vice a pak individuálně. Já jsem ještě něco
našila do práce. Nevím, kolik jich mám
našito. Možná sto padesát, možná dvě
stě, nejsem profík,“ usmála se Ludmila
Hýblová. Právě tito „neprofíci“ se přitom .KFÆX[TC\KNKRTQN¾VMWPCVXQTDWTQWwGM
během posledních dvou týdnů postarali <¾LGOQCMEKRQą¾FCPQWO÷UVGOD[NXGN
MÚ
(QVQ(CEGDQQM
o to, že je venkov aktuálně velmi dobře
nilo právě pro šití dobrovolnic,“ obzásobený.
jasnila náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která se ujala rozdávání.
A zájem byl velký. Pro látku v balících
si chodily všechny věkové generace,
dorazilo i několik mužů. Ukázalo se
pak, že někteří příchozí si ji neberou
jen pro sebe a své nejbližší. „Mám ji
pro toho, kdo se ozve. Už se dělalo do
domova důchodců do Chvalkovic,
teď vezu něco na ARO do Olomouce
a roušky se budou dělat také do prostějovské nemocnice,“ vyjádřila se například Jiřina Volková. „Vzala jsem si
dva balíčky, je tam dva metry a něco.
Co se vystříhá, to se vystříhá,“ dodala. Výdej pokračoval do odpoledních
1VCUNCXKEMÚUVCTQUVC/CTGM*ÚDNUOÊUVQUVCTQUVQW/QLOÊTGO5QMQNGORąGF¾
hodin, den nato už ho pak nahradil
XCLÊRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKXQDEKX[TQDGPÆTQWwM[ Foto: Michal Sobecký
výdej roušek.

se přes obec domluvilo proplacení látky.
Nyní šiju tak, dokud nedojde materiál –
na obec už prý pro ně lidi tolik nechodí,“
poznamenala Šálková, která ušila okolo
pěti set roušek.
Do šití se ale zapojili mnozí. Ukázali se
hasiči z Laškova, ale také lidé z Tvorovic
nebo Hrušky. „Zásobili jsme obec Tvoro-

sousedům, policistům i lékařům

Venkov válčí s koronavirem: Roušky šije

důvodů potěší fakt, že se společně se svojí
paní a dalšími lidmi z vietnamské komunity pustil bez řečí do pomoci, za kterou
nechce ani korunu. „Já ‚Michala‘ znám už
velice dlouho a nedávno mě požádal, zda
nevím, kdo všechno nyní akutně potřebuje ochranné roušky. Společně s kolegou
zastupitelem Pavlem Dopitou a naším
manažerem Pavlem Smetanou jsme mu
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PROSTĚJOV Pomoc pro švadlenky přichystal od poloviny minulého týdne prostějovský magistrát.
Od středečních patnácti hodin
poskytovalo zájemcům na dvoře
nové radnice materiál na výrobu
roušek. Přestože zásob nebylo
málo, díky zájmu lidí byly brzy rozebrány.
„Často bývám na Facebooku a nemohla jsem si nevšimnout žen
a mužů, kteří roušky šijí a rozdávají
svému okolí, ale nemají dostatek
vhodné látky. Sama jsem šla dobrovolnicím látku koupit a v obchodě mi
sdělili, že mi prodají maximálně pět
metrů. Pochopila jsem tedy, že látka
je ´nedostatkové´ zboží. Jsem velmi
ráda, že magistrát látky, které sám
odebírá a předává do šicí dílny, kde se
šije pro potřeby města, částečně uvol-
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PROSTĚJOV Pomáhat za současného stavu, kdy koronavirus
straší obyvatele České republiky, se dá různě. Někteří lidé šijí
roušky, další je distribuují nebo
obstarávají materiál, jiní poskytují občerstvení lékařům či policistům. Renata Sypěnová se
rozhodla skloubit hned několik
druhů pomoci dohromady.
Sama roušky po večerech šije,
zároveň však shromažďuje a následně rozváží pomoc od jiných
lidí. Komunikuje tak s desítkami
obyvatel Prostějovska, kteří k jejím rouškám přidávají materiál
na ušití, ale také dobroty třeba
pro zaměstnance nemocnic.
Spolu s dalšími lidmi tak pomáhá na řadě míst celého regionu.
Večerníku ženu zastihl při předávání pomoci před prostějovskou
nemocnicí.

ƔƔ Kdy jste začala s rozvážením
a sháněním pomoci? Co bylo tím
spouštěcím momentem?
„Minulý týden mě začali oslovovat
různí lidí. Věděli, že jsem začala šít,
protože mi kritická situace nebyla jedno. Začali se mě tedy ptát, zda bych
jim roušky neušila. Pak se mi ozvaly
tři sestřičky z prostějovské nemocnice
s tím, že mají jednu roušku na dvanáct hodin, což mi přišlo úplně hrozné, když já mám čtyři na den... Takže
to byl impuls k tomu, abych zkusila
stmelit lidi, nejlépe celý region. (směje
se) Někdo ušije deset, někdo padesát
kusů, i podle toho, zda jsou to důchodci, nebo maminky na mateřské. A v za-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

chování karantény jsme se domluvili
s Jakubem Nábělkem, že to budeme
svážet. Takže předminulou neděli to
vypuklo, v pondělí, úterý a ve středu
se sesbíralo tisíc kusů. Ti, co nemohou
šít, nám dávají jídlo pro nemocnici –
kávu, čokolády, tyčinky, dokonce tam
byly nějaké křupky a podobně, takže
i trochu věci nad rámec. (úsměv) No
a ti, co nemohou nakoupit nebo darovat, tak nám většinou věnují materiál od nití přes gumy, cokoli, co se dá
využít.“
ƔƔ Nakupujete tedy i materiál pro
domácí šičky?
„To jsou zase ti další, kteří nemohou
nebo nechtějí utrácet. Samozřejmě
pak dají materiál, například moji rodiče dali materiál. Dokonce jedna paní
nám šila z damašku a podobně, lidi
prostě využívají staré zásoby, co jsou.“
ƔƔ Kolik jste toho přivezla a kam
věci poputují?
„Ku příkladu jeden jsme dovezli asi
tisíc kusů a rozdělili je například do

Domova pro seniory v Nerudově ulici, další pak pro sedm oddělení zde
v nemocnici, jako jsou plicní, infekční,
dětské, gynekologie, ARO, interna.
Vezeme, kam je potřeba a kdo se nám
ozval. Vždycky si uděláme seznam,
sečteme si, kolik jsme kam dali, abychom věděli, kam zase zavézt příště.
Většinou dostávají na oddělení po sto
kusech. Dále nás oslovil starosta obce
Vrbátky, jestli bychom nemohli něco
poslat do Náměště, kam jsme tedy poslali dalších sto kusů. A ve čtvrtek jsme
vezli na poštu a hasičům.“
ƔƔ Máte nějakou praxi jako švadlenka?
„Já jsem oděvní návrhářka, pracovala
jsem v OP. A tak jsem to nyní využila.“
ƔƔ Jak dlouho v tom hodláte pokračovat?
„Dokud to bude situace vyžadovat. A dokud nedojde benzín, nafta
a nebudu muset všude běhat pěšky.
(smích) Protože včera jsem navštívila
i Němčice nad Hanou, kde nám paní

jinam. Dokonce jedna paní z Konicka
nám dala materiál, ale to už je pro nás
složitý vzhledem k tomu, že objíždíme
celý Prostějov, a ještě si vyjet do Konice. Ale snažíme se to vždycky stáhnout
nějak k nám, takže i známí známých
převáží a rozváží.“

4QWwM[CNGVCMÆLÊFNQ.KFÆUGUNQåKNKPGLGPNÆMCąčOPCX÷EKMVGTÆLKOOCLÊRQOQEV
\XN¾FPQWVUQWéCUPQWUKVWCEK
Foto: Michal Sobecký

dala padesát kusů, teď po víkendu jedu
i do Prostějoviček, kde paní nemůže
dojet.“
ƔƔ Takže se dá říct, že se takto
stmelil celý region…
„Doslova. Ozvali se mi úplně cizí lidi,
kteří by to mohli posílat úplně někam

„CHTĚLA BYCH STMELIT LIDI, NEJLÉPE CELÝ REGION!“
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Vyzkoušejte
dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku
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INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

BUĎTE

Prostějované si většinou pro roušky na
dvůr radnice přicházeli až během čtvrtečního odpoledne. „Že se tady rozdávají
roušky, jsem se dozvěděla čirou náhodou
od kamarádek. Prý si výzvu přečetly na
internetových stránkách radnice. Jinde tato informace nebyla a to je škoda.
Proto je tady asi méně zájemců,“ svěřila
se Večerníku se svým postřehem žena
středního věku. „Každopádně je to dobrý
počin vedení našeho města,“ dodala už
smířlivěji.
„Makám od rána do večera a vůbec neřeším, jestli někdo říká, že jsme něco udělali
líp nebo hůř. Uvidíme, až to všechno skončí, jestli jsme někde udělali chybu. Já doufám, že ne nijak zásadní. Celý život jsem
zvyklý pracovat v týmu a jsem rád, že mám
kolem sebe výborný tým, kdy se všichni
snažíme dělat vše na maximum a pomáhat
občanům,“ vyznal se ze svých pocitů primátor František Jura.

Večerník byl uplynulou sobotu u toho,
když Thuan Dinh Duc předával ochranné
roušky ve dvou krabicích předsedovi oblastního klubu SPD v Prostějově a zastupiteli Martinu Křupkovi a manažerovi SPD
Pavlu Smetanovi. „Chci pomáhat. Umíme
s manželkou šít, takže jsme se do toho pustili. Snad roušky pomohou tam, kde mají.
Ale nemáme už látku,“ svěřil se sympatický
Vietnamec, který sám nyní jako obchodník sčítá značné finanční škody. I z těchto

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Bodrého vietnamského
obchodníka z prostějovského náměstí
s cizokrajně znějícím jménem Thuan
Dinh Duc zná hodně lidí nakupujících
v jeho velké prodejně naproti Zlaté brány. Nyní se „Michal“, jak si sám česky
říká, pustil se svojí manželkou do šití
ochranných roušek. A rozdal jich zcela
zadarmo už tisíce. Lidem z uzavřené
Litovle, zdravotnickému personálu
prostějovské i olomoucké nemocnice,
strážníkům městské policie a dalším.
Uplynulou sobotu si pak od něj převzali roušky také prostějovští zastupitelé
SPD.

Pondělí 30. března 2020
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pandemie

mocnice. „Náměstek Pospíšil po dohodě s naší agenturou zajistil na své
náklady čtyřicet vstupenek pro dětský domov v Plumlově na koncert
skupiny Olympic. Osobní předání
řediteli domova proběhne později,“
informoval Petr Zlámal, ředitel umělecké agentury HIT TRADE.
Počin bere první náměstek primátora velice skromně. „V této vypjaté
době je potřebné, abychom si navzájem pomáhali, proto jsem i já svým
malým dílem chtěl podpořit lékaře
a pracovníky ve zdravotnictví, kteří
se o nás perfektně starají. Za to jim
patří velký dík. Samozřejmě bych
chtěl poděkovat všem, kteří v této
kritické době pomáhají,“ zareagoval na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil.
(mik)

fekci, kterou míchali hasiči.
Ve čtvrtek byla akce spuštěna pro běžné
občany. „Lidé, co přišli, byli velice disciplinovaní a z jejich strany jsem slyšel jen samé
kladné ohlasy. Během celého dne jsme
na nádvoří radnice rozdali pět set roušek.
Po dvou každému, kdo přišel,“ uvedl pro
Večerník Jura. Jeho první náměstek Jiří Pospíšil si akci magistrátu rovněž pochvaloval
a aktivně se jí zúčastnil. „Výrobu roušek
jsme v minulých dnech zadali firmě Gala
a firmě DDsport Dubany, nově se pak přidala i firma Koutný. Nakoupili jsme také
plátno, které jsme stříhali a rozdali dobroMichal KADLEC
volníkům, jež z vlastní iniciativy šijí roušPetr KOZÁK
ky a darují dál občanům našeho města.
Každá ruka navíc v této době je dobrá, ve
Do hromadného šití roušek se v Prostějo- vedení města se snažíme co nejvíce zmírvě jako první pustila firma DDsport Du- nit následky pandemie, která nás totálně
bany (10 000 kusů), ke které se záhy při- ochromuje,“ řekl Jiří Pospíšil.
dala Gala a také společnost Oděvy Koutný U balení roušek i jejich rozdávání nechy(obě po 5000). Díky tomu mohl magistrát běli ani další radní například náměstci prizahájit distribuci ochranných pomůcek
mátora. „Město Prostějov
nejrůznějším subjektům i jedrozdalo velké
notlivým občanům. Ve
množství ušibalení
na
se
Rád jsem ribuci roušek
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náměstkyně Mirů, domů s pečovatelskou
lada Sokolová i radní
službou, poště, řidičům FTL, strážníkům
Miloš Sklenka roušky podnikatelům. „Ka- městské policie, do nemocnice, do firem,
ždý den máme k dispozici na tisíc čtyři sta živnostníkům, vojákům, ale také do velroušek, které jsme nyní začali poskytovat kých potravinových řetězců. Abychom
velkým i malým firmám a živnostníkům, město ´zaplavili´ rouškami, vydávali jsme
kteří se přihlásili přes Okresní hospodář- i nastříhané kusy bílé bavlny, látky, kterou
skou komoru,“ prozradil František Jura, magistrát přivezl z nedaleké Moravské
primátor statutárního města Prostějov Třebové, a to dobrovolníkům, kteří roušky
s tím, že počátek týdne rozváželo město šijí a rozdávají ve svém okolí (více na jiném
ochranné pomůcky do dětských domovů místě dvoustrany – pozn.red.). Samozřejmě
i pro seniory a Centra sociálních služeb. jsme v žádném případě nezapomněli ani
Podnikatelé si mohli vyzvednout i dezin- na obyvatele, kterým jsme po dva dny

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu rozdávalo uprostřed minulého týdne firmám
i občanům města ochranné roušky. Po středeční expanzi do podniků nebyl během dopoledních
hodin čtvrtku 26. března zájem
Prostějovanů nijak velký, radní
v čele s primátorem pokračovali
na nádvoří radnice i odpoledne.
Nakonec si lidé vyzvedli na pět stovek těchto ochranných pomůcek.

rozdávali roušky zabalené po dvou kusech
a rozdali jsme jich kolem dvou tisíc. Ve
čtvrtek na nádvoří radnice jich pak bylo
rozdáno dalších pět set,“ shrnula pro Večerník veškeré dění Milada Sokolová. „Ač
je situace velmi vážná, jsem zcela potěšená

ze sounáležitosti a dobročinnosti mnoha
Prostějovanů, kteří si v této kritické situaci
vzájemně pomáhají,“ vzkázala. „Myslím
si, že i město Prostějov dělá v této nelehké
situaci maximum možného,“ dodala náměstkyně primátora.

2TQUV÷LQXwVÊTCFPÊPGLFąÊXGX[TQDGPÆTQWwM[RGéNKX÷\CDCNKNKRQFXQWMWUGEJCRCM
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tura dokáže vyprodukovat stovky
roušek, které další členové domácnosti mohou rozvézt potřebným.
Dostatek volného času má za současné situace také krajský zastupitel
Ludvík Šulda. Nezahálí ovšem doma
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PROSTĚJOV Když se snažíme pomoci
jiným, vlastně pomáháme i sami sobě. Do výroby roušek potřebným se
v Prostějově i okolí zcela nezištně zapojily desítky dobrovolníků a zejména dobrovolnic. Další se pak starali o jejich distribuci seniorům. Do roznosu roušek ušitých Kateřinou Mazáčovou a Michaelou
Hrazdilovou se v Domamyslicích
a Čechovicích zapojila také tříletá Sofinka
Dostálová. Balíček pro nejpotřebnější
(mls)
ZHQVQ-CVGąKPC&QUV¾NQX¾ rozvážela na svém odrážedle.

ní v Olomouci nebo nedělní závoz několika desítek kusů roušek potřebným
do Klopotovic, kde o pomoc požádal
zastupitel za KSČM Tomáš Špaček.
„V pondělí třiadvacátého března jsem
doručil sto padesát kusů roušek do

2QFQO¾EMWWwKVÆTQWwM[

Domova seniorů v Olomouci Chvalkovicích, v úterý několik desítek na
Obecní úřad Seloutky, ve středu stovku roušek na ARO FN Olomouc. Pokračovaly rovněž nákupy pro seniory,“
nechává nahlédnout do svého hektic-

(QVQCTEJKX.iWNF[

kého harmonogramu Šulda. Na šití
roušek se podílela především rodina,
aktivovali se ale i další známí a sympatizanti. Celkem se takto za uplynulé
období vyrobily a distribuovaly téměř
dvě tisícovky roušek.
(tok)

PROSTĚJOV Všech sedm domů s pečovatelskou službou stihli „oběhnout“
během uplynulého týdne strážníci
Městské policie Prostějov. Za tu dobu
rozdali obyvatelům těchto sociálních
zařízení pod správou magistrátu na
pět stovek ochranných roušek.
„Strážníci během uplynulého týdne distribuovali roušky potřebným. V průběhu
pěti pracovních dní předali roušky, které
zajistil a dodal krizový štáb magistrátu
města Prostějov. Ochrany dýchacích cest
byly předány obyvatelům domů s pečovatelskou službou v ulicích Brněnská,
Fanderlíkova, Finská, Polská, Hacarova,
Polišenského a Kostelecká. Celkem strážníci rozvezli přes 500 roušek,“ informovala Večerník Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Část z rozdaných roušek tvořila dodávka
z Duban, kde ušití roušek zajistil primátor

města František Jura. „Další roušky jsou službou v Prostějově, respektive vybavit
od různých dobrovolníků a dárců. Město každého obyvatele DPS alespoň jedse tak snaží zabezpečit základní potřebu nou rouškou,“ pochvalovala si Greplová.
většiny obyvatel domů s pečovatelskou
(mik)

5VT¾åPÊEK O÷UVUMÆ RQNKEKG OKPWNÚ VÚFGP TQ\FCNK UVQXM[ TQWwGM QD[XCVGNčO &25
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Strážníci s rouškami potěšili obyvatele DPS

5PG\X[MNQWQEJTCPQW×UVCPQUWGMX¾FQTUMÆRTQXG
PKGPEGRąGFCN.WFXÊMiWNFCWwKVÆTQWwM[XG(CMWNVPÊ
PGOQEPKEK1NQOQWE
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a denně vyjíždí do terénu. „V průběhu
týdne pokračovala distribuce roušek
mezi občany v Prostějově a v okolí, ale
i na dalších místech kraje,“ svěřil se šéf
krajského kontrolního výboru. Příkladem může být gynekologické odděle-

Na rozvoz roušek vyrazila

1RQOQEUFQF¾XMQWTQWwGMRQå¾FCN.WFXÊMCiWNFW XRTCXQ MNQRQVQXKEMÚ\CUVWRK
VGN6QO¾wiRCéGM
(QVQCTEJKX6iRCéMC

PROSTĚJOV Bývalá textilní velmoc dělá čest své historii. Šikovné
dámy, ať už mají se šitím profesionální zkušenosti, či nikoli, zasedly
v posledních dvou týdnech k šicím
strojům. Taková domácí manufak-

I po domácku lze ušít tisíce roušek

PROSTĚJOV Bohulibý čin v této
těžké době! První náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
jde nyní příkladem pro všechny,
kteří mají tu možnost pomoci
druhým. V těžké době hrozeb koronavirové nákazy zaplatil z vlastní kapsy stovky ochranných roušek a předal je primáři centrálních
operačních sálů a centrální sterilizace Jiřímu Šťastnému. A nejen
to. Ze soukromých finančních
prostředků potěší i děti z domova
v Plumlově!
Podle informací Večerníku se v obou
případech jedná výhradně o osobní aktivitu občana Jiřího Pospíšila.
Nejprve na vlastní náklady zajistil
400 kusů roušek a předal je primáři
Jiřímu Šťastnému z prostějovské ne-

,KąÊ2QURÊwKNURQNGéP÷U2GVTGO<N¾OCNGORąGFCNKRTKO¾ąK,KąÊOWiċCUVPÆOWUVQX
M[QEJTCPPÚEJTQWwGMRTQRTQUV÷LQXUMQWPGOQEPKEK
Foto: HIT TRADE

i lístky na OLYMPIC!
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kapacitně zvládají. „Tím, že byl
z důvodu vyhlášení nouzového
stavu provoz nemocnice omezen
na nejnutnější případy, může řada
lékařů i zdravotnického personálu zaskočit za své kolegy,“ vysvětlila Miloševská
Na konci uplynulého týdne bylo
v Nemocnici Prostějov hospitalizováno 12 pacientů s potvrzeným onemocněním Covid-19
hospitalizovaných na infekčním
oddělení, dalších 5 s těžším průběhem bylo hospitalizováno na
oddělení ARO. „Jejich zdravotní
stav brzké propuštění do domácí
péče prozatím nedovoluje,“ uzavřela Miloševská.
PROSTĚJOV Přesně dva týdny hospitalizovala Nemocnice
Prostějov, která patří do skupiny
AGEL, na svém infekčním oddělení prvního pacienta s podezřením
na onemocnění způsobeným koronavirem. V pondělí 23. března
mohl muž opustit brány nemocnice. A brzy mohla tisková mluvčí
zvěstovat další dobrou zprávu.
Ačkoliv byl pacientův zdravotní stav
na počátku hospitalizace nestabilní,
v posledním týdnu se výrazně zlepšil
a těšil se dobrému zdraví. Že je pacient z vysoce infekčního onemocnění
Covid-19 zcela vyléčený, potvrdily
prostějovským lékařům dva laboratorní testy, které oba prokázaly
negativní výsledek. „Vyléčení prvního pacienta v Olomouckém kraji je

výborná zpráva a pozitivním znamením nejen pro všechny nemocné, ale
i celou českou společnost, která nyní
napjatě očekává další vývoj epidemiologické situace,“ uvedla ředitelka
Nemocnice Prostějov a předsedkyně představenstva Středomoravské
nemocniční Marie Marsová.
A o den později opustil její brány
další vyléčený pacient. „Z infekčního oddělení prostějovské nemocnice mohli v úterý propustit domů
v pořadí druhého pacienta v Olomouckém kraji vyléčeného z nemoci Covid-19. Šestašedesátiletý muž
strávil v nemocnici celkem deset
dní. Po celou dobu hospitalizace měl
pouze lehký průběh onemocnění,“
potvrdila Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel.
(mls)

yy Chystá se Krajská hygienická
stanice v Olomouci ve spolupráci
s krajem zveřejňovat aktuální počet případů pro jednotlivé obce?
„Ne, není zde takový pokyn z ministerstva zdravotnictví. Problém je, že
takové zveřejňování by nepřispívalo
pozitivní psychice v dané obci nebo
lokalitě.“
yy Ale starostové se o tom dozvídají?
„Ti o tom vědí, když se u nich v obci
vyskytne případ. Nedozví se ale
konkrétní jména. To jsou už hodně
osobní údaje.“
yy Jaké jsou základní podmínky
pro to, aby byl člověk doporučený
hygienou k testům?
„Všechno záleží na lékaři, který to
určuje. Pokud to situace vyžaduje,

pak je potenciální pacient na test
poslán. Pokud má člověk nařízenou
karanténu, je mu pak dle inkubační
doby proveden test znovu. A samozřejmě pak platí, že vyléčení značí
dva po sobě negativní testy u dříve nakaženého pacienta.“
yy Měly by v souvislosti
s dnešní situací obchody zvážit prodej pouze baleného
ovoce a zeleniny?
„Teď vyšlo nařízení vlády
ohledně jednorázových rukavic a tašek v obchodech. Asi
tak vláda vyhodnotila jako rizikovou i tuto manipulaci. Doporučuji pak lidem dodržování
toho, co platí. A být ohleduplný. Přeci jen tak chráníme
nejen sebe, ale i okolí.“




PROSTĚJOV Hasiči a záchranáři lidem radí, aby dodržovali bezpečnostní pokyny.
A situaci nepodceňovali. Ve videích na webu HZS Olomouckého kraje přitom nejen
informují, ale i tančí. V tom posledním pak žádají po lidech jediné: aby zůstali doma
a nechodili ven, když nemusí.
„Nejsme hrdinové, jsme lidé jako vy,“ říkají v dílku uveřejněném na webu hasičského záchranného sboru hasiči. Naráží tak na kresby kolující po Facebooku. Zde jsou hasiči či lékaři a zdravotní sestry po boku například supermana a batmana. Šotem provází heslo ´spolu to zvládneme!´.
Video ovšem
není jediné. Na
dalších například zdravotnický personál
v krátké volné
chvilce předvádí taneční
5RQVPCLFGVGPCVQOVQQFMC\W
kreace a uvolYYYJ\UETE\ENCPGMJ\UQNQOQWEMGJQMTCLGOGPWKPHQTOCEPKUGTXKU
ňuje se tak od
\RTCXQFCLUVXKDTG\GPXKFGQ\WUVCPVGFQOC\CFCLK\CEJTCPCTKCURZ
napětí. (sob)

staurace, hospody a hostince
znamená epidemie koronaviru
a s ní spojená opatření drtivý
tlak. A zatímco některé raději
zcela zavřely, jiné se snaží s omezeními bojovat. Příkladem mohou být restaurace z obcí na
Prostějovsku. Jednou z těch,
které nadále vaří a rozváží, je
restaurace U Drábků v Hrubčicích. A zájem není malý. Podobnou možnost nabízí také
třeba penzion a restaurace Zátiší
v Němčicích nad Hanou. I když
omezení provozu pro něj je těžMichal SOBECKÝ
kou ranou. „Vaříme například
Jan FRÉHAR
místním důchodcům, občas si
Nejprve nucené omezení ote- někdo pro jídlo přijde. Jinak je
vírací doby do 20 hodin, záhy to ale špatné, jako všude. Zanato ale úplný zákaz. Pro re- městnance máme, naštěstí ale

PROSTĚJOV Prázdné stoly
přetrvávají. Vládní prodloužení karantény do prvního
dubna pro zákazníky představuje pořád zavřené restaurace.
Některé vsadily na prodej přes
okénko nebo na rozvoz jídelního menu. Na tom, že ztráty budou velké, se shodnou všichni majitelé a provozní. Bary
a hospody počítají ztráty ještě
vyšší. Otázkou také zůstává,
jak rychle se zákazníci do těchto zařízení navrátí.

rekonstruujeme, takže nám při
tom pomáhají s úklidem,“ svěřila se Večerníku provozovatelka
Marcela Landsmanová. Podnik ale přišel o nemalé příjmy.
„Děláme cateringové služby, frčí
u nás taky pátky a soboty, měli
jsme na celý březen zamluvený
sál. To vše je pryč,“ poznamenala pro Večerník.
Problémy hlásí také Hotel Plumlov. Podnik, kde se pořádá nejedna svatba a lidé chodí spíše na
dražší jídlo, zeje kvůli opatřením
prázdnotou. „Máme kompletně
zavřeno. Můžeme jen na výjimku ubytovat někoho kvůli práci,
to vše ale s minimálním kontaktem. Je tedy možnost poskytnout
nocleh, nic víc,“ sdělil jednatel

Ferdinand Ožana.
O něco lépe jsou na tom na
druhém břehu přehrady. Hotel
Zlechov totiž problém zvaný
koronavirus pojal tak, že vytvořil
e-shop. Přes něj se dá jídlo objednat, možnost zaplacení je pak
přes platební bránu. „Situace je
šílená, hodnotíme ji samozřejmě
špatně. V pátek jsme spustili e-shop. Je nutná ještě propagace,
pár obědů jsme už ale vařili,“ poznamenal šéfkuchař restaurace
Slavomír Kopečný.
>>>dokončení najdete
na straně C6

ZVLÁDNEME TO! Uzavřením i novým e-shopem

Restaurace se perou s koronavirem:
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nehlásíme po jednotlivých případech, ale po určitých intervalech.“
yy Je nyní na programu dne rozšiřování izolované oblasti do
dalších částí Prostějovska nebo
Olomoucka?
„Záleží na tom, jak lidé dodržují
a budou dodržovat nařízení a pokyny. Záleží také na trasování, na jeho
základě se pak může rozhodovat dál.“
yy Na Prostějovsku jsou po čtvrtku další dva potvrzené případy.
Nakazili se tito lidé v zahraničí
nebo až v České republice? A při
jaké příležitosti?
„Jsou to vesměs případy, kdy se lidé
nakazili v České republice. I zde
s tím pak souvisí dodržování nařízení a odstraňování situací, které mohou vést k nákaze.“

Hasiči vzkazují:

Vyzkoušejte
dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku
za 130 Kè!

yy Jak hodnotíte aktuální epidemiologickou situaci?
„Situace je taková, jak ji ukazují čísla
v celé České republice. V současné
době rychle přibývá pozitivních případů.“
yy Chystá se zprovoznění dalších
odběrových míst?
„Záleží na vytížení jejich kapacity.
Některá vytížená jsou, některá ne.
Nyní mají možnost určování lidí
k odběrům vzorků také praktičtí
lékaři. A na základě toho, jak se to
promítne na odběrech, se pak rozhodne. Zatím ale vypadá, že stačí.“
yy Jaký je z vašeho pohledu ideální počet testovaných lidí, kterých jsou aktuálně v kraji stovky?
Chystá se skokový nárůst?
„Skokový ne. Důležité je brát v potaz kapacitu laboratoří. Protože
výsledky nejsou hned po šesti hodinách. Proto také počet nakažených

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník



PROSTĚJOV Obchody, průmyslové podniky, restaurace, živnostníci, ale také lékaři,
policisté nebo hasiči. Ti všichni teď mají velmi těžké období způsobené koronavirovou epidemií. Trochu se ale v tom shonu zapomíná na hygieniky. Ti zažívají největší
zkoušku za poslední roky. Po tradiční chřipkové epidemii, která se v České republice
ve větší míře projevuje v únoru a v březnu, nyní zápolí s tou koronavirovou. A není
to jednoduchý boj. Své o tom vědí na Krajské hygienické stanici v Olomouci, která je
aktuálně v permanenci. Platí to také o epidemioložce Růženě Haliřové.

[0FJFJQÑIµMĄNOJ?=îMĄI@IÁQKGµIP h
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Onemocnění zdravotníků dle tiskové mluvčí nemocnice nemělo
zásadní negativní dopad na chod infekčního oddělení. „Jedná se o zdravotníky napříč profesemi. Všech šest
nakažených má lehký průběh nemoci a jsou v domácí karanténě. Snad už
nám další nebudou přibývat,“ reagovala na dotaz Večerníku Radka Miloševská, podle níž zdravotníci vše

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV K nakaženému lékaři z infekčního oddělení prostějovské nemocnice se na začátku
uplynulého týdne přidali další
čtyři zdravotníci. Později přibyl
ještě jeden. Všichni ale mají naštěstí jen lehký průběh nemoci
a léčí se doma. Dobrou zprávou
je, že v prvních dvou dnech byli ze
špitálu naopak propuštěni hned
dva vyléčení pacienti!

PŮLTUCET zdravotníků Covid-19 vyléčili

nakažení se
Magistrát rozdával roušky. V nemocnici se nakazil Dva
z onemocnění

Ze svého zaplatil dìtem Dva kusy pro každého!

daroval nemocnici roušky

Námìstek primátora
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pandemie
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Petr Sokol
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PROSTĚJOV A má to za sebou!
Před dvěma týdny Večerník informoval veřejnost o dobrovolné
dvoutýdenní karanténě, kterou
podstoupil prostějovský politik,
politolog a vysokoškolský učitel
Petr Sokol po návratu z Bruselu.
Nemusel se k tomuto kroku odhodlat, Belgie v té době nebyla na
seznamu rizikových zemí ohrožených koronavirem. Přesto strávil
dva týdny v uzavřené domácnosti
na horské rodinné chalupě. Na závěr karantény podstoupil test na
nákazu COVID-19 s negativním
výsledkem. O to, jaké všechno
bylo, se Petr Sokol podělil opět
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

Michal KADLEC
ƔƔ Jak se cítíte zdravotně v závěru
své dobrovolné karantény, cítil
jste během ní nějaké příznaky koronaviru nebo běžné chřipky?
„Naštěstí jsem se po celou dobu
dvoutýdenní karantény cítil dobře.
Občas jsem si trochu zakašlal, ale to
je u mě v tomto ročním období už
normální.“
ƔƔ Podstoupil jste vůbec test na
koronavirus?
„Ano, dnes v pátek sedmadvacátého března. Na závěr karantény mi
doktorka doporučila se otestovat.
Byl jsem proto v průjezdovém stanu
u prostějovské nemocnice a čekal
jsem na výsledek. Je negativní, právě

Pondělí 30. března 2020

jsem dorazil domů.“
ƔƔ Po celé dva týdny jste byl sám
v uzavřené domácnosti na venkově. Jak jste je prožíval, nebyla to
nuda?
„Byl jsem celých čtrnáct dnů sám
v domě na venkově, zásobován
bezkontaktně rodinou, kterou jsem
viděl vždy jen z okna, a to ještě s patřičným odstupem. Na začátku jsem
si říkal, že to aspoň bude příležitost
trochu zvolnit, ale dopadlo to úplně
jinak. Nakonec jsem celé dva týdny
prostřednictvím internetu téměř nepřetržitě sledoval vývoj pandemie
u nás i ve světě a věnoval se i své práci.
Napsal jsem třeba řadu článků do časopisu Reflex, kam přispívám. Telefonoval jsem rovněž hodně s rodinou.

d8+47</#4q
Výsledkem bylo, že dva týdny rychle
utekly a já se ani minutu nenudil.“
ƔƔ Dodržoval jste přísná pravidla
karantény? Nezlákala vás například procházka po venku?
„Ani jednou jsem neopustil hranice
pozemku. Nejdále jsem byl v ‚uhlárce‘
pro uhlí. Říkal jsem si, že když mám
být v karanténě, tak nemám vůbec nikoho potkat. Zůstal jsem celou dobu
skutečně takzvaně pod zámkem.“
ƔƔ Zapojíte se nyní po konci
karantény plně opět do veřejného života? Co nyní máte v plánu
i vzhledem k vašim pracovním
povinnostem?
„Vlastně jsem ani během karantény nikdy nepřestal pracovat, takže
v tom budu pokračovat. Moje práce
mi teď umožňuje pracovat z domo-

va, takže to budu využívat. Už se ale
samozřejmě těším, až tahle opatření
skončí a vše se vrátí do starých kolejí.“
ƔƔ Kdy podle vás vláda zmírní
veškerá opatření v souvislosti
s nouzovým stavem?
„Věřím, že první možností může být

doba krátce po Velikonocích. Bojím se totiž, že právě na Velikonoce
to možné nebude, protože jsou to
svátky, kdy lidé cestují po příbuzných a mrskutáři vždy navštíví řadu
domácností. To by se viru jistě líbilo,
a proto nás asi čeká uvolnění až po
svátcích. Viru zmar!“

ƔƔ Jakou dobu zhruba trvá výroba na 3D tiskárně?
„Záleží na velikosti, jelikož jsou
dvě verze, a sice čtyři a pět centimetrů. Jedna trvá zhruba dvě hodiny, a jelikož mám víc tiskáren,
a i větší tiskovou plochu, tak tisknu
několik zároveň. A třeba čtyři čtyřcentimetrové vyjdou plus mínus
na čtyři hodiny.“

ƔƔ Chystáte se dělat ještě nějaké
další zlepšováky v souvislosti s koronavirem?
„Určitě ano, jen popřemýšlím, co by
se hodilo. (úsměv) Třeba komunita
3D tiskařů tiskne i držáky na kryty pro
nemocnice. Tak asi to je další možnost,
jak být nápomocen.“
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Tiskař pomáhá šičkám zlepšovákem
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OLOMOUCKÝ KRAJ Také uplynulý pátek 27. března se hejtman Ladislav Okleštěk sešel s řediteli všech
nemocnic v Olomouckém kraji.
Hlavní téma další pravidelné schůzky bylo jasné - aktualizace informací
o společném postupu v souvislosti
s epidemií koronaviru. Kromě zástupců nemocnic hejtman každý
den komunikuje také se starosty
obcí a šéfy krizových štábů. Probíhají i časté videokonference s hejtmany
ostatních krajů.
„S řediteli nemocnic pravidelně řešíme
především počty lůžek pro zasažené pacienty. V tuto chvíli jich máme v záloze
dvě stě. Dalších sedmdesát je pak možné připojit na plicní ventilátor. Pokud si
to situace vyžádá, jsme připraveni kapacitu lůžek ještě navýšit,“ řekl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Hejtmanství navíc pokračuje v distribuci ochranných pomůcek lidem, kteří
v boji s koronavirem stojí v první linii.

/QOGPVMC\LGFP¾PÊMTK\QXÆJQwV¾DW1NQOQWEMÆJQMTCLG

V pondělí 23. března zamířila do celého
kraje další zásilka roušek a respirátorů.
Po dohodě s hygieniky a epidemiology
šla největší část dodávky zdravotníkům,
hasičům, záchranářům a také do sociálních služeb. „Například pracovníci v sociálních službách po celém kraji dostali
v pondělí 150 000 roušek. Ve čtvrtek
jsme jim poslali dalších téměř 50 000
respirátorů a dva tisíce litrů dezinfekce,“ uvedl hejtman.
Přibylo také míst, kde se provádí odběry. Kromě devíti statických, například u nemocnic nebo v lokalitě Nové

Foto: www.olkraj.cz

Zámky u Litovle, fungují i dvě mobilní
stanoviště zdravotnických záchranářů.
Díky tomu roste počet testovaných
lidí. Stále platí, že o provedení odběru
rozhodují hygienici nebo praktičtí lékaři.
„Ve vyhodnocování odebraných vzorků je už kraj zcela soběstačný. V tomto
týdnu byl totiž ve spolupráci s fakultní
nemocnicí spuštěný provoz laboratoře
olomoucké Univerzity Palackého, která má kapacitu až tisíc vzorků. Vzorky
se testují také v laboratoři prostějovské
nemocnice,“ dodal Okleštěk.
(red)
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ta křivka bude vyvíjet, což bud/¾OGRąGFUGDQWMTKVKEMÆVÚFP[q jakdemese vědět
tak za týden. Máme před
sebou kritické týdny,“ řekl Vojtěch
RąKVCM¾X¾OKPKUVT\FTCXQVPKEVXÊ
během uplynulého víkendu. „Plně

ologického růstu a musíme počkat,

PRAHA Premiér české vlády Andrej Babiš během uplynulé neděle
přiznal, že bude prosazovat prodloužení nouzového stavu ve vládě, který má aktuálně trvat do 11.
dubna. V jeho plánech jej podporují ostatní členové vlády, opozice
však chce znát přesné důvody tohoto opatření. Pokud má být stav
nouze prodloužen o dalších 30
dní, musí to už ovšem schválit Parlament České republiky.
Bude v Česku stav nouze až do půlky
května? Podle premiéra Babiše mi-

nimálně! Jenže vláda o tom nemůže
teď už rozhodnout sama, potřebuje
souhlas Poslanecké sněmovny. Současný stav by měl přitom skončit během Velikonoc 11. dubna. Předseda
vlády už se ale nechal slyšet, že se
na svátky jara rozhodně nikam nepodíváme a bude chtít v nouzovém
režimu setrvat minimálně dalších 30
dní. K měsíci navíc se přitom kromě
premiéra kloní i ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch, podle kterého vstupujeme do kritické fáze šíření nákazy na
našem území. „Jsme ve fázi epidemi-

podporuji, aby pokračoval nouzový
stav. Jsme v momentě, kdy se ta křivka
může lámat a ukáže se, zda ta opatření
zafungovala,“ okomentoval možnost
prodloužení nouzového stavu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.
Například opoziční ODS si ale k možnému schválení dává podmínky. „Budeme chtít slyšet jasné důvody, proč
má být nouzový stav prodloužen,
za jakých podmínek bude ukončen
a která další opatření jsou chystána,“
reagoval Petr Fiala, předseda ODS.
(red)

PROSTĚJOV Současná situace
při problémech s koronavirem
přiměla lidi reagovat různě. Řada
z nich se například zapojila do pomoci těm, kteří to aktuálně nejvíce potřebují: ať už jsou to zdravotníci, hasiči, policisté nebo vojáci.
Stranou nezůstávají ani lidé, kteří
aktuálně šijí nejen pro sebe, ale
i pro širší okolí roušky. Pomoci
se jim rozhodl například Jaroslav
Chytil. Coby člověk znalý práce
s 3D tiskárnou neváhal přijít s vylepšovákem, který nejen zkracuje
dobu potřebnou pro výrobu roušky, ale pomáhá jim i s prací.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jak byste popsal výrobek?
„V podstatě je to na skládání lemu
při šití.“
ƔƔ Jak vás toto řešení napadlo?
Inspiroval jste se někde nebo je to
váš zlepšovák?
„Model jsem stáhnul na internetu
a tisknu to. Jsem v několika skupinách
3D tiskařů, kde jsem to objevil. A jelikož je velká poptávka, tak se tisk rozdělil mezi tiskaře po celé ČR. A já si řekl,
že bych taky mohl být nápomocen.“

2QOQE 2TQUV÷LQXCPC ,CTQUNCXC %J[VKNC RąKwNC XJQF wKéM¾O RąK XÚTQD÷ TQWwGM
Foto: archiv Jaroslava Chytila
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PRAHA Ještě dva dny, tedy do středy 1. dubna do 6.00 hodin ráno se
až na výjimky prodlužuje omezení
volného pohybu a pobytu osob. Po
vyhlášení stavu nouze v souvislosti
s pandemií koronaviru toto mimořádné opatření přijala vláda. Ke
stejnému datu vláda v pondělí 23.
března prodloužila i všechna další
dosud platná mimořádná opatření.
Do 1. dubna 2020 do 6.00 hodin ráno
se tak prodlužuje například zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích,
omezení provozu úřadů, zrušení
placení v modrých parkovacích zónách nebo omezení maloobchod-

ního prodeje a prodej služeb. Vláda
také rozhodla o úpravě vyhrazené
nákupní doby pro seniory a držitele
průkazů ZTP/P starší 50 let a jejich
nezbytný doprovod. Od středy 25.
března se zákaz vstupu jiných osob
do prodejen posunul na dobu od
8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově
bude platit jen pro maloobchodní
prodejny potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší
než 500 m2. V menších prodejnách
tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované
osoby při prodeji upřednostnili. Vlá-

da také rozhodla na základě podnětů
z veřejné správy a od dalších subjektů o změně režimu příhraničních
pracovníků, takzvaných pendlerů.
Zaměstnanci pracující v blízkém
přeshraničí se po návratu do ČR
budou muset automaticky podrobit
čtrnáctidenní karanténě. V praxi to
znamená, že si zájemci o tuto práci
budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření
se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde
není tak kritická epidemiologická
situace jako v Německu a Rakousku.
(red)

pandemie

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV V první linii jako správný vůdce města. Primátor
Prostějova František Jura (na snímku) nyní nejen řídí radnici
a vydává další a další opatření související s nouzovým stavem v zemi, ale zapojuje se i do akcí na pomoc obyvatelům města, zdravotníkům, strážníkům. Zkrátka potřebným
lidem. Během koronavirové epidemie říká, že na pomoc není zdaleka sám a je hrdý na své kolegy i na všechny občany,
podnikatele a živnostníky, kteří se zapojují do nejrůznějších
akcí. První muž Večerníku v dalším exkluzivním rozhovoru
také popsal, jak během nouzového stavu probíhají jednání
s ostatními zastupiteli.

Michal KADLEC

ƔƔ V minulém interview jste se
obšírně vyjadřoval k palčivému
tématu roušek a dalších ochranných pomůcek. Změnila se situace za posledních pár dní?
„Změnila se radikálně. Po firmách
DDsport a Gala se k šití roušek
přidal i výrobce konfekce Koutný. Denně to znamená poměrně
slušnou produkci přes tisíc roušek.
Mohli jsme tak postupně zásobovat
nemocnici, sociální služby včetně
dětských domovů a zařízení pro
seniory. A samozřejmě také řidiče
městské hromadné dopravy, strážníky, jednoduše všechny v pomyslné první linii. Bylo proto možné
nabídnout po dvou rouškách také
zájemcům z řad našich občanů.
ƔƔ Hromadně s ostatními radními jste také stříhali látky na roušky, je to tak?
„Nám se navíc podařilo sehnat tolik
bavlny, že jsme ji mohli nabídnout
také lidem, kteří si roušky zvládnout

ušít sami. Jen bylo třeba látku nastříhat. Zasedací místnost primátora
se proto dočasně změnila v dílnu.
Až si jednou budeme prohlížet fotografie, na kterých stříhá plátno
náměstkyně primátora, členka rady
a několik našich asistentek, možná
tomu ani nebudeme věřit.“
ƔƔTo zní skoro až hrdě...
„Já samozřejmě hrdý jsem. Obyvatelé Prostějova si opravdu pomáhají
ze všech sil. Co nás postihne, jsme
nijak ovlivnit nemohli. Můžeme ovšem ovlivnit, jak se k celé věci postavíme. A já kolem sebe vidím spoustu pozitivní energie. Každý z nás
má svoje vlastní starosti, ale většina
neváhá pomáhat druhým, lidé jsou
ohleduplní, empatičtí a chápaví.
Chci věřit, že špatné věci pominou
a aspoň kousek toho dobrého tu
s námi zůstane. Nedělám to poprvé
ani naposledy, ale znovu musím poděkovat. Děkuji každému, kdo se
jakkoliv zapojil.“
ƔƔ Jak v tomto období komuni-

kujete v rámci zastupitelstva?
„Považuji za důležité být v kontaktu se všemi kluby. Proto se s jejich
zástupci scházíme, informujeme se
vzájemně o situaci a diskutujeme
možná řešení. Naposledy jsme se
viděli v pátek sedmadvacátého března a znovu se sejdeme opět v pátek
třetího dubna. V zastupitelstvu je
spousta konstruktivních lidí, se kterými stojí za to vést debatu. Sejít se
v kompletním složení na zasedání
zastupitelstva samozřejmě zatím
není možné, ale to nám nebrání ve
výměně informací.“
ƔƔ Která témata na takových
schůzkách probíráte?
„Teď naposledy to byla například
pomoc drobným podnikatelům, na
které dopadne nouzový stav velmi
tvrdě. Jsou to třeba ti, co provozují restaurace, řemeslníci, prodejci
některých druhů zboží. Už několik
týdnů nemohou pracovat. Často
jsou přitom v nájmu, na který si teď
nemohou vydělávat peníze. Někteří
kromě sebe a své rodiny zaměstnávají ještě další pracovníky. Proto společně řešíme nejen pomoc města, jež
některým z nich prostory k podnikání pronajímá a může jim nyní ulevit,
ale i soukromých majitelů nemovitostí. Považoval bych z jejich strany
za vstřícné gesto, kdyby nyní uměli
postupovat stejně jako my a například splatnost několika nájmů odložili na později. Podobně jako já se na
to dívá řada kolegů v zastupitelstvu.
Budeme jednak podporovat vstříc-

ný postoj města, jednak apelovat na
ostatní, ať také hledají nějaké řešení. Krach živnostníků není v zájmu
města a jeho obyvatel, nakonec ani
v zájmu těch, kterým nájmy platí.“
ƔƔ Větší testování lidí s sebou
přináší i více odhalených případů

nákazy. Troufnete si odhadnout,
jak dlouho ještě epidemie potrvá
a kolik budeme mít v Prostějově
a okolí celkem nakažených?
„Na takový odhad si vůbec netroufám, nejsem lékař. Ale jednu věc vím
zcela určitě. Já, moji kolegové z měs-

ta, zdravotníci, strážníci, pracovníci
v sociální oblasti, také firmy pomáhající nám v této situaci, dobrovolníci, my všichni budeme na svém
místě, dokud to bude třeba. I kdyby
někdo z nás musel například do karantény, zvládneme to!“

Foto: Ivo Heger
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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.

V souladu s vládním nařízením upravuje Magistrát města Prostějova do odvolání úřední hodiny. Úředním
dnem je aktuálně pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a středa od 14:00 do 17:00 hodin. V tyto dny budou pro
veřejnost dostupné všechny agendy přenesené působnosti (obecní živnostenský úřad, odbor dopravy, odbor sociálních věcí, odbor životního prostředí, odbor občanských záležitostí, finanční odbor, odbor územního plánování a památkové péče, odbor školství kultury a sportu, stavební úřad) a podatelna. V jiné dny
bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě. I nadále platí doporučení,
aby občané odložili záležitosti, které nespěchají, nebo je v co největší možné míře řešili elektronicky.
Žádáme občany, aby při návštěvě pracovišť magistrátu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky. (red)
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Počínaje od pondělí 19.
března jsou služby pro
osamělé seniory, vážně nemocné a handicapované,
které zajišťuje město Prostějov prostřednictvím kri-

zových linek 605 162 963
a 605 236 431, bezplatné. Zájemci si tedy uhradí
pouze cenu nákupu, dovoz - donášková služba je
ZDARMA!

Město Prostějov
registruje dobrovolníky
Město Prostějov začíná registrovat případné dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci,
bude-li potřeba. Přihlaste se tedy prostřednictvím formuláře, který najdete na internetových stránkách www.prostejov.eu.

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
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(denně od 9:00 do 19:00)

pandemie

biologického vzorku ani nemuseli vystupovat z auta. „Výtěr z nosohltanu
provádíme pacientům přímo v autě, ve
kterém zůstanou sedět. Děláme všechno pro to, abychom co nejvíce omezili
osobní kontakt,“ stačila popsat jedna
z lékařek, která se pomalu ani nezastavila. „Nezlobte se, nemohu si s vámi
vykládat, máme fofr, podívejte se, kolik
tady čeká zájemců o test,“ omluvila se
lékařka, která společně s dalším zdravotnických personálem s vypětím všech sil
zvládala nápor testovaných pacientů. Ty

na nové odběrové místo poslali buď hygienici, nebo praktiční lékaři.
„Náš odběrový stan začal fungovat
v pondělí 23. března od osmi hodin ráno
a náš lékařský personál odebírá lidem
vzorky až do půl třetí odpoledne. To
vše funguje od pondělí do pátku a až do
odvolání. Množství odebraných vzorků
od pacientů je v tuto chvíli na hranici sto
padesáti případů, ale ještě během dnešního dne očekáváme, že toto číslo rapidně vzroste. V pondělí se přišlo otestovat
jen asi dvacet osob, ale v průběhu dalších
dní počet testovaných lidí vzrůstá. Je to
dáno samozřejmě hlavně tím, že nám
postupuje pandemie, ale také proto, že
se rozšířila indikace odběrů, kterou už
kromě pracovníků hygienické stanice
mohou dělat i praktičtí lékaři. S tím samozřejmě narostl počet testovaných
pacientů,“ popsal Jiří Ševčík, místopředseda představenstva Středomoravské
nemocniční, který byl v pátek před polednem u armádního stanu s novým
odběrovým místem přítomen.
Večerník samozřejmě zajímalo, jak to
s odběry vypadá v praxi a kdo všechno
se může přijet otestovat na COVID-19.
„Praktický lékař může žádat o provedení
odběru u konkrétních pacientů, to samé
může dnes už kromě hygienika učinit
i epidemiolog a infektolog. Tito odborníci vystaví žádanku, ale pouze těm pacientům, kteří mají klinické příznaky. To
znamená teplotu nad 38 stupňů, suchý
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kašel, dušnost či jiné příznaky respirační
infekce. Lidé pak přicházejí k nám do
stanu a po prověření žádanky provádíme
odběr. Poté přímo v laboratoři, která je
přímo tady v Nemocnici Prostějov, provedeme laboratorní vyšetření odebraných vzorků,“ vysvětlil Jiří Ševčík, který
na přímou otázku Večerníku odpověděl
také na konkrétní výsledky známé k pátku 27. března v 11.00 hodin. „Můžu říct,
že naše laboratoř otestovala za den více
než sto deset vzorků a z nich bylo osm
pozitivních,“ přiznal čelní představitel
nemocnice, který je také lékařem.
Další dotaz padl na dobu, za jakou se
pacienti dozvědí výsledky testů odebraných vzorků. „Zhruba do čtyřiadvaceti
hodin by měli znát výsledek vyšetření
svého vzorku. Snažíme se, aby laboratorní vyšetření trvalo ještě kratší dobu,
ale vždy záleží na tom, jaké je celkové
množství odběrů a samozřejmě na dalších technických záležitostech, které délku vyšetření mohou ovlivnit,“ podotkl
Jiří Ševčík s tím, že popsal i praktickou
stránku věci, kdo následně rozhoduje o případné hospitalizaci pozitivně
testované osoby. „O hospitalizaci pacienta rozhodne jeho ošetřující lékař.
Existuje ale obecné doporučení, že pacienti s lehkým průběhem nemoci by
měli zůstat doma. O hospitalizaci dále
rozhodují i lékaři na naší nemocniční
ambulanci a na indikaci hospitalizace
se podílejí i lékaři záchranné služby,“
vyjmenoval místopředseda představenstva Středomoravské nemocniční.
Zatímco se během pátečního poledne

začala prodlužovat řada osobních vozidel s potenciálními pacienty s podezřením na COVID-19, které na testy
poslali praktiční lékaři a další kompetentní odborníci, snažil se Večerník některého z nich oslovit. Jejich ochota poskytnout byť jen krátký rozhovor však
byla pramalá. „Objevím se někde v novinách a pak mě budou sousedé doma
lynčovat. To víte, že jo! Mám jen horečku a kašel, ale sichr je sichr. Proto jsem
tady,“ svěřil se Večerníku starší muž, který nervózně postával u svého auta a čekal,
až mu lékaři ze stanu dají pokyn, aby vjel
dovnitř. „Já jsem přijela až z Drahanovic,
poslala mě sem naše obvodní doktorka. Nevím, už pátý den mám horečku
a v noci se občas probudím s dusivým
kašlem,“ přidala žena okolo padesáti let.
Nikdo z dotazovaných nechtěl prozradit
své jméno.
Na lékařském personálu ve stanu byla
patrná nervozita i spěch, dlouhá fronta
čekatelů na testy se zdála být nekonečná. „Jejich práce je opravdu velice těžká
a není to pouze tím nestandardním prostředím vojenského stanu. Ochranných
pomůcek mají dostatek, ale jejich nošení dlouhou dobu je pro ně rovněž fyzicky i psychicky náročné. Jedná se o práci
venku a s pacienty, z nichž někteří jsou
následně pozitivně testováni. My se samozřejmě snažíme o maximální podporu týmů, které se při odběrech po třech
hodinách střídají. Aktivujeme také dobrovolníky, kteří by lékařský a zdravotnický personál prvního sledu doplňovali
a pomáhali jim. Usnadňujeme jim práci
o pomoc v administrativních úkonech,
zajišťujeme jim pravidelné občerstvení,“
přidal pro Večerník Jiří Ševčík.
A jak dlouho prostějovská nemocnice
počítá s provozem nového odběrového místa ve vojenském stanu? „Já
osobně bych byl velice rád, kdyby to
bylo krátce. Pokud ale nebezpečí a pandemie budou pokračovat i nadále, jsme
připraveni toto testování tady mít a nabídnout ho všem, kteří to potřebují,“
objasnil místopředseda Středomoravské nemocnici, která prostějovský špitál
provozuje.
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hospody máme jako vedlejší činnost,
u toho ještě pracujeme. Takže bez příjmů jsme nezůstali,“ řekla majitelka
pohostinství.
Jak je tomu přímo v Prostějově? Na
rozvoz vsadila většina restaurací, která
ho provozovala již dříve, jako například pizzerie, nebo také restaurace Na
Kovárně. Rozvoz poledního menu se
rozhodli z důvodu karantény zavést

ale také například v Arkáda caffe v obchodním centru Arkáda v Konečné
ulici. „Zavedli jsme alespoň obědové menu, u kterého máme rozvoz.
Dodáváme obědy jak jednotlivcům,
tak do firem. Tato situace nám určitě
nepokryje ani ztráty. Pomůže nám to
pouze v udržování naší rezervy, kterou
jsme si vytvořili. Odhadem jsme na
nějakých 20 procentech pravidelných

Albert už předtím, než to bylo nařízeno, nabízel jednorázové rukavice při
vstupu. Podrobněji k opatřením se
vyjádřili i představitelé některých obchodních řetězců. „Pro bezprostřední
ochranu zákazníků je v prodejnách
Billa nařízena zvýšená četnost dezinfi-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Česká veřejnost každý den vyhlíží nová a nová opatření,
která mají zabránit šíření koronaviru. Aktuálně se se zákazy a omezeními potýkají například restaurace,
většina služeb, ale také obchody. Ty
postupně zavádí mnohá opatření.
V minulém týdnu tak například
Kaufland ve večerních hodinách
omezil počet pokladních na minimum, v prodejně v Konečné ulici
byly i ve všední den k dispozici večer pouze pokladní automaty. Billa
zase upozornila na fakt, že kvůli
rozestupům zákazníků otevírá jen
každou druhou pokladnu, navíc
v prodejně ve Zlaté bráně přibyly
velké plastové zábrany chránící pokladní.

kování pokladních zón a pultů v úseku
čerstvého servisu. Zaměstnanci prodejen pravidelně dezinfikují exponovaná místa pomocí lihové rozprašovací
dezinfekce, která působí cca do 2 minut.
Jedná se zejména o pokladní pásy, scannery, odkládací pokladní plochy, váhy,
skla obslužných prodejních vitrín,“
uvedla mluvčí společnosti Dana Bratanková. Už od 17. března Billa prodává
například rohlíky v baleních.
Radikální opatření ale přijali i jinde.
„Od vyhlášení nouzového stavu Kaufland zavádí stále nová opatření ke
zvýšení ochrany jak nakupujících, tak
i svých zaměstnanců. Zvlášť v místech
s vysokou frekvencí dotyků. V úseku
pečiva například poskytuje jednorázové rukavice, obalový materiál a podávací kleště. Na dodržování hygienických
zásad nově dohlíží pracovník ostrahy.
Jako jediný supermarket navíc už od
úterý nabízí balené jednodenní pečivo

od regionálních dodavatelů. Pro zákazníky jsou přichystány balené rohlíky
a čerstvý chleba,“ uvedla společnost
v tiskové zprávě. Na pokladnách rovněž
přibydou ochranná plexiskla.
Zatímco super- a hypermarkety se
musely přizpůsobit po stránce hygieny, většina dalších prodejen musela nařízením vlády zavřít. Od minulé středy
ale některé provozovny dostaly výjimky. Například myčky aut. „Za možnost
otevřít jsem samozřejmě rád. Zájem je
nyní vyšší než normálně, a to zejména
o dezinfekci vozů, na které se teď hlavně zaměřujeme,“ uvedl Radek Tatýrek
z prostějovského Helicar-wash. Naopak výjimku pro zámečnictví neocenil majitel jednoho v centru Prostějova
Pavel Opavský. „Sice je to pěkné, ale
stejně nikdo nechodí, když je vše jinak
zavřené. Za den mi přijdou tak dva lidi,
to nemá cenu,“ vysvětlil muž, proč nechal svou prodejnu uzavřenou.
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>>> dokončení ze strany C 3
Restaurace pak nabízí také rozvoz jídel po okolí, stejně jako některé další. Například U Římana v Kladkách
zase dávají pizzu na cestu s sebou, do
jídlonosičů vám dají pokrmy i v Hluchově v restauraci Na Sépce. Pěnčín
se naopak načas musí obejít bez Hospody U Kaple. „Nemáme otevřeno.
Rozhodli jsme se uzavřít, ale provoz

Nikdy jsme rozvoz neprovozovali
a ani bychom nechtěli. Zakládáme si
na kvalitě. A než by se dostalo jídlo
k našim zákazníkům, tak to chvíli trvá
a ztrácelo by to přidanou hodnotu.
Navíc je podle mého názoru v Prostějově dostatek restaurací, které rozvoz
nabízejí,“ uvedla spolumajitelka restaurace Four Stories Lenka Chmelová.

Pozitivum na nelehké situaci vidí
v tom, že si krizové opatření a z něj
pramenící zavření restaurace vybralo relativně vhodné období. „Máme
s manželem dvě děti, tak si je alespoň
teď daleko více užijeme. Navíc náš šéfkuchař s manželkou očekávali narození dvojčat, která už jsou na světě, prozradila dále paní Chmelová. „Hlavně
si ale myslím, že opatření karantény by

se mělo dodržovat na maximum, a i to
okénko není zcela ideální. Teď je nejdůležitější zdraví,“ dodala již s vážnou
tváří majitelka.
Kolik návštěvníků po ukončení karantény do restaurací zavítá? Dá se téměř
s jistotou předpokládat, že tržby budou daleko nižší než před nástupem
karantény. Obavy občanů ještě určitě
nějakou chvíli přetrvají. Největší problém to bude znamenat pro bary a restaurace v pronájmu. Vyhráno nebudou mít ani stravovací zařízení, která
jsou ve svém.

Mezitím ale nadále některé organizace
čekají na výraznější pomoc. Příkladem
může být domov pro seniory v prostějovské Nerudově ulici. „Dostali jsme
dvě menší dodávky od kraje. Nejprve obyčejné roušky, poté respirátory
´dvojky´, které přišly zkraje minulého týdne,“ prozradil ředitel domova
Zdeněk Libíček. Nejúčinnější respirátory, ty chránící před koronavirem,
ale domov nadále nemá. „Kde bychom je vzali. Můžeme se jen modlit,
aby někdo neonemocněl,“ utrousil.
K aktuální situaci se vyjádřil i ředitel
kosteleckého domova pro seniory.
„Dostali jsme na 360 respirátorů
od hasičského záchranného sporu.
Chybí nám ale trojkové respirátory
a také jednorázové oděvy,“ uvedl David Ševčík. A tak si domov zařizuje
ochranné pomůcky, jak to jen jde.
„Jsme hlavně odkázání sami na sebe,
co si jsme schopni sami zařídit. Pomohla nám třeba hodně firma Grepl,
díky ní máme i kombinézy. Naštěstí
jsme se předzásobili třeba dezinfekcí,
dokud nebyla nedostatková,“ doplnil
ředitel.
Jak to vypadá v Centru sociálních
služeb v Prostějově? „Dostali jsme
v dodávce nejdříve roušky, pak respirátory a dezinfekci. Z kraje jsme
zásobováni dobře, na to, jaká je to
v České republice bída,“ nechala se
slyšet ředitelka Helena Vránová, která zároveň děkuje řadě dobrovolníků
z venkova i z města. Lidé totiž ve velkém šili roušky i pro sociální služby.

PROSTĚJOVSKO Dárcovství, pomoc a dobrovolnictví se staly symbolem posledního měsíce. Lidé si
v době koronavirové pomáhají víc
než dřív. K propojování dobrovolníků a institucí fungují všemožné
databáze nebo i sociální sítě, kde se
prostřednictvím různých veřejných
skupin lidé mohou rychle zmobilizovat a vyvíjet bohulibou iniciativu.
Potřebu takové pomoci v tomto týdnu
zaznamenal i Domov seniorů Prostějov v Nerudově ulici. S oznámením,
že chybí roušky pro personál i seniory,
Prostějovso zavalila vlna solidarity. Kdo
mohl, pustil se do výroby roušek sám.

Kdo šít neuměl, sehnal je od těch, co šili.
Jiní kontaktovali své kamarády prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím dobrovolnických skupin… Zkrátka ti, kteří měli dobrou vůli, se zapojili.
Nakonec se podařilo dát dohromady
téměř 600 roušek. Na vlastní náklady
pak jedna z dobrovolnic darovala i rukavice. Navíc dobrovolníci stále roušky
dodávají a chystají se pomáhat i nadále.
„Pořád se hlásí noví dárci a kamarádi,
co přispívají. Zatím, co mám spočítáno,
jsem obdržela 594 roušek a další dobrovolníci se hlásí opakovaně, takže dá
se říct, že aktuálně jsme vybaveni a pokryti. A to díky všem,“ vzkazuje Alena

Pagáčová, pracovnice DS Prostějov.
Společně s vrchní sestrou Evou
Uherkovou ráda poděkovala prostřednictvím Večerníku ráda poděkovala všem dárcům a dobrovolníkům, kteří jim v této situaci pomohli.
Jsou jim: statutární město Prostějov,
obec Lešany, Věra Králová, Karina
Zatloukalová z Prostějova, Mirka
Nováková z Prostějova, Jaroslava
Hrubá z Olomouce a její maminka,
Klientské centrum České spořitelny – Renata Ticháčková, Veronika
Kišková, Renata Sypěnová s výzvou
DARUJ ROUŠKU a Iveta Heclová.
(tek)

na Prostìjovsku

SOLIDARITA

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nárůst nakažených
a zejména úmrtí koronavirem hlásí
po minulém týdnu některá zařízení pro seniory v České republice.
Tyto případy se zatím Prostějovsku
vyhýbají. Zároveň se jim však donedávna také vyhýbaly dodávky zdravotního ochranného materiálu.
O část se tak starali a dosud starají
například dobrovolníci nebo obce.
Sociální služby pak hlásí celkový
nedostatek ochranných pomůcek
a tím ohrožení pro své zaměstnance i klienty. Na tohle téma se strhla
také slovní přestřelka mezi ministry zdravotnictví versus práce a sociálních věcí.
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>>> dokončení ze strany C1
PROSTĚJOV „Můžeme nyní potvrdit, že v Olomouckém kraji evidujeme k nedělnímu večeru 241
potvrzených případů nákazy COVID-19. Nejvíce případů registrujeme na Olomoucku, hned v závěsu
je Prostějovsko. Naše stanice indikovala k testování zatím celkem 1 596
osob z celého Olomouckého kraje
a v 779 případech nařídila domácí
karanténu. V Olomouckém kraji
evidujeme také již dva vyléčené pacienty a zatím žádné úmrtí s diagnózou COVID-19,“ uvedla na webových stránkách KHS Olomouckého
kraje MUDr. Růžena Halířová.
Z neustálého zvyšování počtu nakažených je viditelně nešťastný také
hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk, který Večerníku v neděli večer sdělil, že onen kýžený bod zlomu
v koronavirové nákaze stále nevidí.
„Máme v tuto chvíli v kraji 241 nakažených osob, což je skutečně velké číslo.
Nejen já to ovšem připisuji faktu, že
v posledním týdnu výrazně také přibyl
počet testovaných osob, hlavně díky
novým odběrovým místům vzorků
v Prostějově a Přerově. Denně jednám
s lékaři a hygieniky a právě od nich vím,
že hodně lidí třeba ani neví, že v sobě
virus COVID-19 mohou nosit a přenášet ho. Na druhé straně je aspoň v této
těžké době pozitivní, že dva pacienti
hospitalizovaní na infekčním oddělení
v Prostějově jsou vyléčení a na rozdíl
od jiných krajů u nás stále nikdo na

COVID-19 nezemřel. Navíc vím, že
hodně pozitivně testovaných pacientů
v Olomouckém kraji vykazuje jen lehký průběh nemoci s nařízenou domácí
karanténou,“ řekl Večerníku v neděli
večer Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. On sám prý jen těžko
může odhadovat, jak se koronavirová
hrozba bude vyvíjet. „Víte, onen kýžený
bod zlomu, kdy se očekává zastavení
počtu nakažených, já osobně ještě nevidím. Podle mého bude i příští týden
počet nemocných přibývat. A lékaři
budu i nadále přetíženi,“ dodal hejtman
Ladislav Okleštěk, který ovšem na úplný závěr zmínil velice optimistickou
zprávu. „Hygienici právě rozhodli, že
neprodlouží platnost mimořádného
opatření při epidemii na Litovelsku
a Uničovsku. Všechny obce tak budou
znovu otevřeny. Neznamená to ale, že
máme vyhráno, naopak, jsme teprve na
začátku boje s koronavirem. Prosím vás
všechny, abyste se chovali zodpovědně
a dodržovali pravidla,“ vzkázal přes Večerník Ladislav Okleštěk.
Zcela aktuální informace poskytla
Večerníku v neděli večer Radka Miloševská. „Na infekčním oddělení prostějovské nemocnice leží sedmnáct pacientů s potvrzeným onemocněním,
další tři jsou na oddělení ARO a jejich
stav je klasifikován jako těžký. Diagnóza pěti nakažených členů lékařského
personálu infekčního oddělení je určena jako lehká,“ sdělila tisková mluvčí
společnosti Agel, pod níž prostějovská
nemocnice spadá.
(mik)
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Problémy začínají mít i jiné firmy,
například slévárny Annah. „Zatím
jsme zaznamenali úbytek zaměstnanců. Ti, co se necítili dobře, to řeší

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV S velkými problémy se v současnosti potýkají firmy
na Prostějovsku. K těm malým se
nyní přidávají i větší firmy. Například v uplynulém týdnu uzavřela
výrobu firma Maier, která už nechala některé zaměstnance doma.
Společnost má velké výrobní
kapacity v Itálii a centrálu ve Španělsku. Zavřeno má taky Mubea.
Pracovníci na kancelářských pozicích pokračují dále formou home-office. Výrobní haly však zejí
prázdnotou.
formou telefonátu lékaři a následnou
pracovní neschopností,“ uvedl ředitel
podniku Milan Sosík. A přidal některá
z preventivních opatření, která firma
zavedla. „Zařídili jsme separaci jednotlivých výrobních úseků a to, aby se
nepotkávaly směny. Dále jsme zavedli
měření teploty,“ vypočítal Sosík.
Hůře je na tom firma FTL, jeden
z největších zaměstnavatelů v Prostějově. Společnost totiž nezajišťuje jen
autobusovou, ale také kamionovou
dopravu. A provozuje navíc cestovní kancelář. „Například kamionová
doprava je omezeními na hranicích hodně limitovaná. U autobusů
máme v MHD nově prázdninový
provoz, čeká se nyní, co bude,“ uvedl ředitel autobusové divize FTL Jiří
Hloch. „Zajišťujeme pak zaměstnan-

cům ochranné prostředky a staráme
se o dezinfekci autobusů, používáme
třeba ozonovač,“ vyjádřil se Sosík.
Jednou ze zatím spíše méně zasažených firem je společnost 2Max, která
se zabývá dřevovýrobou a také satelitními systémy a elektrotechnikou. „Problémy jsou hlavně s rozvozem kvůli
omezením. Výroba ale i s hygienickými opatřeními funguje. Dosud řešíme
zakázky z přelomu let 2019 a 2020, takže zatím se to příliš neprojevuje,“ uvedl
jednatel firmy Luděk Janeček.
Jiné firmy pak prostě přizpůsobily výrobu nové situaci. Například
společnosti vyrábějící dresy nyní ve
velkém šijí roušky. Pozadu nezůstal
ani konický oděvní podnik Moděva
nebo prostějovský Bernhardt Fashion.

Jiné drží zakázky z loňska

PROSTĚJOV Zatímco Policie
České republiky podle slov mluvčí nezaznamenala žádné větší
prohřešky obyvatel Prostějovska
v souvislosti s porušením nařízení
během vyhlášeného nouzového
stavu, strážníci Městské policie
Prostějov vykázali mnohem více
práce. Během uplynulého týdne
přistihli na veřejnosti celkem osm
osob bez povinné roušky na obličeji, řešili jeden přestupek v souvislosti s omezením pohybu osob
a v jednom případě dokonce odhalili otevřenou restaurační provozovnu!

Hlídky Městské policie během minulého týdne pečlivě hlídali v nejrůznějších
lokalitách Prostějova, zda lidé nosí na
obličeji ochranné roušky. „Ochrana
obličeje některým lidem nic neříká ani
v tak těžkém období, kdy je vládou vyhlášen nouzový stav. Strážníci ve dnech
od dvacátého do sedmadvacátého
března zjistili osm případů porušení
vládního nařízení. Jednalo se o situace,
kdy lidé neměli při pobývaní mimo své
bydliště, tedy na veřejném prostranství,
nasazenou roušku. U sedmi případů
se jednalo o dospělé osoby a jedenkrát

Michal KADLEC

o osobu mladší patnácti let. Všechny
zjištěné skutečnosti byly zadokumentovány a oznámeny příslušnému správnímu orgánu a hygienické stanici. Zde
za takové protiprávní jednání hrozí
pokuta do výše dvacet tisíc korun,“
informovala Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Důrazně žádáme všechny občany,
aby se chovali zodpovědně vůči sobě
i svému okolí a respektovali veškerá
nařízení vlády a dodržovali povinnosti vyplývající z mimořádných
opatření. Strážníci prostějovské
Městské policie se i v následujících
dnech budou zaměřovat na dodržo-
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vání ochranných opatření vyplývajících z nařízení vlády. To znamená
nošení roušek, omezený pohyb osob
maximálně po dvojicích, kontrola
nákupní doby určené pro seniory
a další. I nadále budou strážníci nepřetržitě dohlížet na odběrné místo
pro pacienty s podezřením na koronavirus. Pro tento účel byla nainstalována i kamera k monitorování prostoru,“ vzkazuje Tereza Greplová.
Strážníci během uplynulých dní řešili
i další dva přestupky. „V době nouzového stavu bylo v souvislosti s omezením pohybu osob vyšetřováno masivní rušení nočního klidu na sídlišti,
a to hlasitou hudbou za účasti většího počtu osob. V jednom případě byl
řešen také podnikatel za neuzavření
provozovny podle nařízení. V souvislosti s omezením vstupu do prodejen
nezjistili strážníci žádný přestupek,“
prozradila tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Oproti městským strážníkům měla
během uplynulého týdne mnohem

méně práce Policie České republiky. „Obecně lze konstatovat,
že občané v drtivé většině vydaná nařízení
respektují a dodržují nošení roušek
na veřejnosti, na
Prostějovsku
bylo v souvislosti s jeho porušením řešeno
pouze několik
jednotlivců. Tyto
přestupky neřeší
6GTG\C )TGRNQX¾ \ /÷UVUMÆ RQNKEKG 2TQUV÷LQX
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jen Policie ČR, ale
PC MQPVTQNPÊ éKPPQUVK X UQWXKUNQUVK U PQW\QXÚO
také městské policie
Foto: Michal Kadlec
a v současnosti nemáme UVCXGOX\GOK
k dispozici souhrnný počet
těchto přestupků. Protiprávní
jednání v souvislosti se shlukováním
osob na Prostějovsku neevidujeme,“ zákona výše uvedeným způsobem je
uvedla Miluše Zajícová, tisková přestupek policisty zaevidován a pomluvčí Krajského ředitelství Policie stoupen příslušnému správnímu orgáOlomouckého kraje. Ke konkrétním nu, který bude v jednotlivých případech
přestupkům a výši pokut se však vyja- rozhodovat o sankci,“ odpověděla poudřovat nechtěla. „V případě porušení ze obecně Zajícová.
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tržeb,“ poznamenal majitel Arkáda caffe Daniel Štábl.
Zatímco někde se rozhodli jídlo rozvážet nebo vydávat z okénka, jinde
rovnou restaurace zavřeli. Od soboty
14. března tak zůstalo zavřeno například U krále Ječmínka, Koliba a Pivovar U Tří Králů nebo také restaurace
Four Stories v Uprkově ulici.
„My jsme se rozhodli, že zavřeme.

Restaurace se perou s koronavirem
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Foto: Michal Kadlec

V pátek 27. března se na nové odběrové
místo jel podívat i Večerník. Na komunikaci okolo parkoviště se už vytvářely dlouhé fronty čekajících pacientů
v osobních vozidlech, kteří při odběru

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Od pondělního rána 23. března funguje před prostějovskou nemocnicí nové odběrné místo pro pacienty s podezřením na COVID-19. Počet lidí, kteří se během uplynulého
týdne dostavili na doporučení praktického lékaře k odběru vzorků do stanu postaveného armádou, se nyní odhaduje na dvě stovky. V pátek před polednem Večerníku sdělil místopředseda
Středomoravské nemocniční MUDr. Jiří Ševčík, že v tu chvíli jsou známy výsledky 110 testovaných osob. Osm z nich bylo pozitivních na COVID-19! „Počet testovaných ale stoupá, takže výsledky se budou samozřejmě měnit,“ prozradil v době, kdy popisoval práci lékařského personálu
v armádním stanu před špitálem.
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CO BYST E M ÌL I V ÌD ÌT ! Hygienici lidem doporučují

-DNVHVSUiYQĚÅY\]EURMLW´GRREFKRGX"

vést si záznamy o kontaktech

OLOMOUCKÝ KRAJ Krajská
hygienická stanice v Olomouci
vydala na začátku minulého týdne
doporučení občanům celého kraV současnosti není nakupování jednoduchou záležitostí, kterou by měl člověk absolvovat je k zamezení šíření onemocnění

bez řádné přípravy. Za běžné situace každému stačí peněženka a taška, případně i tu je možno za nějaký ten peníz zakoupit. Jak se tedy správně připravit na nákup v době pandemie?
To vám poradíme!

 2TGXGPEGUGX[RNCVÊ
Rouška už je samozřejmostí, jakmile opouštíme práh domova, ale je třeba pamatovat i na další bezpečnostní prvky.
Přestože jsou od minulého pátku v obchodech k dispozici jednorázové rukavice, je lepší se pojistit vlastními. Přistupujte ke všemu tak, jako by zde mohla být nebezpečná nákaza, která může ohrozit zdraví vás i celé rodiny.

!

COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2.
KHS Olomouckého kraje doporučuje všem osobám nacházejícím se
na území Olomouckého kraje, aby

si pro vlastní potřebu vedly záznamy o svém pohybu na veřejných
místech, zejména, aby si zapisovaly
veškerá setkání s ostatními osobami.

!

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:
* datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami
* místo, kde ke kontaktu došlo
* osoby, které byly kontaktu přítomny
* informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu
* datum, kdy byla změna zdravotního
stavu konzultována po telefonu s lékařem
* použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě
 -WRWLVGDCNGPÆRGéKXQ
prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat
možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější. Záznamy KHS není
Ochrana životního prostředí je v momentu ohrožení lidstva upozaděna. Přestože většina obchodů začala minimali- třeba zasílat, údaje by byly hygienikům telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby
zovat používání plastových obalů, nyní je nasazuje zejména na nebalené potraviny. Myslete tentokrát raději na sebe, byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.
a dokud ohrožení nepomine, volte hlavně pečivo balené. Nikdy nevíte, zda před vámi na rohlík nesáhl někdo, kdo
správnou hygienu nedodržuje.

8ÊVGQFčNGåKVÚEJMQPVCMVGEJ"
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Bakterie se na povrchu ovoce mohou uchytit a dle názorů mnohých omytí vodou koronavirus nezničí. Bezpečné
jsou banány, mandarinky, pomeranče a po okrájení slupky i jablka. Oloupané slupky vyhoďte do koše a opět myslete
na to, že mohou být zdrojem nákazy.

 &÷VKTCF÷LKPGEJVGFQOC
Děti je těžké uhlídat za všech okolností, a pokud máte možnost, nechte je doma. Na nákup budete mít klid, omezíte
jejich možnost nákazy a i nákazy ostatních členů rodiny, protože je obtížné na menší dítě dohlédnout, aby na nic
nesahalo a následně nesáhlo samo na sebe.

 &QFTåWLVGDG\RGéPÆX\F¾NGPQUVKCRQM[P[\CO÷UVPCPEč
Zásob je stále dostatek, tak není nutné se s někým „rvát“ o poslední hlávku salátu. Buďte vzájemně ohleduplní,
a pokud vám někdo poslední kousek vyfoukl před nosem, vyberte si jinou alternativu. U pokladen dodržujte doporučené rozestupy a preferujte platbu kartou. Pokud vás zaměstnanec prodejny k něčemu vyzve či požádá, řiďte se
jeho pokyny. Myslete na to, že je to on, kdo je nejvíce ohroženou skupinou. I v této nelehké době je v práci, abychom
my ostatní nestrádali.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje zahájila provoz speciální infolinky pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19. 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
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PRAHA, PROSTĚJOV Ve čtvrtek
26. března vláda přijala usnesení
týkající se takzvaného ošetřovného
pro osoby samostatně výdělečně činné. Živnostenské úřady budou přijímat žádosti včetně příloh a zasílat je
Ministerstvu průmyslu a obchodu,
které bude o poskytnutí podpory
rozhodovat. Příjemcem podpory
mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ.
Po vyhlášení programu na stránkách
ministerstva bude možno přijímat žádosti o podporu, a to od 1. dubna 2020.
Vzory žádosti, dokladů, které je třeba
přiložit, a čestného prohlášení budou též
zveřejněny na stránkách MPO. Osobám
samostatně výdělečně činným (OSVČ),
které musí v souvislosti s karanténou
zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat,
pomůže stát. Při splnění stanovených
podmínek budou moci dostávat dotaci,
obdobu ošetřovného. A to ze speciálního
programu, který schválila vláda. Pomoc
bude vyplácet Ministerstvo průmyslu
a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. „Dotaci
budou moci dostat ty OSVČ, které po
uzavření školy nebo jiných dětských za-

řízení zůstaly s dětmi doma či se starají
o osobu zdravotně postiženou aspoň
ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. OSVČ, které doma
pečují o dítě či zdravotně postiženou
osobu, budou moci o podporu žádat
na obecním živnostenském úřadě,“ říká
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, že ošetřovné
pro OSVČ bude ve výši 424 korun za
den a bude možné ho čerpat po celou
dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý
kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly
co nejdříve na svůj účet, který uvedou
v žádosti.
O „ošetřovné“ bude moci požádat
OSVČ pečující o dítě nebo děti mladší
13 let, které navštěvují školy i jiná dětská
zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru,
pokud na stejné děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek
žádná jiná osoba. Platí, že dítě musí být
v den podání žádosti o dotaci mladší 13
let. Na podporu ve formě dotace bude
mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je
závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve
stupni I (lehká závislost) podle zákona
o sociálních službách a nemůže navště-

vovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
Podpora se vztahuje i na OSVČ, která
pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost)
podle zákona o sociálních službách.
„Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na program v první etapě vyčleníme 100 milionů korun. OSVČ si budou
moci požádat o podporu za březen už od
1. dubna,“ dodává náměstkyně ministra
průmyslu a obchodu pro hospodářskou
politiku Silvana Jirotková.
(red)

äCFCVGNQRąÊUR÷XGM
* musí být při podání žádosti
a po celou dobu čerpání dotace
OSVČ na hlavní činnost;
prokáže čestným prohlášením
* musí být zaregistrován jako
poplatník daně z příjmů na
finančním úřadě; prokáže
čestným prohlášením
* musí být malým a středním
podnikatelem, prokáže
čestným prohlášením
* nesmí mít žádné nedoplatky
vůči Finančnímu úřadu, České
správě sociálního zabezpečení
či zdravotní pojišťovně; prokáže
čestným prohlášením
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Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se
dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku
mimořádné okamžité pomoci (MOP).
„Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR
doložit?“ to je otázka, na kterou v poslední
době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.
Prostřednictvím mimořádné okamžité
pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
stanoví několik situací, v nichž je možné tuto
dávku poskytnout:

událost a její sociální a majetkové poměry
ji neumožňují překonat nepříznivou situaci
(např. živelná pohroma),
osobě, která nemá s ohledem na své příjmy
a své celkové sociální a majetkové poměry,
dostačující finanční prostředky na úhradu
nezbytného jednorázového výdaje (ztráta
osobních dokladů),
osobě, která nemá s ohledem na své příjmy
a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu
nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
osobě, která nemá s ohledem na své příjmy
a své celkové sociální a majetkové poměry,
dostačující finanční prostředky na úhradu
/KOQą¾FP¾QMCOåKV¾
nezbytného jednorázového výdaje souRQOQEOčåGDÚVRQUM[VPWVC
visející se sociálně právní ochranou dětí
osobě s nedostatečnými finančními pro- (např. školní pomůcky),
středky, které hrozí vážná újma na zdraví, osobě, které hrozí sociální vyloučení (např.
osobě, kterou postihne vážná mimořádná osobě propuštěné z výkonu trestu).

2QMWFéNQX÷Må¾F¾Q/12
OWUÊFQNQåKV·ąCFWRT¾EGè4
Žádost a povinné přílohy. Formuláře
žádostí jsou k dispozici buď na každém
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR,
nebo také na webu Ministerstva práce
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) www.
mpsv.cz/web/cz/formulare. Na stejné
webové stránce a na všech kontaktních
pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy. Dále jsou pro
každou dávku potřeba specifické doklady.
Pro přehlednost je níže uveden seznam
těch, které je třeba k jednotlivým dávkám
doložit ÚP ČR, společně s žádostí a povinnými přílohami.
/KOQą¾FP¾QMCOåKV¾RQOQE
Tiskopisy k mimořádné okamžité pomoci
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
(do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní úda-

je jako je telefonní číslo, email a číslo občanského
průkazu),
Souhlas s předáváním rodného čísla České
poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele
a všech společně posuzovaných osob,
Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.
Žádost o MOP dále obsahuje stručný popis
vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke
kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické
doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude
třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné
výzvy.
Úřad práce ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které
omezují osobní kontakt s veřejností. Ten je
možný pouze po předchozí dohodě. Cílem

je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem
v případě klientů i samotných zaměstnanců
úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby
žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou.
Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou
nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně
označeném místě.
Pokud klienti využijí možnost podání
e-mailem, není nutné, aby měli zaručený
elektronický podpis. Přílohou takového
emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie
žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk
touto cestou požádá o jakoukoli podporu/
dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové
spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít
případným nesrovnalostem. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici
na webových stránkách Úřadu práce ČR
- www.uradprace.cz.
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EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE
pro Večerník

Martin ZAORAL
PROSTĚJOVSKO Kdo čeká pomoc státu či kraje, ten se načeká. Tak by se dala shrnout zkušenost
starostů i místních v souvislosti s bojem proti koronaviru. Naštěstí se vedení obcí mohlo spolehnout na ochotu některých z místních. Ta byla asi nejvýrazněji z měst v regionu cítit v Plumlově.

3+îHàD>Á>CM<?DGD E<FNMJPnF<HD93OXPORYęYDĨtDUR]YiçtOLGHPREęG\
Dostat včas roušku je jedna věc,
umět ji správně využívat je ovšem
věc druhá. Toho si všimli v Němčicích nad Hanou, kde v této souvislosti provedli osvětovou kampaň.
V Němčicích nad Hanou solidarita
mezi lidmi určitě cítit byla. „Roušky
u nás šilo hned několik lidí, dobrovol-

ně se jich zapojilo zhruba patnáct až
dvacet. Obvykle pracovali nezávisle
na sobě, nefungovalo to u nás tak jako
například v Pivíně,“ prozradil Večerníku starosta Jan Vrána. I díky tomu
většina lidí roušku dostala relativně
brzy. Jenže, jak se vzápětí ukázalo, ne
vždy ji uměli správně využívat. „Proto

jsme místním roznesli letáky, kde se
vše potřebné dozvěděli,“ upozornil
Vrána, který si rovněž pochvaloval
spolupráci se dvěma Charitami, jež
na území města působí. „Ve vztahu
k těm nejpotřebnějším odvádí výbornou práci,“ vzkázal Jan Vrána.

Velkou ochotu pomáhat projevily
desítky lidí v Plumlově. Ve svém
volném čase se jich do pomoci potřebným během epidemie koronaviru zapojily zhruba tři desítky,
často rekrutovaných z řad zaměstnanců místní školy.
Nejvíce lidí ochotných pomáhat se
z větších sídlech na Prostějovsku našlo zřejmě v Plumlově. „Šili roušky,
v jinak uzavřené školní jídelně vařili
obědy a rozváželi je starším lidem 82NWONQX÷UKEGwMQNCQUKąGNCXLGLÊLÊFGNP÷XwCMQDGEUV¾NGXCąÊRTQUGPKQT[
Foto: Martin Zaoral
domů. Každý den se takto pod záštitou města uvařilo přes šedesát obě- Přímo v ulicích uplynulou sobotu dobře, viděl jsem jeho zaměstnance,
byly k dispozici u pokladen, a také dů,“ shrnula starostka Plumlova Gab- v podvečer příliš lidí k zastižení nebylo. jak dezinfikují autobusovou zastávku,“
„Myslím, že město se k tomu postavilo poznamenal jeden z místních.
pracovníkům Charity, aby je moh- riela Jančíková.
li předat nejen svým klientům,“
popsal konický starosta. S velkou
pomocí pro místní pak přišlo
oděvní družstvo Moděva Konice,
jehož zaměstnankyně se rovněž
do velkovýroby roušek ve velkém V Kostelci na Hané radnice na- Hané František Horák, jemuž se lidí se trousila do večerky. „Vím, že
koupila zhruba dvě stovky rou- přihlásilo několik lidí připravených se tu asi před týdnem dva chlapi
zapojily.
I v Konici bylo v sobotu jako po šek. I zde se našlo několik lidí, pomoci. „Zatím jsme je využili málem porvali kvůli tomu, že jevymření. „Největší změnu vidím kteří chtěli pomáhat. Docházelo zejména při nákupech pro jednu den z nich stál kousek od vchodu
starší paní,“ zmínil se Horák, který do obchodu, popíjel lahváče, kouv tom, že, když jdete nakupovat do však i ke konfliktům.
našeho Coopu, tak nestojíte frontu Nakoupené roušky vedení města ne- stejně jako všichni ostatní starosto- řil a kašlal, aniž by měl roušku.
u pokladny, ale už před prodejnou. chalo roznést na poštu i do prodejny vé upozornil na katastrofální nedo- Další jej upozornil, že by si měl
nějakou vzít, on mu něco řekl a už
Dovnitř totiž pouští pouze po pěti potravin. „Přímo do domácností je statek dezinfekce.
lidech,“ prozradil Večerníku jeden roznášela také městská policie,“ Také Kostelec na Hané byl v so- byli v sobě,“ prozradil nám jeden ze
upozornil starosta Kostelce na botu prakticky liduprázdný, hrstka zákazníků.
z místních.

8-QPKEKTQWwM[wKN[WMNÊ\GéM[
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Foto: Martin Zaoral

Pět šicích strojů a mnoho metrů
látky nakoupila konická radnice, aby umožnila šití roušek. Do
něj se zapojily zejména uklízečky z technických služeb, přidala
se také jedna dobrovolnice. Pracovalo se v nedávno otevřeném
a posléze pro akce opět zavřeném komunitním centru.
Konický starosta netajil rozčarování nad absencí vládní pomoci.

„Do dnešního dne jsme třeba nedostali absolutně žádné ochranné
pomůcky,“ konstatoval Michal
Obrusník. Město tak zorganizovalo šití přímo v komunitním
centru, do něhož se také zapojila
jedna dobrovolnice. Zbytek se rekrutoval ze zaměstnankyň města,
kterým odpadl úklid v uzavřených
prostorách. „Hotové roušky jsme
pak dali do zdejšího obchodu, kde

3(JNO@G>DMJPnFTMJUIµn@GDNOMµÜIÁ>D
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PIVÍN Když nepřijde pomoc
od státu, musí si lidé pomoci
sami. Ukázkovým příkladem
pro všechny obce byl v tomto
ohledu Pivín. V nevelké obci se
u šicích strojů v místním Obecním domě postupně sešlo hned
15 žen a 1 muž. Za deset dní ušily 3 500 roušek, 900 z nich si rozebrali místní, 720 putovalo do
prostějovské nemocnice. Vůbec nejvíc jich dostala Fakultní
nemocnice Olomouc. Výrobu
ukončily uplynulý čtvrtek.
Se šitím v Pivíně začali předminulé úterý, ve velkém se výroba rozjela o den později. Za tímto účelem se sešli v místním Obecním
domě, kam si každá z dobrovolnic
donesla svůj vlastní šicí stroj, nejvíce se jich tu sešlo sedm. „Ukázalo se, že pokud se lidé sejdou, je to
společně celé výrazně efektivnější a rychlejší, než když šil každý

sám doma. Při výrobě jsme však
dodržovali odstupy, abychom se
vzájemně nenakazili. Šili jsme i jedenáct až dvanáct hodin denně,
celkem šití zabralo osmašedesáti
hodin. Za hodinu se tak ušilo přes
padesát roušek,“ prozradil Večerníku starosta Kamil Štětař, který
obecní velkovýrobu roušek v Pivíně zorganizoval a zároveň všem
dobrovolnicím a jednomu dobrovolníkovi, který občas vypomáhal
se střihem, zajišťoval potřebný
servis. Během šití panovala výborná nálada. „Švadlenek na strojích
bylo sedm, možná osm. Naším
heslem se stalo ‚je tu nějak zima‘
a ‚nesu metráž‘,“ dodal s úsměvem
starosta, podle jehož slov se do
šití roušek podobným způsobem
pustili také v Mořicích či Želči.
„Nejdříve jsme poskytli roušku
do každé domácnosti. Pak jsme
začali šít například pro Centrum

sociálních služeb v Prostějově.
A pokračovali jsme s různými odděleními nemocnice,“ prozradil
Štětař s tím, že svůj díl dostala také
Fakultní nemocnice Olomouc.
Výroba už nyní v Pivíně skončila,
obyvatelé mají roušky zajištěné,
někteří jich mají více na výměnu.
A ti, kteří se zapojili aktivně? Ti si
můžou gratulovat. Pomohli dobré věci, a to mírou větší než malou. „„Doba je zvláštní, ale my to
zvládneme!“ uzavřel optimisticky
Kamil Štetař.
(mls, sob)
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Foto: Facebook

-#/27618#.;417i-;<2+8ª0#"
MU QDéCPÆ2KXÊPCQDGEPÊRTCEQXPÊEK

CTG\GTXCRTQQDéCP[2KXÊPC
MU 0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
MU(CMPGOQEPKEG1NQOQWE
MU %GPVTWOUQEK¾NPÊEJ

UNWåGD2TQUV÷LQX

MU
MU
MU
MU
MU
MU

RTQRQVąGD[RTCMVKEMÚEJNÆMCąč
&QOQXUGPKQTč2TQUV÷LQX
%JCTKVC2TQUV÷LQX
2QNKEKGè4
0GOQEPKEG-TQO÷ąÊå
TQ\F¾PQFNGRQVąGD[

82KXÊP÷wKNKTQWwM[XGXGNMÆO/ÊUVPÊOUGRQFCąKNQ\¾UQDKVPGLGPUGDGCNGVCMÆLKPÆ
RQVąGDPÆ
Foto: Facebook

/LGÇ]+YR]GXY\KOËæË]GDVHQ¿ND]DQHGRVWDQH
HVOZD Přes dva týdny střežili policisté, armáda a dobrovolní hasiči hranice dvou oblastí na Olomoucku, k jejichž uzavření došlo
v důsledku vysokého počtu nakažených koronavirem. S touto
oblastí, která má být světu otevřena právě dnes (tj. v pondělí 30.
března – pozn.red.), sousedí také Hvozd na Prostějovsku, Večerník
zajímalo, jak zde místní aktuální situaci prožívají.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL

Do zajímavé situace se dostal
Hvozd na Konicku, který sousedí
s uzavřenou oblastí v okolí Litovle.
Mnozí přesto zůstávají celkem v klidu. „Nijak zvlášť se nás to nedotklo.
Pouze zhruba pět lidí, kteří do uzavřených měst dojížděli za prací,
nyní musí zůstat doma. Zásobování
i vše ostatní funguje zatím bez pro8RQMNKFPÆO*XQ\FWPKEPGPCUX÷FéWLGVQOWåGPGFCNGMQNGåÊQDNCUVWåFXCVÚFP[ blému. Jedna z místních šila roušky,
VÆO÷ąQFąÊ\PWV¾QFQMQNPÊJQUX÷VC
Foto: Martin Zaoral které nám dala na obecní úřad a my

je pak rozváželi zájemcům po obci,“
zareagoval na dotazy Večerníku starosta Hvozdu Josef Šmíd, který poděkoval všem za ukázněnost při nakupování v obchodě i návštěvě
pošty.

Stihli ještì karneval
Vypravili jsme se tedy přímo na
místo, abychom zjistili, jak to
v obci vypadá. Zastihnout zde někoho jen tak na ulici však nebylo
vůbec snadné. „To víte, že tu panuje určitá nervozita. Vždyť ještě v sobotu sedmého března se ve zdejší
hospodě konal dětský karneval.
Pokud by na něj dorazil někdo
nakažený, tak už to teďka má celá
vesnice,“ netajil své obavy jeden

SĆHVNRSHF
z místních. Další byli smířlivější.
„Je to tady stejné jako jinde v republice a určitě lepší než v Itálii
či Španělsku. Díval jsem se na
internet, kde psali, že na celém
Konicku žádný člověk s koronavirem zatím objeven nebyl. Tak
snad to tak vydrží. Je samozřejmě
otázka, kolik lidí se u nás nechávalo testovat. Já sám znám několik, kteří jsou nachlazení. A teď,
jak budou ty výkyvy počasí, tak
jich určitě ještě pár přibude.

Sám jsem zvědavý, jak to budou
zvládat, když se teď všude kolem
mluví o tom koronaviru,“ připojil
své postřehy další muž. Ani on si
nepřál být jmenován.
Ohledně útěků obyvatel sousedních obcí přes lesy a polní cesty nikdo z oslovených nic nevěděl. „Nic
o tom nevím, navíc mezi Hvozdem
a uzavřenou oblastí leží ještě Luká.
Každopádně se těm lidem docela
divím, že to riskovali,“ poznamenal
zhruba padesátiletý muž.
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PROSTĚJOV První tuzemští sportovci, kteří finančně podpořili boj s pandemií, jsou z Prostějova. Reprezentanti, trenéři
i manažeři vybrali tři sta tisíc korun. Shodnou částkou se na
celkové sumě podíleli tenista TK Agrofert Jiří Veselý s trenéry Jaroslavem Navrátilem a Jiřím Novákem, basketbalista BK
Olomoucko Lukáš Palyza, sportovní manažer VK Prostějov
Miroslav Čada a TK PLUS. „Sportovci, které město dlouhodobě podporuje, se nyní rozhodli naopak pomoci městu,“
neskrýval při této příležitosti potěšení spolumajitel marketingové společnosti Miroslav Černošek. Předání proběhlo
včera, tj. v neděli 29. března.

Ladislav VALNÝ

linie našeho boje s koronavirem,“ zdůvodnil rozhodnutí první muž města.
Šek přijal primátor František Jura, „Sportovcům děkuji. Na nic nečekali
podle něhož celá suma půjde do pro- a přispěchali s pomocí. Do vlastních
stějovské nemocnice. „Je to první zápasů nastupují vždy s myšlenkou na

/G\KF¾TEGUG\CąCFKNKPGLNGRwÊéGUMÚVGPKUVC,KąÊ8GUGNÚ

(QVQ4CFGM8¾ÿC

vítězství a společně vyhrajeme i tento
zápas. Jsem velice rád, že se k vlně solidarity přidali právě sportovci. Nejenže
reprezentují naše město a Českou republiku fantastickým způsobem, ale
když je potřeba, tak prostě pomůžou,“
prohlásil primátor statutárního města
Prostějova.
Jak se nechala slyšet předsedkyně
představenstva nemocnice Marie
Marsová, zařízení rozdělí finanční částku mezi zdravotníky, kteří jsou v době
pandemie nejvíce vytíženi. „Lékaři,
sestry a další personál jsou v pomyslné
první linii. Dáváme jim tak signál, že
víme, co pro nás dělají a velmi si jejich
nasazení vážíme,“ dodal František Jura.
S nápadem vybrat peníze přišel
jednatel marketingové společnosti
TK PLUS Miroslav Černošek. „Těší
mě, že sportovci a čeští reprezentanti,
kteří jsou spojení s Prostějovem a naší
společností, mají chuť podpořit něco
tak užitečného. Mám pocit, že to zatím
v Česku nikde nebylo, aby se zapojili
profesionální sportovci. Takže oba Jirkové, Lukáš Palyza, Jaroslav Navrátil
a Miroslav Čada jsou první, kteří se
k tomu postavili čelem,“ těší Černoška.
Česká tenisová jednička Jiří Veselý

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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není prostějovským rodákem, sám ale
přiznává, že město má ve svém srdci.
„Trénuji tady od dvanácti. Právě tady
mě diváci dohnali ke třem vítězstvím
na největším českém turnaji. Chtěli
jsme jako sportovci přispět prostějovské nemocnici na boj s virem. Zároveň
je to naše poděkování za dlouhodobou podporu ze strany města,“ řekl při
předání hráč prostějovského klubu.
Svoji kariéru s týmem BK Olomoucko
spojil basketbalový reprezentant Lukáš
Palyza, který je současně kapitánem

týmu hrajícího zápasy v Prostějově.
„Ta myšlenka se mi zalíbila. V současné době je podle mého hodně důležité
vysílat co největší počet pozitivních
signálů. Ukazovat, že lidé nemyslí jen
na sebe, ale i na ostatní, kteří pomoc
potřebují,“ vysvětlil svůj postoj Palyza.
Prakticky celou profesionální kariéru
strávil v Prostějově Jiří Novák a zůstal
ve městě natrvalo. „Jsem tady doma.
Je přirozené, že svému městu pomůžu,
když to potřebuje. Dlouhé roky to
bylo opačně. Prostějov mi pomáhal,

i díky tomu jsem se dostal do světové
desítky,“ přidal někdejší pátý hráč světa
a finalista Australian Open.
Mezi dárce se zařadili také zkušení
a velice úspěšní trenéři Jaroslav Navrátil i Miroslav Čada. „V našich klubech
se nám podařilo dosáhnout na celou
řadu velkých úspěchů. Vyhrávali jsme
tituly, byly to krásné chvíle. Vždy při
nás stálo vedení města, které naše sporty podporovalo. Rozhodně si zaslouží,
abychom Prostějov teď podpořili,“
shodli se oba zkušení bardi.

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.

e
ušetřít
Kč

30

PMCB

SWOW
Q
T
B
U
F
K
V
N
P
E
P
7FÌFSOLE

Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu
predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!
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Budou se v eskáčku snižovat '@NOüµ=D
(NRQRPLNDWtçtIRWEDORYpNOXE\ platy? KLUZIVNĚQ?<GnÁ
EX

PROSTĚJOV Všechny, kteří za
současných podmínek nemohou normálně fungovat, pochopitelně tíží výpadek financí.
Nejinak tomu je v profesionálním fotbalu, v jehož kolotoči je
nyní termínová díra na neurčito.
V uplynulém týdnu spatřily světlo světa informace o snižujících
se honorářích v týmech nejvyšší
soutěže, ještě horší stav bude ve
Fortuna:Národní lize. O situaci
v druholigovém 1.SK Prostějov
se Večerník zajímal u předsedy
klubu Františka Jury.

N@UÇIî

zjistili jsme

(JMJI<QDMPN

KJNÁGDGPÜO<F

Q@GF½JO<UIÁFT

Tomáš KALÁB
„Situace je samozřejmě špatná a musíme se seriózně zabývat kroky potřebnými k tomu, abychom náš klub
udrželi,“ nezakrýval narůstající potíže
František Jura. Ten, ač rozený optimista, v dokončení aktuálního soutěžního ročníku příliš nevěří. Pohled
klubového vedení tedy nemůže směřovat jen k následujícím dnům a týdnům, ale i k další fotbalové sezóně.
„Uvědomme si, že výpadek příjmů od
Ligové fotbalové asociace, která pro-

fesionální soutěže řídí, je půldruhého milionu korun. A to samozřejmě
nemluvím o dalších ztrátách. Je tedy
namístě iniciovat jednání s hráči o dočasném redukování mezd,“ připustil
předseda klubu.
Taková jednání nejsou nikdy jednoduchá, výjimečná situace ale vyžaduje výjimečná řešení. „Zatím jsme
nemluvili se všemi hráči, ale mám pozitivní signály, že druhá strana chápe

vážnost situace. Bude jistě těžké dojít
k přijatelnému kompromisnímu řešení, ale jsem rád, že vůle řešit současnou tíživou situaci klubu vzhledem
k jeho další budoucnosti tady je,“
může v této mizérii aspoň drobně těšit předsedu prostějovského eskáčka.
Mimořádná situace tedy zřejmě například po Jablonci, Mladé Boleslavi
či Zlínu dopadne také na peněženky
hráčů i trenérů v 1.SK Prostějov. „Je

potřeba zmínit, že se všichni, hráči
a realizační tým, snažíme zmírnit nepříznivé dopady současné situace na
ekonomiku klubu. V pátek jsme měli
první jednání s vedením klubu o redukci mezd po dobu trvání nouzového stavu,“ chápe nepříjemný problém
trenér Pavel Šustr.
Další aktuality z tábora eskáčka
a exkluzivní rozhovor s Janem Koudelkou najdete na straně D2

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi měli před sezónou nemalé cíle. S užším
kádrem a řadou změn v útoku i v obraně pražili protrhnout brány semifinále play-off. Především ofenzíva byla natřískaná zajímavými jména
s extraligovými zkušenostmi. Koronavirová pandemie nakonec způsobila, že vyřazovací část se ani nekonala, což však Prostějov nemuselo
mrzet, nedostal se totiž ani do předkola. Ještě než šéf
klubu Jaroslav Luňák stačil vstřebat zklamání, už musel
začít přemýšlet, jak klub přežije. Ostatně o finančních
2À=?
problémech Jestřábů se v zákulisí hovořilo už dlouho
ßNíN?H;
před současným stavem nouze. Zůstane Prostějov ve
MNL;Hí
druhé nejvyšší soutěži? To je to oč tu v příštích dnech
D3
a měsících půjde především.
(sob)

PROSTĚJOV DNES

BUĎTE

INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

VE FINÁLE S OLYMPEM! 7Z[LPV¥FKUF
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní
pøed nákazou! Veèerník vám doruèíme
B¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

Volejbalová extraliga žen hraje
virtuální play-off, NA FACEBOOKU

PROSTĚJOV Když nemohly být české
volejbalové soutěže kvůli pandemii koronaviru dokončeny reálně, rozhodli se lidé
z ČVS dohrát obě UNIQA extraligy ČR
2019/2020 alespoň pro fanoušky virtuálně. A ženám VK Prostějov se v téhle zábavně pomyslné formě ligového play-off daří
skvěle!

Marek SONNEVEND
Během minulého týdne rozjel Český volejbalový
svaz vyřazovací boje na facebookovém profilu
UNIQA extraligy tím způsobem, že postupující
z jednotlivých dvojic soupeřek vždy určí počet

SONDA
MARKA
6211(9(1'$

hlasů od příznivců daného družstva. Složení
play-off přitom zůstalo zachováno tak, jak by vypadalo na základě pořadí skutečně proběhnuvší
dlouhodobé části. Během pondělí 23. a úterý 24.
března tak bylo na programu čtvrtfinále, v němž

tým vékáčka porazil Ostravu 755:709. „Asi dvě
hodiny před koncem hlasování jsem na to mrkl
a zjistil, že prohráváme o nějakých třicet hlasů.
Tak jsem hned obvolal několik hráček z juniorek
a kadetek, ať zburcují další holky a zkusíme výsledek ještě otočit. Což se povedlo,“ smál se šéftrenér mládeže VK Aleš Novák.
Prostějovské volejbalistky tím pádem postoupily do semifinále, kde ve čtvrtek 26. a v pátek

27. března přemohly Šelmy Brno 806:797.
A dnes, tj. v pondělí 30. března, propukne finálová bitva proti Olympu Praha! Hlasovat můžete na Facebooku i na Instagramu. „Když se nemůže reálně hrát, tak je to výborný způsob, jak
se aspoň na chvíli zabavit a zahnat černé myš9,578/1©3/$<2))81,4$(;75$/,*<l(1¤5
lenky. Super nápad,“ shodli se trenéři a některé
plejerky áčka hanáckého klubu.
8ÚUNGFM[éVXTVHKP¾NG
iGNO[$TPQt-2$TPQ721NQOQWEt5QMQNiVGTPDGTM1N[OR2TCJCt&WMNC Vybojují Prostějovanky i s vaší pomocí vir.KDGTGE8-2TQUV÷LQXt6,1UVTCXC
tuální titul mistryň republiky? Hlasuje se
8ÚUNGFM[UGOKHKP¾NG
během 24 hodin od pondělí 30. do úterý
iGNO[$TPQt8-2TQUV÷LQX721NQOQWEt1N[OR2TCJC
31. března na facebookovém profilu UNIQA
2TQITCOOGFCKNQXÚEJDQLč
volejbalové extraligy žen i na dalších sociálních
HKP¾NG1N[OR2TCJCt8-2TQUV÷LQXQOÊUVQiGNO[$TPQt721NQOQWE
platformách.

JE TO JEN NÁHODA?
Jak známo, nový typ koronaviru se poprvé objevil už loni na
podzim v čínské oblasti Wu-Chan. Odtamtud se rozšířil nejprve po zbytku nejlidnatějšího státu světa, následně do dalších zemí Asie a nakonec celou zeměkoulí, v podstatě nikde
jej nezůstali ušetřeni, případně nezůstanou.
S přibývajícím časem se čím dál víc objevovaly názory, že
navzdory určité vážnosti téhle nákazy nemuselo jít o nešťastnou náhodu cestou přirozeného vzniku nemoci, ale že COVID-19 je v laboratořích záměrně vyrobený (či spíš vyšlechtěný) a poté úmyslně vypuštěný mezi lidi.
Takové myšlenky na někoho možná působí jako šílené konspirační teorie, ovšem i podle mého názoru není jejich případná pravdivost vůbec vyloučena. Neohrožuje totiž globálně všechny jedince, nýbrž jen ty starší nebo oslabené jinými
vážnými problémy se zdravím.
Třeba některá ze světových mocností zatoužila „pročistit“
civilizaci (jakkoliv to zní ohavně i krutě) a poslat globální
ekonomiku do recese, aby mohla být zase postupně nastartována. Zároveň si pak vyzkoušet ovladatelnost jednotlivých
národů při dodržování razantních opatření. Jestli vám to připadá přemrštěné, nebuďte bláhoví.

632571(-'ìÌ99Ġ(5918
Hlavně počátky koronavirové pandemie byly pro každého
asi ze všeho nejtěžší. Den za dnem se zpřísňovala vládní nařízení, člověk mohl dělat čím dál méně věcí normálně jako
dřív a naopak musel dodržovat stále víc příkazů, s nimiž
dosud nikdy neměl tu čest.
Možná ještě horší přitom byla obrovská nejistota, co dalšího přijde. A hlavně jak dlouho bude osekaný život za výjimečných podmínek i hrozícího nebezpečí trvat. Dalo se
tušit nebo logicky vydedukovat, že nepůjde o dny ani týdny, ale spíš o několik měsíců. Což si však málokdo chtěl či
dokázal hned připustit.
Teď už se situace v rámci možností jakž takž stabilizovala, postupně jsme si na ni zvykli. A rovněž v oblasti sportu se původní bláhové představy o brzkém obnovení veškerého dění dost
rychle rozplynuly podobny páře nad hrncem s vařící se vodou.
Momentálně musí být už každému jasné, že v České republice se s jakýmkoliv sportováním nezačne dříve než během
června. Což je navíc optimističtější z variant, klidně to taky
může být ještě později – v řádu dalších týdnů, v horším
případě měsíců navíc. Je lepší být dopředu psychicky připraven.

dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO

Veèerníku
za 130 Kè!

0É0(Ġ$66(=$0<6/(7
Současnou nelehkou dobu snášíme různě, osobní nálady i vnímání ztížené reality se liší člověk od člověka. Ti s pozitivním
přístupem však mají určitě pravdu v tom, že všechno špatné je
současně k něčemu dobré. A byť se to třeba nezdá, z aktuálního
stavu věcí se dá leccos dobrého vytěžit.
Například se vážně zamyslet nad tím, jak vlastně žijeme v období normálu. Že i méně majetným z nás vlastně nic podstatného
nechybí a ti bohatší se trvale pohybují v módu nezpochybnitelné
rozežranosti. Včetně toho, že navzdory blahobytu si většina lidí
stejně pořád na něco stěžuje, dokonce přímo nadává.
Dokud naše středoevropská společnost fungovala v běžném režimu, tak jen složitě si někdo dokázal naplno představit a uvědomovat, o kolik hůř je na tom hromada obyvatel Země v mnoha
jejích koutech jinde. Bez ohledu na COVID-19, což je na jednu
stranu nebezpečné onemocnění pro část jedinců, leč na stranu
druhou zveličená bouře ve sklenici vody v podobě běžné virové
choroby z hlediska většiny ostatních.
Ať tak či onak, dostali jsme se nyní do stěžejního bodu na pomyslné hraně, kdy je ideální, možná i nejvyšší čas se zastavit a přemýšlet. Nad sebou samými, nad celou společností, nad smyslem
života. Dokážeme to?

D2

www.vecernikpv.cz

sport

Pondělí 30. března 2020

7G<OµOM@OM<Hµ
7G<OµOM@OM<
individuálně, Šustr věří
ESKÁČKO: hráči trénují

v pokračování
sezóny

OSTRAVA Již 59. ročník Zlaté
tretry měl stejně jako v minulých letech proběhnout pod
hlavičkou marketingové společnosti TK PLUS 22. května.
Kvůli pandemii koronaviru se
ale pořadatelé v předstihu dohodli s vedením světové atletiky
na náhradním termínu. Špičkoví
atleti se na Městském stadionu
v Ostravě – Vítkovicích představí až 8. září.
„S ohledem na odložení letních
olympijských her v Tokiu a přesouvání řady atletických mítinků
by měl být právě podzim vyvr-

PROSTĚJOV Restrikce v průběhu koronavirové pandemie se
pochopitelně dotýkají také sportovců, fotbalisty 1.SK Prostějov
nevyjímaje. Nezbývá jim nic jiného než se udržovat v kondici
za pomoci individuálních tréninkových plánů a doufat, že sezóna se přece jen ještě regulérně dohraje.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Už druhým týdnem jsou osiřelá
prostějovská sportoviště, prázdnotou zeje i fotbalový stadion. „Hráči
mají individuální plány, snažíme se
je postavit rozmanitě tak, aby tam
byly prvky interiérové i ty venkovní.
Cílem je, samozřejmě při respektování všech nařízení na ochranu
zdraví obyvatel, udržet hráče v dobré
kondici tak, aby byli schopni rychle
nastoupit do společného tréninku
a případného pokračování sezóny,“
informoval Večerník trenér druholigového týmu mužů eskáčka Pavel
Šustr (na snímku).
Ten je, co se týče dohrání aktuální
sezóny, optimista. „Samozřejmě
denně vidím, jak se zvětšují počty
infikovaných, takže ještě zdaleka
nemáme vše za sebou. Termínově
nám jistě pomohlo přesunutí evropského šampionátu, takže se otvírá

možnost dohrát soutěž v červnu,
případně i v létě. Osobně bych se
tomu vůbec nebránil, možnosti vycestovat do zahraničí budou omezené ještě dlouhou dobu a v létě
jsou samozřejmě nejlepší trávníky
a obecně podmínky pro fotbal,“
vypočítává argumenty podporující
zdravý optimismus trenér eskáčka. Dovede si představit třeba jen
dvoutýdenní pauzu mezi koncem
tohoto ročníku a začátkem příštího.
Jak koneckonců připomněl, volna
si teď hráči nedobrovolně užívají
dostatek. Je jasné, že tohle všechno
ovšem musí rozhodnout odpovědné fotbalové orgány, jakmile k tomu
nastane vhodná situace.
A jak tráví relativně monotónní dny
sám trenér? „Osobně se snažím rovněž udržet v rozumné kondici, volného času využívám kromě týdenního
zadání individuálních příprav ke sledování zápasů zahraničních lig, k čemuž jsem při běžném pracovním
rytmu neměl dostatek času. Z toho
samozřejmě čerpám náměty pro
další trenérskou práci,“ poodhalil Šustr svou denní
náplň.

Tomáš KALÁB
yy Jak se v nucené přestávce udržujete fit?
„Máme od trenéra individuální plány,
ale přidávám si i svoje dávky, protože
bych se z toho docela zbláznil. Jsem
obklopen přírodou, takže je možné
kombinovat různé aktivity pro posílení fyzické kondice.“
yy Jak vidíte možnost, že se jarní
část soutěže dohraje?
„Strašně moc bych chtěl, dva měsíce
jsme se na sezónu poctivě připravovali
a je těžké si připustit, že všechno může
přijít vniveč. Na druhou stranu člověk

musí vnímat
realitu a racionálně musím
uznat, že velká
šance dohrát jarní
část není.“
yy Určitě sledujete
veškerá opatření, která
jsou přijímána ke zvládnutí epidemie koronaviru, jak je vnímáte a dodržuje je vaše okolí?
„Myslím si, že opatření jsou
potřebná, bydlím na vesnici,
tady kolem sousedi všechna
nařízení dodržují. Otázkou
je, i když budou všichni
disciplinovaní, kdy se
podaří tuhle epidemii
zvládnout.“
yy Přípravě v mezích možností tedy
věnujete
hodně
času, čím jinak vyplňujete nedobrovolné volno?

cholením letošní atletické sezóny,“
prohlásil manažer mítinku Alfons
Juck. „Jsme pochopitelně rádi, že
se tak rychle našlo řešení a atletičtí příznivci nepřijdou o největší
tuzemskou akci,“ přidal Miroslav
Černošek, spolumajitel TK PLUS
Prostějov.

Zlatá tretra je v tomto roce součástí
nové World Athletics Continental
Tour Gold, která je druhou nejvýznamnější sérií jednodenních mítinků po Diamantové lize. Zatímco
ostravská akce našla nový termín,
z původně desetidílné série „zlatých“
mítinků kontinentální Tour už vypadl FBK Games v Hengelu, kde se
mělo závodit 1. června. Nizozemští
pořadatelé informovali o zrušení
akce na webu mítinku. To Zlaté tretře nehrozí. „Proto vstupenky zakoupené na květen zůstávají v platnosti
a další předprodej pokračuje v síti
Ticketstream,“ vzkazuje Juck. (lv)

Velká cena
Olomouckého kraje

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Strašně moc bych chtěl,
ale velká šance není,“
konstatuje prostějovský
fotbalista Jan Koudelka
PROSTĚJOV Ve dvou variantách
fotbalu, malém i velkém, toho prožil
už hodně, taková situace jej ovšem
stejně jako jeho spoluhráče z 1.SK
Prostějov potkala poprvé. Pro Jana
Koudelku (na snímku) se čas bez fotbalu obzvlášť vleče. Přitom si tento
ofenzivní záložník musí dávat vzhledem ke svým chronickým potížím
na koronavirus obzvláštní pozor.

IJQÑO@MHÁI

v cyklistice byla odložena

2QLGFGUGNGVQwPÊ8GNM¾EGPC1NQOQWEMÆJQMTCLGFT¾JQXÚEJE[MNKUVčX2TQUV÷LQX÷PCMQPEKUTRPC"
Foto: archiv TUFO PARDUS

PROSTĚJOV Pandemie viru COVID-19
zasáhla ve velké míře i sport a prostějovská
cyklistika bohužel není výjimkou. S ohledem na platná nařízení a nejistý vývoj situace se tak místní pořadatelé rozhodli odložit
druhou nejvýznamnější akci roku, která
se měla 2. května uskutečnit na velodromu
v Prostějově. Jde o GP ČSC Velkou cenu
Olomouckého kraje 2020.
Přestože Mezinárodní cyklistická unie (UCI)
prozatím zrušila závody jen do konce dubna,
nechtějí hanáčtí organizátoři nic ponechat náhodě a začali pracovat na alternativní variantě.
Na tradiční silné obsazení domácí i zahraniční
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
špičky dráhových cyklistů si fanoušci, kteří každoročně vytvářejí této akci skvělou atmosféru,
„Kromě tréninků se dívám hodně
budou muset počkat minimálně do srpna.
na filmy a seriály, ale je to samozřejUCI prozatím není schopna garantovat přimě náhražka běžného denního režidělení náhradních termínů v rámci mezimu.“
národního kalendáře závodů. Pokud ale
yy Je o vás známo, že jste diabetik, lidé
půjde vše podle plánu, Velká cena by se
s chronickým onemocněním jsou přece jen
měla uskutečnit 25. a 26. srpna. Tedy
více ohroženi. Snažíte se tedy nějak víc chrábezprostředně před největší událostí
nit před infekcí?
dráhové sezóny u nás – Memoriálem
„Moc si to nepřipouštím, kdybych se tím příliš zaOtmara Malečka. „Všechno zlé je pro
býval, byl by to hodně nápor na psychiku. Dodržuněco dobré a v tomto konkrétním přípaji všechna doporučená opatření a věřím, že všechno
dě by mohl náhradní termín zajistit Velké
dobře dopadne.“
ceně ještě větší prestiž. Dá se očekávat, že

závodníci, kteří by přijeli na Malečka, což je klání
s dlouhou tradicí a jménem ve světě, by si rádi program obohatili také o GP ČSC. Pracujeme s různými alternativami, každopádně nemalou výhodou
pro nás je, že po rekonstrukci velodromu disponujeme ideálními prostory hostit jezdce i několik
dní a zařadit obě akce za sebou,“ říká ředitel obou
cyklistických podniků Michal Mráček.
Loni se Velká cena Olomouckého kraje dočkala
značného ohlasu, když v rámci boje o olympijské
kvóty se na start postavilo několik mistrů Evropy
i světa a konkurence byla opravdu silná. Podobný scénář by se mohl opakovat i letos. „Tím, že se
různé akce ruší, budou závodníkům body v žebříčku chybět. Myslím si ale, že více než bodový
sběr bude všechny motivovat, aby prodali to, co
v tréninku nadřeli a kvůli nucené pauze nemohli
ukázat,“ uvažuje Mráček.
Přípravy na jeden z prostějovských vrcholů cyklistické sezóny nařízená opatření zatím nezastaví.
„Momentálně jednáme o změně termínu. Doufáme, že budeme moci brzy přistoupit k dalším
krokům jako rozesílání pozvánek, doladění startovní listiny i jiným aspektům, které k organizaci
patří. Pokud se vše povede, mohl by Prostějov na
závěr léta zažít sportovní týden nabitý skvělými
souboji na našem velodromu,“ vzkazuje Mráček
s optimismem.
(jl, son)

„Snad z toho nebude jen doba nicnedělání či válení,“
pousmál se pivínský kouč Jaroslav Svozil
PROSTĚJOV Velká očekávání, velké přípravy. A pak jen smutné pohledy a prázdné trávníky. Fotbalové
kluby Prostějovska zasáhla koronavirová kalamita v nejméně vhodnou
dobu, a sice krátce před startem jarní
části. Místo toho, aby hráči pilovali
poslední nedostatky a těšili se na
první zápasy, které měly podle plánu
začít právě teď koncem března, musí
nyní čekat na to, až se situace s koro-

Tréninkový proces se pak bude měnit
podle situace a nařízení vlády,“ zkonstatoval trenér Čechovic Lukáš Koláček.
A pustil se i do hodnocení situace. „Je
to těžké. Chystáte se na vrchol sezóny,
a pak přijde minimálně desetidenní
Můžete pak začít skoro od zaMichal SOBECKÝ výpadek.
čátku,“ poznamenal k tomu. Také jejich
Zrušené jsou také veškeré tréninky se- konkurent z Určic musel od tréninků
niorských týmů i mládeže. „Od čtvrtka upustit. „Nedá se nic dělat,“ posteskl si
dvanáctého března jsme zrušili tréninky. hrající kouč David Kobylík.
navirem umoudří. Opatření ze strany vlády jim nepřeje. „Upozorňujeme, že areál je pro veřejnost uzavřen
a je sem zákaz vstupu,“ vzkazuje FC
Kostelec na Hané. A stejně jsou na
tom všude jinde.

A stejně se museli zachovat třeba v Lipové a v Mostkovicích. Zejména pro
druhý jmenovaný tým mělo přitom
jaro být klíčové, nachází se na posledním místě I.B třídy Olomouckého KFS
a nyní se měl prát o to, aby nesestoupil.
„Poslal jsem tak akorát klukům SMS
zprávu, aby se připravovali individuálně,“ bere vše s nadhledem trenér Mostkovic Ivo Kroupa. Na samostatnou
přípravu pak sází také v Pivíně, který je
naopak na špici stejné soutěže. „Kluci
mají úkol připravovat se v rámci svých

možností, aby nepřišla letní příprava
vniveč. Věřím, že jsou zodpovědní a nebude z toho jen doba nicnedělání či
válení,“ věří v zodpovědnost svých svěřenců lodivod Jaroslav Svozil.
Večerník zároveň některé z trenérů
oslovil s dotazem, zda si myslí, že se
vůbec jarní část rozjede. V odpovědi
pak nebyli jednotní. Například trenér
David Kobylík je v tomhle směru poměrně optimistický a věří v zahájení už
teď v dubnu. Naopak Lukáš Koláček je
skeptičtější stejně jako Pavel Růžička,

kouč Lipové. „Tipuji, že se soutěž nerozjede. Mrzí mě to, ale jsou teď důležitější
věci než fotbal,“ vyjádřil se pro Večerník.
Ať se soutěže nakonec rozjedou, nebo
ne, jak svaz, tak jednotlivé kluby, hráči
a trenéři byli postaveni do situace, která
je zcela ojedinělá. Uprostřed sezóny totiž
absolutně netuší, co bude dál. „Na nic
takového si za všechny ty roky opravdu
nepamatuji. A to jsem si zkusil fotbal jako
hráč, rozhodčí, delegát, trenér i jako ligový kustod. Tohle je fakt poprvé,“ kroutí
hlavou šedesátník Jaroslav Svozil starší.

Pondělí 30. března 2020
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PROSTĚJOV Koronavirus hýbe světem a ovlivňuje všechny sféry
lidského života. Přesná míra zdravotních následků se teprve vyjasní, ale ekonomické dopady budou kvůli razantním opatřením
ze strany vlády ČR vůči celé společnosti opravdu drtivé. Což na
vlastní kůži pociťuje už nyní český hokej včetně Chance ligy.

Marek SONNEVEND
Sledovanou kauzu spustily hlavně výpovědi smluv hráčům ze strany některých klubů vystavené na základě zásahu vyšší moci (rozuměj COVID-19).
K tomuto nepopulárnímu kroku sáhlo
i vedení LHK Jestřábi Prostějov, což
„prásknul“ jeden z předčasně vyhozených Tomáš Divíšek.
Podle jeho informací dostalo poštou výpověď kontraktů platících do
konce letošního dubna celkem šest
prostějovských plejerů, údajně napří-

klad i kapitán týmu v drtivé většině
uplynulé sezóny Marek Račuk nebo
jiný ostřílený útočník – tahoun Tomáš
Nouza! Sportovní manažer elhákáčka
Jiří Vykoukal odmítl jakákoliv konkrétní jména prozradit, ovšem že hanácký
oddíl takové opatření skutečně zvolil
zpochybnit asi nelze.
Za současné situace je naprosto zřejmé, že majitel klubu chtěl ušetřit peníze, o něž v nadcházejícím období
určitě bude velká nouze. Problém však
spočívá v tom, že ptačím dravcům
skončila soutěž vinou nepostupu do

play-off přirozenou cestou, tedy ještě
před jejím předčasným uzavřením.
Tudíž minimálně z morálního hlediska a možná ani faktického nebyl
v případě ptačích dravců k vyhazovům
daným způsobem žádný důvod.
Každopádně Divíšek tak jako tak
seknul s kariérou a s finančně nákladnými Račukem ani Nouzou
LHK takřka jistě dál nepočítá.
Těžko si totiž představit, že by tihle
borci po výpovědi obdržené poštovní zásilkou uzavřeli v Prostějově od 1. května (či případně později) novou dohodu o vzájemné
spolupráci…
Momentálně není možné z jestřábího
tábora očekávat žádné nové informace konkrétního charakteru, což nepřímo potvrdil v exkluzivním rozhovo-

ru pro Večerník asistent trenéra Ivo
Peštuka. „Jestli už mám jasno o svém
případném pokračování v LHK? Tak
to opravdu nemám, protože teď mají
všichni lidé jiné starosti. V současné
době se s Jirkou Vykoukalem a Láďou Lubinou snažíme vytipovat hráče, kteří by byli přínosem pro příští
sezónu. Samozřejmě bychom chtěli,
aby mužstvo bylo složeno z hokejistů,
kteří budou mít kvalitu jak hráčskou,
tak charakterovou. A budou bojovat
za prostějovské Jestřáby,“ sdělil Peštuka upřímně v interview, které si můžete přečíst na straně D8 dnešního
vydání.
Mezitím přistoupili k razantním
ekonomickým opatřením rovněž
v jiných klubech, například Vsetín
snížil všem členům svého kolektivu

plat na polovinu. Svazové vedení
Českého hokeje naopak reagovalo
prohlášením, ať oddíly nepřistupují
k předčasnému ukončování platných smluv a s hráči se místo toho
snaží domluvit na oboustranně
přijatelném řešení, aby se nadcházející dobu temna podařilo
rozumně přečkat.
Přesto se dá očekávat, že všechny
tuzemské kluby se dostanou do
nemalých potíží a některé budou nejspíš
bojovat o holé
přežití, svou další existenci. Jak
z tohoto předpokládaného
inferna vybruslí
elhákáčko?

„Zůstanu, jen když Petr Chlán: „Po sezóně

budu jednička,“ jsem si dal oddech“
vzkazuje Radek Haas
PROSTĚJOV Do Prostějova přišel Po sezóně, kterou nehodnotil při svém
až k závěru sezóny, měl zalátat díru příchodu jako úplně povedenou,
po brankáři Danielu Dvořákovi. pak znovu stojí na rozcestí. Doufat
Mladoboleslavský Radek Haas (na v Mladé Boleslavi v extraligovou šansnímku) měl mít jednak velkou mo- ci, nebo počítat s nějakou jinou štací?
tivaci, aby se mohl dobrými výkony A co třeba dobrými výkony v prvolidostat do extraligy, jednak měl při- govém Prostějově si říct o lukrativní
nést zkušenosti. Vždyť už chytal i ve angažmá o soutěž výše? Možností je
Finsku. Nakonec ale v Prostějově více, v jednom si ale je Radek Haas
zamířil mezi tři tyče jen dvakrát. jistý – nechce hrát druhé housle. „Se
Nyní, podobně jako zbytek týmu setrváním v Prostějově bych počítal,
a klubu, žije v nejistotě způsobené pokud bych obdržel nabídku na pozici
omezeními spojenými s koronavi- jedničky. Pozice dvojky pro mě nemá
rem. „Zatím jsem to nijak neřešil, logiku,“ vyjádřil se ke své budoucnosti
čekám,“ říká ke své nejbližší buv následujídoucnosti brankář.
cím ročníHaas má za sebou divokou sezónu,
ku. (sob)
kdy se po návratu z Finska opět aklimatizoval v tuzemsku. Tam postupně
v rychlém sledu vyzkoušel několik
týmů, v žádném ale na delší dobu nezakotvil a příliš si nezachytal. Snad
i proto si mladý gólman nenaservíroval záhy po sezóně odpočinek. „Tréninky už řeším. Hodně mi s tím pomáhá táta, sám
trenér brankářů. Takže dobře
ví, co potřebuji,“ poznamenal pro Večerník talent, který prozatím hledá své místo
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
na slunci.

PROSTĚJOV Zpočátku nastupoval ve třetím útoku a nepočítalo se příliš s tím, že
by měl Jestřáby vyloženě táhnout. Později ale předsezónní posila Jestřábů ukázala, co umí. Mladý útočník Petr Chlán (na snímku) se zejména ve druhé polovině sezóny 2019/2020 stal jednou z opor. Nahrával
na góly, také je dokázal střílet a především každé střídání ukazoval,
že mu nechybí šikovnost,
dobré bruslení ani sebevědomí. A to i přesto, že
velkou část z ročníku nestrávil po boku svého parťáka Kryštofa Ouřady, který
s ním vyrůstal v Chomutově
a s nímž na Hanou zamířil.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Ve druhé půlce ročníku jste se
rozehrál. Stouplo vám s tím i sebevědomí?
„Určitě ano, sebevědomí přijde, když se vám začne hrát
dobře. Ze začátku jsem se
rozehrával, pak jsem dostal
nové spoluhráče. Postupně
se mi podařilo dobře rozehrát. Koneckonců druhá
půlka se odehrála se slab(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW šími soupeři, bylo třeba se
ukázat.“

2TQLGMVJQMGLQXÚEJVąÊFLGRąKRTCXGP
PROSTĚJOV V době, kdy to ještě vzhledem k teprve začínajícím
tvrdým opatřením vlády šlo, se na
Základní škole Prostějov Dr. Horáka uskutečnil den otevřených dveří
pro rodiče, kteří chtěli poznat, kam
jejich děti v projektu znovuotevření
hokejových tříd nastoupí. V sobotu 14. března do školy zavítalo na
patnáct rodičů. Akci byli přítomni
ředitelka školy Petra Rubáčová, její
zástupkyně pro I. stupeň Michaela
Mayerová i předseda SK Prostějov
1913 Marek Černošek.

4QFKéGF÷VÊMVGąÊD[OQJNKPCUVQWRKVFQURQTVQXPÊVąÊF[UG\CO÷ąGPÊOPCNGFPÊJQ
MGLUKRTQJNÆFNKwMQNW&T*QT¾MC8NCXKEÊEJOQJQWWUGFPQWVKOCNÊMTCUQDTWUNCąK
CMTCUQDTWUNCąM[
2x foto: SK 1913 Pv

„Prohlídka školy, která zabrala hodinu
a půl, mě velmi mile překvapila. Školu jsem znal ze svého mládí hlavně
prostřednictvím bazénu, kam jsme
chodili plnit povinnou výuku plavání.

Dostávali jsme za ni želvu, kapra nebo
delfína. Ten bazén se poněkud změnil.
Prošel rekonstrukcí, je na úrovni. Měl
jsem chuť tam skočit a ´kapra´ obhájit,“ smál se Marek Černošek, předseda

mládežnického hokejového klubu SK
Prostějov 1913. „Celá škola se svým
zázemím udělala na mě i na rodiče výborný dojem,“ pokračoval. „Mě osobně nejvíce kromě zmíněného bazénu
a dvou tělocvičen nadchly vnitrobloky
školy, kde se v době, kdy přeje počasí,
vede výuka. Což je paráda. Děti sedí
venku na sluníčku a učí se o přírodě,
která je kolem nich,“ svěřil se Večerníku se svými pocity Černošek.
„V družině má každá třída svoji vlastní
místnost. Třídu, hernu, učebnu – jakkoliv to pojmenujeme, prostě svoji
vlastní. Tam plánujeme minimálně
jednou týdně individuální výuku angličtiny. Prostory a zázemí školy jsou
opravdu na úrovni,“ pochvaluje si po
nedávné rozsáhlé rekonstrukci školy
její ředitelka Petra Rubáčová.
Dnešní koronavirová situace je velmi
nelehká, ale zápisy do škol, i když bez
dětí, proběhnou v daných termínech.
„Tím bych za klub SK Prostějov 1913
i školu v ulici Dr. Horáka rád řekl, že
projekt hokejových tříd je plně připraven, v září by se měl rozběhnout. A tak
všechny děti a jejich rodiče ve společném projektu moc rádi přivítáme. Pro
ty rodiče, kteří na schůzce ve škole
nebyli, jsme připraveni poskytnout
podrobné informace k chystanému
projektu,“ doplnil Marek Černošek.
(mik)

yy Jestřábi nepostoupili do předkola, přesto o mnoho nepřišel...
„Ano, nakonec všechny týmy skončily prakticky ve stejnou dobu.“
yy Jak vás omezuje současný problém zvaný koronavirus? Jaký vliv
má na individuální trénink?
„Po sezóně jsem si dal čtrnáct dní
odpočinku. Potřeboval jsem něco
doléčit. Bohužel nemůžu si teď kvůli
koronaviru zajít za fyzioterapeutem.
Co se týká přípravy, možnosti jsou
samozřejmě limitované. Tento týden
bych chtěl ale začít s individuální přípravou.“
yy S ohledem na to, jak se vám
nakonec dařilo. Jak vidíte svou budoucnost v Prostějově?
„Dohodl jsem se na pokračování.
Minimálně ještě jeden rok bych měl
hrát za Prostějov.“

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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ze strany D1

PROSTĚJOV Koronavirus způsobil, že otazníků
kolem budoucnosti prostějovského hokeje spíše
přibyly. Firmy se začínají nacházet v těžkostech, řada
z nich omezuje výrobu a v ohrožení je tak sponzorování od soukromých subjektů. A otázkou je i to,
zda v blízké budoucnosti budou moci být magistrát
i hejtmanství tak štědré jako dosud. Problém si zjevně vedení klubu plně uvědomuje.

Michal SOBECKÝ
A zbavilo se finanční zátěže: sedm hráčů včetně obou
kapitánů Marka Račuka a Tomáše Divíška dostalo výpověď. A museli se tak rozloučit s posledními výplatami.
„Něco takového jsem i čekal a klub měl na to právo. Ale
doufal jsem v jinou formu,“ poznamenal k tomu kariéru
končící ´Divoch´. Jiné kluby ale situaci řešily ještě radikálněji. Chomutov kupříkladu dal padáka všem hráčům nad
22 let. Hrozí podobný scénář i v Prostějově? „Doufám, že
ne. U nás se to týkalo sedmi kluků a bylo to hodně nepříjemné. Vůbec celá situace je složitá,“ poznamenal sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal. Zatím navíc vnímá
skutečnost, že jisté není prakticky nic. „Sám vidíte, co se
v souvislosti s koronavirem děje. Vůbec nevíme, co bude.
Snad nakonec ročník proběhne i třeba bez letní přípravy,
sezóna ale bude hodně poznamenaná,“ je si vědom Vykoukal.
Podobně málo odpovědí k budoucnosti Jestřábů má
i trenér Ladislav Lubina. „Nic moc se neví, je tak těžké na
cokoli odpovídat,“ uvedl jindy hovorný trenér s tím, že
zatím ani neví, se kterými hráči bude moci počítat. „S vedením jsme se bavili, bylo to ale ještě před krizí s koronavirem,“ vysvětlil. Opatrný zůstává také ohledně otázky
svého setrvání. Expardubický hráč a trenér byl s týmem
od listopadu. „Asi bych zůstal,“ v krátkosti se vyjádřil ke
své vlastní budoucnosti.
Tu celkovou se snažil Večerník zjistit u spolumajitele a generálního manažera Jaroslava Luňáka. V sobotu odpoledne se nám jej podařilo zastihnout na mobilním telefonu,
ale okamžitě sdělil, že na odpovědi nemá čas a ať zavoláme
později. To už však opakovaně nereagoval. Vše je otevřené,
ale podobná mlžení nikdy nenasvědčují nic dobrého...

JIJQ½CJP['µBMJQ>Ąh 
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PROSTĚJOV Dnes podruhé opět přinášíme hrst hodlají sehnat kvalitní brankářskou jedničku, která jim
novinek z některých klubů prvoligové soutěže, v uplynulém ročníku citelně chyběla.
mezi něž řadíme po sestupu z extraligy už i Jágrovo Kladno. Řada týmů již postupně oznamuje no5.18#0·56ª0#&.#$'/
vinky ze svého zákulisí. Kdy prozradí alespoň něco
z dění ve svém táboře i hokejová generalita LHK
V Chance lize dlouhodobě tápajícímu kolektivu se možná
Jestřábi Prostějov?
blýská na lepší časy. Navzdory aktuálně nejisté době totiž
vedení HC jedná o vstupu silného partnera, což je diame4;6ªĄ+-.#&01
trálně odlišná zpráva od nedávných spekulací, že vedení
polabského klubu prodá licenci na druhou nejvyšší souSlavný majitel složení kádru pro příští sezónu dlouho těž. „Probíhají zajímavá jednání. A je na dobré cestě, aby se
neřešil, tím víc práce s jeho tvorbou má nyní. Zatím od- v Ústí dál hrála první liga na solidní úrovni,“ řekl jednatel
startoval oznámením, že uplatnil smluvní opce na čtyři Slovanu Jiří Zdvořáček.
své plejery z uplynulého ročníku. Jsou jimi mladý gólman
Adam Brízgala, progresivní obránce Martin Kehar a dvo&7-.#,+*.#8#
jice perspektivních útočníků Jakub Hajný - Štěpán Bláha.

$#0ª-51-1.18
Neúspěšný nováček sčítá nepříjemné ztráty: nemůže už
dál počítat se službami trenéra Karla Mlejnka (nově kouče reprezentačního výběru ČR U20) a navíc s podporou
oddílu končí hlavní partner Sokolovská uhelná. Tím víc
budou chtít Severočeši vytěžit ze spolupráce s extraligovými Karlovými Vary, jejichž jsou farmou. A především

Největší informační profesionalitou směrem k veřejnosti
oplývají vedle již extraligových Českých Budějovic také
Jihlavští. Ti neměli žádný problém zveřejnit momentální
stav své hráčské soupisky, na níž je dosud šestnáct jistých
jmen. Konkrétně brankáři Brož, Chaloupek a Maláč,
obránci Černohorský, Dvořák, Kolář a Mareš, útočníci
Brož, Čachotský, Fronk, Harkabus, Hrala, Iléš, Juda, Lichanec a Skořepa.
(son)

sport

Marek SONNEVEND
Ladislav VALNÝ
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PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku za 130 Kè!

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

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY

čily, aby od té chvíle vzaly celou sérii
pevně do svých rukou. Naprosto pod
kontrolou měly zbytek zahajovacího
střetnutí i celý souboj číslo dva v Králově Poli, načež vše uzavřely hladce
doma navzdory dílčím problémům ve
Volejbaloví příznivci se těšili na druhé sadě třetího mače.
play-off extraligy žen, které už bylo
Olomouc – Šternberk
doslova před branami, když přišlo
3:0 na utkání
ono vládní nařízení, díky němuž se
(3:1, 3:1, 3:0)
vyřazovací boje odehrát nemohly.
Kromě facebookového dohrání Další prestižní derby – tentokrát dosezóny se k podobnému kroku od- konce dvou propojených oddílů áčko
hodlal i sportovní redaktor Večer- vs. farma – mělo dost podobný vývoj.
níku. V dnešním úvodním dílu ze Rovněž v tomto případě favoritky
dvou se věnujeme prvnímu dějství nejprve tápaly a měly potíže krotit
play- off, kterým bylo čtvrtfinále. nevyzpytatelné soupeřky s výraznou
A to dopadlo dle papírových před- motivací. Úvodní zápas byl ještě vyrovnanější, než napovídá výsledek,
pokladů.
ovšem úpéčko zvládlo dvě klíčové
ÈTVRTFINÁLE
koncovky. Naopak odveta už probíhala jednoznačněji a Sokolky se štěstím
Šelmy Brno – KP Brno vydřely jediné dějství, jinak zaostávaly.
3:0 na utkání
Trend postupného zlepšování olo(3:1, 3:0, 3:0)
mouckého týmu pak potvrdilo třetí
Vítězky dlouhodobé části na jejím měření sil, v němž suverénně dorazil
konci moc netrénovaly kvůli jarním postup.
prázdninám tráveným s dětmi, proto
zkraje prvního vzájemného duelu hle- Olymp Praha – Liberec
3:1 na utkání
daly rytmus. Městské rivalky navíc do
(3:1, 3:2, 1:3, 3:0)
derby vletěly hodně nabuzené, získaly
hned vstupní set a nebyly daleko od Očekávaný střet dvou českých
druhého. Ten však Šelmy v závěru oto- zástupců v soutěži měl pořádné

Divoká jízda vékáčka stylem nahoru
– dolů pokračovala i v prvním kole
k.o. fáze. Přes některé výpadky však
Hanačky ustály důležitý startovací
duel na vlastním hřišti, načež se dění
přesunulo na sever Moravy. A tam
mělo celkově navrch opět domácí
družstvo po totožném průběhu jednotlivých sad (1:0, 1:1, 3:1). Určujícím faktorem se následně stala třetí
vzájemná konfrontace. Ostravanky
získavší větší sebevědomí dlouho
kralovaly, naopak prostějovské
holky se ukrutně trápily. V kritické chvíli za setového skóre 0:2 ale
vytáhly svou ohromnou bojovnost
a stěžejní bitvu zvrátily nezdolnou
energií na 3:2. Poté výborně vstoupily i do čtvrtého dílu série, nicméně vyhráno stále neměly. Od stavu
0:2 z pohledu TJ se střetnutí začalo
úplně stejně otáčet, Pommerovy
svěřenkyně opanovaly část číslo tři
a v další vedly 21:14. V tom okamžiku přišla na podání Nikola Stümpelová, dala dvě esa, její parťačky
zavřely neprostupnou obranou síť
a útočnice Gabriela Kopáčová s Lucií Novou ubouchaly rozhodující
sprint na 23:25, tedy do přístavu
s názvem elitní čtyřka extraligy!

Prostìjov – Ostrava
3:1 na utkání
(3:1, 1:3, 3:2, 3:1)

grády. Napoprvé Pražanky vývoj
docela kontrolovaly, ani jeden
ztracený set na 2:1 je nerozhodil. Leč druhé čtvrtfinálové utkání pod Ještědem? To byla téměř
dvouapůlhodinová řežba o každý
míč s mnoha zvraty, kterou v nervydrásajícím finiši tiebreaku urval
hostující kolektiv 20:18. Zdálo se
být rozhodnuto, ale PVK podlehl
předčasnému uspokojení, zatímco Severočešky ve třetím dílu na
území české metropole předvedly
super výkon. Po snížení zápasového stavu se série opět stěhovala na Duklu, kde zkoncentrovaný
Olymp udělal s vyčpělými protivnicemi krátký proces.

(82:60, 102:74, 86:74, 98:60)
Jihomoravský celek si po překvapivém
průniku mezi nejlepší osmičku čtvrtfinále užíval. Hrál bez zábran, a pokud mu
stačily síly, byl obhájci titulu důstojným
soupeřem. V úvodním utkání dokonce
v prvním poločase vedl, ve třetím střetnu-

4:0 na zápasy

ÈEZ Nymburk – Brno

Držitele basketbalového titulu v předčasně ukončené sezóně zápasy na palubovce neurčí, o osudu ročníku ještě bude
rozhodovat vedení federace.
Ovšem to neznamená, že by fanoušci nemohli přemítat o tom,
jak by vyřazovací část probíhala.
Vzhledem k velké vyrovnanosti
týmů by se nedaly vyloučit překvapivé výsledky. Stejně tak by
se dalo počítat i s tím, že zkušení
stratégové na střídačkách před
play-off dostali své výběry do
optimální formy. Podle Večerníku by první senzaci přineslo již
předkolo…

tí série fyzicky odpadl až po třiceti minutách vyrovnaného souboje. Sudé zápasy
byly ovšem pravidelně pod nymburskou
kontrolou. Šampion s téměř strojovou
přesností střídal celou sestavu a držel
vysoké tempo. O svém postupu rozhodl
v nejkratším možném termínu, lepšil se
zápas od zápasu a ten poslední vyhrál téměř o čtyřicet bodů.

ÈTVRTFINÁLE

Hladce se dostal přes Hradec Králové
tým z pražské Folimanky, který si tak
vynahradil zklamání z přímého nepostupu. „Vysokoškoláci“ nenechali
nikoho na pochybách a od prvního
rozskoku na palubovce dominovali.
Základ úspěchu položili v prvních
dvou domácích zápasech a jednoznačný triumf potvrdili hned v úvodním
výjezdu na východ Čech. Tady prostě
nebylo o čem.

USK Praha – Hr. Králové
3:0 na zápasy
(98:63, 88:79, 77:69)

Foto:internet

Vysokoškoláci věřili, že můžou favorizovaného protivníka vyřadit a po letech
půstu se dostat do bojů o medaile. Slezané však dokázali uhájit domácí palubov-

BK Opava – USK Praha
4:1 na zápasy
(80:70, 86:72, 68:90,
88:72, 77:68)

(87:90, 93:85, 78:88, 89:92pp)
Pořádněvelképřekvapenísezrodilovedruhé
dvojici týmů, které propojily skupinu nadstavbové části A1 s A2. Brno vyřadilo Děčín,
když už v prvním utkání dokázalo uspět na
půdě soupeře.. Koncovku druhého souboje
sice lépe zvládl loňský finalista NBL, avšak
v jihomoravské metropoli Děčínští zklamali, čímž potvrdili, že tento ročník jim to prostě nešlo. Obhájci stříbrných medailí nejprve
marně dotahovali vyrovnaný souboj, aby
v ještě vyrovnanější partii padli v prodloužení, čímž spustili euforii Brňanů.

BK Dìèín - Brno
1:3 na utkání

PØEDKOLO

POSTUPUJE!

Loňský finalista
se nedostal ani
mezi osmičku,
OLOMOUCKO

PROSTĚJOV Také se vám zamlouval nápad deníku Sport, který na svých stránkách virtuálně „dohrál“ play-off
hokejové Tipsport extraligy? Tým Večerníku rozhodně oslovil, a proto se podobným způsobem rozhodl fiktivně
uskutečnit i vyřazovací boje ve volejbalové UNIQA extralize žen, basketbalové Kooperativa NBL mužů a také
v hokejové Chance lize - tedy ve všech soutěžích, které v ročníku 2019/2020 měly prostějovské zastoupení.
V rámci našeho seriálu tak na tomto místě můžete dnes poprvé sledovat, jak by podle názoru Večerníku dopadly letošní bitvy něžného pohlaví o tuzemské medaile pod vysokou sítí, děravými koši či na ledové ploše.
O jednotlivých sériích referujeme, jakoby už proběhly. A v dnešním úvodním dílu ze dvou se věnujeme předkolu
a čtvrtfinále. Držitelé medailí podle Večerníku se čtenáři dozví v příštím čísle.

Úsloví „můj dům, můj hrad“ platilo
v krajském derby dvou ambiciózních
soupeřů. Extrémně vyrovnaná tabulka
po nadstavbové části proti sobě postavila dva medailové kandidáty. Tomu
odpovídalo nasazení obou týmů i velké
emoce na palubovkách i mezi fanoušky. Nebyl zápas, v němž by hráči vydrželi bez technické chyby za přehnané
diskuse. Často rozhodovaly až vypjaté
koncovky. Tahouny byli především rozehrávači. Pardubický Vyoral dal třikrát
přes třicet bodů, ani to ale na postup nestačilo. Po posledním utkání se radoval
svitavský tahoun Marko, který čtyřikrát

Svitavy – Pardubice
4:3 na zápasy
(74:68, 80:71, 82:94,
78:88, 100:91,
85:91, 97:82)
Severočeši si v posledním kole nadstavby zajistili čtvrté místo a tím pádem začínali čtvrtfinálovou sérii doma. V průběhu zahajovacího čtvrtfinále vedli až
o 15 bodů, nakonec ale urvali první
bod v prodloužení Hanáci. Sluneta pak
vyrovnala, po přesunutí série do Prostějova ale celek Olomoucko zvládl klíčové
duely díky lepší koncovce. Třetí bod ale
jistil z trestných hodů kapitán Palyza
až dvě sekundy před koncem. Ústí nad
Labem pak doma svěřence Predraga
Benáčka přehrálo, druhý mečbol však
už Hanáci proměnili. V poločase vedli
o šestnáct bodů a rozhozeného protivníka po pauze dorazili.

– BK Olomoucko
2:4 na zápasy
(90:94 pp, 95:80,
72:90, 88:92,
102:81, 93:76)

NĚ
EXKLUZIV

ku, přestože v prvním duelu měli problém se zakončením z dálky. Podobně to
bylo také v úvodním utkání Na Folimance. Obávaní opavští střelci z dálky selhali.
Toho Pražené dokonale využili a urvali
první bod. Klíčové bylo čtvrté střetnutí,
v němž Opava dala patnáct trojek a vybojovala si postupový mečbol. Po ná- zaznamenal double – double za dvojcivratu na domácí palubovku parta kolem ferný počet bodů a přihrávek.
rozehrávače Šiřiny zvládla tvrdě hranou
Ústí nad Labem
bitvu a postoupila mezi čtyři nejlepší.
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Do bojů o medaile
postoupily favoritky,
rradovalo se i „vékáčko“

Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

Také druhá série předkola potvrdila, že je výhodnější jít do vyřazovací
řeže v pohodě po dobrých výsledcích
(byť se slabšími soupeři) než se na ni

Poruba – Jihlava
1:3 na utkání
(3:2pp, 2:3pp,
1:5, 3:4pp)

Sešívaní se doslova protrápili závěrem
horní nadstavbové skupiny, kde prohrávali
jeden mač za druhým. Naopak Horácká
Slavia předvedla ve spodní grupě spanilou
vítěznou jízdu. A momentální rozpoložení
obou týmů se přeneslo i do vzájemné série.
Vyčichlí Pražané ztratili ještě v realitě obě
domácí střetnutí, načež defenzivně zdatný protivník vše dorazil třetím úspěchem
doma – znovu těsně a na minimum vstřelených gólů. Přesto velmi účinně.

Slavia Praha – Tøebíè
0:3 na utkání
(1:3, 2:3, 1:2)

PØEDKOLO

Tipnete si, kdo by ovládl vyřazovací boje v Chance lize mužů ČR
2019/2020, kdyby do něj nezasáhla
pandemie koronaviru? Bitvy k.o. se
zastavily po dvou zápasech předkola a my se teď pojďme podívat, jak
podle Večerníku pokračovaly dál.
Dnes se bránou play-off zatím prokoušeme skrze úvodní dvě dějství.

NEBJAK BY DOPADLA PLAY-OFF?
A
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Motor šel potvrzovat absolutní suverenitu z dlouhodobé části soutěže po delší
zápasové pauze proti aktuálně rozjetému outsiderovi. A zpočátku se zdálo, že
může dojít k senzaci. Třebíčští plné tři
duely pořádně kousali, ten druhý na jihu
Čech dokonce urvali po samostatných
nájezdech. Nervózně zabržděný favorit
přesto dva z trojice vyrovnaných střetů
o kousek ubouchal, ten třetí se přitom
ukázal jako klíčový. Vítězná trefa v předposlední minutě výběr ČEZ uvolnila
natolik, že následně odpadnuvšího soka
nekompromisně smetl.

Èeské Budìjovice
– Tøebíè
4:1 na utkání
(3:2, 1:2sn,
4:3, 6:1, 9:0)

ÈTVRTFINÁLE

chystat formou většinových porážek
od papírově silnějších. Severomoravané sice odstartovali lépe, ale mančaft
z Vysočiny jim oplatil stejnou mincí,
tedy výhrou v prodloužení. Potom
na vlastním ledě jednou dominoval
a vzápětí opět prokázal svou trpělivou
schopnost zvládat vypjaté koncovky
rozhodujícím zářezem v dalším nastaveném čase.

D5

Foto:internet

naplno rozjeli své ofenzivní manévry
k dílčímu debaklu, avšak stěžejní mač
číslo čtyři v Litoměřicích parta VHK
směrem dozadu zavřela se závěrečnou
nájezdovou odměnou. No a v pátém
Na Hanácích se přestávka nijak nepro- pokračování znova zafungovalo kouzlo
jevila, v prvních dvou zápasech doma bouřlivého domácího prostředí, tudíž
vojáky vydeptali svým osvědčeným favorizovaný celek nezaváhal.
receptem v podobě neprostupné obraChomutov – Havíøov
ny. Pak se ovšem poněkud uspokojili
3:4 na utkání
a venku dvakrát padli: ve třetím dílu
(2:3, 4:1, 5:4p,
hladce, ve čtvrtém dramaticky. Jenže
vzápětí fanoušci natřískali přerovský
3:4sn, 1:2, 4:2, 2:3p)
zimák až po střechu, aby pekelná atmosféra v kombinaci s obřím herním Nervydrásající thriller až na dřeň přinesl
tlakem uškvařila Duklu v pátém utkání největší překvapení čtvrtfinále. Vzrujako spálený hranolek. Načež si to tuři šující série přitom byla plná zvratů jak
už pohlídali i na jihlavském kluzišti, v jednotlivých bitvách, tak v celém svém
postup mezi elitní kvarteto pečetili do vývoji. Soudržný kolektiv AZ dvakrát na
severu Čech ukázal, že nikoliv náhodou
prázdné kasy při power play.
po Budějovicích nejlepší venkovVsetín – Litomìøice má
ní bilanci. Za zápasového stavu 2:3 ve
4:1 na utkání
svůj prospěch ale nedokázal sérii zavřít
(4:3, 5:1, 2:8,
doma, takže se k rozhodujícímu sedmé2:1sn, 5:3)
mu střetnutí jelo zase do Chomutova.
Valaši se prý na sklonku nadstavbové Tam loni ještě extraligoví Piráti sahali po
fáze již hlavně připravovali na play-off. vydřeném postupu, leč zoufalá hra bez
Že nemluvili do větru, to potvrdili bě- brankáře vynesla podceňovaným Havíhem čtvrtfinálové výzvy. Proti velmi ne- řovským srovnání skóre na 2:2 – v čase
bezpečnému HC dokázali otočit hned 59.48! Aby nejdelší prodloužení v prvstupní duel z 0:2 a 1:3, napodruhé za- voligové historii utnul zkraje 99. minuty
plněný Lapač aplaudoval jejich výkon- euforickým gólem exprostějovský bek
nostnímu koncertu. Pak sice Severočeši Rašner.

Pøerov – Jihlava
4:2 na utkání
(2:0, 2:1, 1:4,
2:3pp, 5:0, 3:1)
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Poslední ohlédnutí za kvalitním vystoupením prostějovských
volejbalistek 2019/2020 v netradičně abecedním souhrnu

PROSTĚJOV Večerník připravil ještě jednu hodnoticí retrospektivu za předčasně ukončenou sezónou volejbalistek VK Prostějov. Tentokrát jsme zvolili poněkud jinou
formu než obvykle a ke každému písmenu abecedy se
pokusili přiřadit jeden výstižný pojem, který byl nedílnou
součástí úspěšného snažení hanáckého kolektivu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

A

jako AMBICE. Oproti předchozím letům šly výrazně dolů,
vedení klubu od začátku deklarovalo spokojenost i s klidným středem
extraligové tabulky. Což se podařilo
nejen splnit, ale navíc výrazně překročit.
jako BODY. Prostějovské ženy
jich v lize sbíraly sympaticky
mnoho, 48 po dlouhodobé části je
vzhledem ke konkurenci velice dobrý
počin. Z jednotlivých členek kádru
nejčastěji bodovala univerzálka Gabriela Kopáčová, povedená loňská posila.
jako CESTA. Oddíl vékáčka se
definitivně vydal jiným směrem
než dříve, to znamená dávat co největší
prostor mladým hráčkám včetně vlastních talentovaných odchovankyň.
jako ČÍSLA. Statistické údaje
hrají ve sportu obecně a ve volejbalu obzvlášť čím dál důležitější roli.
Prostějov má od čísel statistika Jakuba
Krčmaře, nejlepších numer v sezóně
pak dosáhla blokařka Nikola Stümpelová coby další nová plejerka z minulého léta.
jako DERBY. Hned čtyři
družstva ženské UNIQA extraligy pocházejí z Olomouckého kraje,
o lokální derby tak není nouze. Těmi
úplně top však rozhodně jsou při vzájemné rivalitě bitvy VK PV versus UP
Olomouc. Bilance tentokrát vyzněla
pro soupeřky (3:0, 0:3, 0:3).
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jako ENERGIE. Omlazené obhájkyně stříbra chtěly předvádět
rychlý dynamický volejbal. A když se
jim to dařilo, energie z nich doslova
tryskala. Jak kvalitativně herní, tak týmově pozitivní.
jako FANOUŠCI. Postupný
odliv zájmu diváků o VK během
posledních deseti let se momentálně
ustálil na současné realitě, kdy na domácí utkání pravidelně chodí několik
stovek věrných příznivců a jen občas
na zápasové šlágry o něco víc.
jako GABIKA. Suverénně
nejstarší členkou mančaftu ze
srdce Hané se v šestatřiceti letech stala
Gabriela Kozmík. Ostřílená Slovenka
se na soupisku vrátila z již ukončené
vrcholové kariéry, kouč tím vyřešil
akutní nouzi o schopné střeďačky.
jako HRA. Herní styl se hodně odvíjel od toho, nakolik
holky zvládaly přihrávku. Jakmile ano,
produkovaly moc pěkný a kombinačně pestrý volejbal. V opačném případě
problémů s příjmem se vše měnilo
v nepříjemné trápení.
jako CHYBY. Nezkušenost celkově mladého
souboru se promítala do místy vysoké
chybovosti. Zvlášť v některých pasážích hrubky přibývaly nadměrnou
rychlostí, a to ve všech činnostech.
Trpěl tím sám tým i méně trpěliví fandové.
jako INDIVIDUALITA. I v kolektivních sportech jsou důležité
individuální opory. Tou nejvýraznější
v případě vékáčka určitě byla Gabriela
Kopáčová, razantní bomberka s velkou ránou v ruce. Jakmile jí to šlo, táhla
ostatní – a naopak.
jako JISTOTA. Tenhle prvek
chyběl Prostějovankám v po-
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rovnání s minulostí asi úplně nejvíc.
Zatímco dříve bylo na jejich vítězství
skoro stoprocentní spolehnutí, aktuálně jakákoliv jistota vyprchala. Tím víc
jsou však boje zajímavější.
jako KAPITÁNKA. Po odchodu Heleny Horké převzala
kapitánskou roli Michaela Zatloukalová. Místní rodačka a klubová odchovankyně se po kádrovém omlazení rázem stala třetí nejstarší hráčkou celku,
který vedla svou správňácky přirozenou povahou.
jako LUBO. Z výborné práce
trenérů dlouhodobě těží áčko
VK. Léta ho skvěle vedl Miroslav
Čada, po němž taktovku převzal od
roku 2018 Lubomír Petráš. Jeho profesně lidské schopnosti mají na dobré
výsledky zásadní vliv.
jako MLÁDEŽ. Na vlastní
talenty se teď hodlá moravský
oddíl maximálně zaměřovat. K opětovnému pozvednutí mládežnických
složek výrazně přispěl příchod jejich
nového šéftrenéra Aleše Nováka, který juniorky dovedl k postupu z první
ligy a kadetky k šestému místu v extralize.
jako NOVÁ. Klíčovou oporou
se stala smečařka Lucie Nová.
Rok od roku sílila její týmová role až
k momentálnímu stavu, kdy je jednou
ze stěžejních stavebních součástek kolektivu.
jako OP. Nedílnou součástí
prostějovské volejbalové scény
trvale je tradiční oddíl TJ OP. Znovu
za něj stabilně nastupovala na hostování z VK Tereza Baláková a pronikavě
pomohla k sedmé pozici ve druhé lize
žen, tedy k záchraně soutěže.
jako POHÁRY. Dvě pohárové
soutěže absolvovaly v uplynulém ročníku Petrášovy svěřenkyně – a obě nakonec provázel velký
smutek. V evropském CEV Cupu
měly během čtvrtfinálové odvety na
lopatě belgický Beveren, ale z 2:0 na
sety padly 2:3. Později selhaly ve Final
Four ČP.
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Foto: Marek Sonnevend

QUALITY. Pracovitostí,
Q jako
chtěním a poctivým přístupem
dospěly nositelky růžovo-modrých
barev na takovou kvalitativní úroveň,
jež odpovídala hodnotným umístěním na čtvrtých příčkách v obou tuzemských soutěžích.
jako RISK. Ekonomická realita dovolila klubové generalitě
postavit jen úzký kádr hráček, s dalšími posilami se nepočítalo. Což byla
v případě početnější marodky dost
riskantní situace, naštěstí se nevymstila.
jako SOUDRŽNOST. Ať se
dělo cokoliv, volejbalové reprezentantky Prostějova vždy táhly za
jeden provaz. Zní to jako klišé, ovšem
tentokrát měly skutečně vynikající
a naprosto soudržnou partu, (téměř)
nikdy nepřestávaly bojovat.
jako ŠELMY. Nováček na české
scéně se za pouhé dva roky vypracoval na absolutní vrchol. Šelmy
Brno nechaly za sebou v extraligové tabulce všechny ostatní včetně favoritek
z Olomouce, o pravděpodobný zisk
mistrovského titulu je připravil pouze
předčasný konec soutěže.
jako TRADICE. Za třináct let
své existence se sportovní oddíl
nedá označit slovem tradiční, leč zvolna rostoucím věkem se vékáčko pomalu zařazuje mezi stabilní prvky národní
elity pod vysokou sítí.
jako ÚSPĚCH. Medaile
v UNIQA extralize se kvůli
řádění koronaviru sice tentokrát neu-
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dělovaly, přesto je konečný čtvrtý post
ženského výběru Prostějova vycházející z daného umístění po dlouhodobé
fázi nesporně pěkným úspěchem.
jako VÝBUCH. Největší propadák naopak děvčata potkal
v Králově Poli při vyvrcholení Českého poháru 2019/2020. Prohrály
semifinále s Olympem Praha a hlavně
pak totálně vybouchly v duelu o bronz
proti Liberci.
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jako WEIDENTHALEROVÁ.

Mladá odchovankyně Aneta
s dlouhým a cizokrajně znějícím příjmením je názorným příkladem, že
vlastní naděje dostávají i budou dostávat čím dál větší šanci.
jako faktor X. V případě vékáčka byla touhle důležitou ingrediencí rozhodně bojovnost. Navzdory
leckdy obřím výkyvům místní lvice
nikdy nic nevzdávaly, zásluhou čehož
otáčely ohromné bodové ztráty v některých setech a opakovaně dokázaly
zvrátit i celá střetnutí z 0:2 na sady.
jako YOUNG. Anglickým výrazem pro mládí si pomůžeme
u jinak složitě řešitelného písmene
ypsilon. Věkový průměr letošních Hanaček se totiž blížil ke dvaceti letům,
„kazila“ jej pouze veteránka Kozmík.
jako ZDRAVÍ. Absencí měly
ženy VK v průběhu sezóny minimum, pouze občasné nemoci či menší
zranění. Výjimku tvořila loni příchozí
Lenka Knorová. Ač věkem ještě juniorka, promarodila vinou různých zdravotních potíží takřka celý rok.
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Český volejbal dál pokračuje v nouzovém režimu
PROSTĚJOV V souvislosti s přetrvávající výjimečnou situací kvůli pandemii koronaviru
průběžně přicházejí další zajímavé informace
z ústředí tuzemského volejbalu.

Ą'iª5'215672;
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V jednom z několika vydaných prohlášení za
poslední období vyložil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta současné priority
střešní organizace. „Vedení Českého volejbalového
svazu spolu se Správní radou ČVS již udělalo několik zásadních rozhodnutí. Ukončili jsme všechny soutěže organizované pod hlavičkou ČVS bez
vyhlášení mistrů. Některé krajské volejbalové svazy udělaly obdobné opatření pro své soutěže. Nyní
přichází druhá fáze, kde musíme rozhodnout, jak

naložíme s nedohranými soutěžemi. Jde hlavně
o postupy, sestupy a nominace do evropských
pohárů. V tento okamžik dopracovává sportovně
technická komise detailní analýzu a plán pro každou soutěž. Následně bude tento materiál v oblasti
mládežnických soutěží diskutován a připomínkován na úrovni úseku mládeže i rady mládeže.
V oblasti UNIQA extraligy dají svá doporučení
Asociace volejbalových klubů mužů i žen. A posledním krokem pak bude celý materiál i s doporučením schvalovat Správní rada ČVS. Zde se nechci
unáhlit, sám si aktivně monitoruji situaci, mluvím
se zúčastněnými i se zástupci klubů, abych si udělal
pro sebe co nejpřesnější obrázek,“ obšírně vysvětlil
Marek Pakosta. „Jsem rád za vaše názory, děkuji
za ně a věřím, že s odbornými doporučení všech
zúčastněných se nám podaří nalézt ideální řešení

situace postupů a sestupů. Tohle je naše priorita
v daný okamžik, byť se může zdát, že nás čas úplně
netlačí,“ dodal.

527i6ö0#-4+<18
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Jak je vidět z průběžných zpráv krizového štábu
vlády ČR i vývoje situace ve světě, tak momentálně
nařízená opatření v České republice jen tak rychle
neskončí. Nikdo nyní nemůže predikovat, kdy se
civilní i sportovní život vrátí do normálních kolejí.
Proto předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta nechal zřídit „krizovou“ e-mailovou
adresu: korona@cvf.cz, kam může každý psát své
dotazy Českému volejbalu. V rámci možností, kapacit i znalostí se kompetentní lidé budou snažit co
nejrychleji podat odpovědi, případně vysvětlení.

#0-'6#81.',$#.+56#
41-7<47i'0#
Hlasováním per rollam se Správní rada Českého volejbalového svazu rozhodla v pondělí 23. března zrušit letošní ročník ankety
Volejbalista roku ČR. Zároveň zrušila i zasedání Výboru ČVS, které se mělo konat 8.
května. Anketa O nejlepší volejbalisty České
republiky 2019/20 byla úplně zrušena včetně
slavnostního vyhlášení, jež mělo každoročně
podobu honosného galavečera. Naopak zmíněná schůze svazového výboru byla odložena
na pozdější termín, který určí šéf ČVS Marek
Pakosta po skončení současných omezení
nařízených vládou ČR z důvodu nákazy COVID-19.
(son)

Olomouc, Prostějov (son) Týden poté, co Český volejbalový svaz rozhodl o předčasném
ukončení všech celostátních
soutěží řízených jeho sportovně technickou komisí, přikročil
ke stejnému řešení situace také
Krajský volejbalový svaz Olomouc. „Předsednictvo OL KVS
na základě návrhu STK OL KVS
rozhodlo hlasováním per rollam
dne 23. března 2020 o předčasném ukončení všech soutěží OL
KVS v ročníku 2019/2020. Důvodem je vyhlášený nouzový stav
v ČR. O způsobu ukončení v jednotlivých soutěžích OL KVS budete informováni úředními zprávami,“ zní oficiální prohlášení
Olomouckého krajského volejbalového svazu. Pro mládežnické
týmy našeho regionu by to mělo
znamenat definitivně potvrzená
umístění v jejich soutěžích na
základě průběžného pořadí před
neplánovaně brzkým uzavřením
sezóny: juniorky TJ OP Prostějov třetí v krajském přeboru U19,
starší žákyně VK Prostějov třetí
v krajském přeboru U15, mladší
žákyně VK Prostějov páté v krajském přeboru U13 a osmé v krajském přeboru U17.

/G\KP¾TQFPÊUQWV÷åG
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Prostějov (son) - Některých
volejbalistek VK Prostějov by
se po skončení oddílové sezóny
pravděpodobně týkalo za normálních okolností povolání do
reprezentačních služeb. Vzhledem k současné situaci s řádícím
koronavirem však nic takového
v dohledné době nehrozí. Evropská volejbalová federace (CEV)
totiž odložila na neurčito nejen
všechny rozjeté a zatím nedokončené klubové poháry starého kontinentu 2019/2020, ale
rovněž veškeré akce pro národní
týmy plánované v nejbližších
týdnech a měsících.
Aktuální odklad se týká těchto
soutěží: Champions League,
CEV Cup, Challenge Cup, Beach
Continental Cup (druhá fáze),
J&T Banka Ostrava Beach Open,
Golden European League, Silver
European League a Kvalifikace
Mistrovství Evropy mládežnických kategorií. Zbylé podniky
Snow volleyball byly zrušeny.
Z uvedeného výčtu je patrné,
že se logická opatření dotýkají
i kvalifikačního turnaje o postup
na ME kadetek 2020, který měl
proběhnout od 1. do 3. května
v Národním sportovním centru Prostějov za účasti mladých
volejbalistek Česka, Slovinska,
Řecka a Lotyšska. O náhradním
termínu budeme samozřejmě informovat.

+PFKXKFW¾NPÊUVCVKUVKM[X70+3#GZVTCNK\GåGPè4RQFNGGHGMVKXKV[PCFCPÚEJRQUVGEJ
PROSTĚJOV Přechod na jiný
statistický systém, k němuž Český volejbalový svaz přistoupil
zkraje uplynulé sezóny, umožnil
i v nejvyšší tuzemské soutěži ženské kategorie přehledněji vyhodnotit nejlepší hráčky na jednotlivých pozicích.
Ze zástupkyň VK Prostějov se nejvýše prosadily Gabriela Kopáčová
(třetí mezi univerzálkami), Lucie
Nová (čtvrtá u smečařek) a Nikola
Stümpelová (pátá v blokařkách).
Téměř všechny posty přitom
ovládly plejerky dvou top týmů Šelmy Brno + UP Olomouc doplněné
skvělým liberem Sokola Šternberk.
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1. Šárka Kubínová (Olomouc)
48,21 %, 2. Sarah Jaňourová
(Olymp Praha) 44,44 %, 3. Kamalani Akeo (Šelmy Brno) 43,87 %,
4. Soňa Nováková (Šelmy Brno)
42,06 %, 5. Katarína Dudová (Olomouc) 39,11 %, 6. Erica Handley
(Olomouc) 38,57 %, 7. Simona Bajusz (Liberec) 35,68 %, 8. Anna Přibylová (Přerov) 32,14 %, 9. Anna
Pospíšilová (Ostrava) 31,43 %, 10.
Rochelle Wopereis (Liberec) 29,77
%, 11. Michaela Zatloukalová
29,21 %, ... 14. Klára Dvořáčková
(obě Prostějov) 24,48 %.

1. Simona Janečková (Šelmy Brno)
0,33, 2. Karyna Denysova (Olymp
Praha) 0,31, 3. Sophie Carpentier
(KP Brno) 0,30, 4. Lucie Nová
(Prostějov) 0,30, 5. Eva Svobodová (Liberec) 0,28, 6. Eva Hodanová
(Olomouc) 0,27, 7. Karolína Fričová (Prostějov) 0,26, 8. Romana
Staňková (Olymp Praha) 0,25, 9.
Martina Michalíková (Olomouc)
0,25, 10. Denisa Pavlíková (KP
Brno) 0,23, … 39. Aneta Weidenthalerová 0,16, 44. Tereza Baláková 0,15, 49. Lenka Knorová
(všechny Prostějov) 0,14.

1. Gabriela Orvošová (Olomouc)
0,56, 2. Karin Šunderlíková (KP
Brno) 0,52, 3. Gabriela Kopáčová
(Prostějov) 0,51, 4. Aleksandra
Wanczyk (Ostrava) 0,46, 5. Veronika Šnellyová (Frýdek-Místek) 0,46,
6. Soňa Mikysková (Šelmy Brno)
0,45, 7. Sandra Kotlabová (Přerov)
0,45, 8. Tereza Diatková (Šelmy
Brno) 0,44, 9. Lucie Kalhousová
(Olymp Praha) 0,41, 10. Gabriela
Mazur (Šternberk) 0,39.

1. Ivona Svobodníková (Šelmy
Brno) 0,67, 2. Veronika Trnková
(Olomouc) 0,64, 3. Pavlína Šimáňová (Olymp Praha) 0,64, 4. Kateřina
Kohoutová (Liberec) 0,63, 5. Nikola Stümpelová (Prostějov) 0,63, 6.
Barbora Purchartová (Olymp Praha) 0,59, 7. Ema Kneiflová (Šternberk) 0,57, 8. Margaret Wolowicz
(Šelmy Brno) 0,56, 9. Veronika
Strušková (Olomouc) 0,55, 10. Veronika Bezhandolska (Olomouc)
0,54, … 12. Gabriela Kozmík
0,54, 31. Veronika Boudová (obě
Prostějov) 0,38.

1. Katrina Zilberman (Šternberk)
0,33, 2. Markéta Chlumská (Šelmy
Brno) 0,30, 3. Lucie Kolářová (Liberec) 0,29, 4. Veronika Dostálová
(Liberec) 0,26, 5. Šárka Sklenářová (Šelmy Brno) 0,25, 6. Daniela Digrinová (KP Brno) 0,24, 7.
Nikola Vaňková (Přerov) 0,22, 8.
Vendula Burešová (Přerov) 0,21,
9. Adéla Chevalierová (Ostrava)
0,21, 10. Adéla Stavinohová (Olomouc) 0,21, …15. Tereza Slavíková 0,10, 17. Tereza Baláková
(obě Prostějov) -0,05.
(son)

www.vecernikpv.cz

basketbal / házená
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PROSTĚJOV V průběhu loňského srpna během přípravy
na nový ročník Kooperativa NBL pivot BK Olomoucko
Michal Norwa (na snímku) připustil, že ročník
2019/2020 bude pro něj v pozici vrcholového sportovce poslední. A přál si, aby skončila ziskem medaile. To se nestalo, k bojům o konečné pořadí kvůli
vyhlášené pandemii vůbec nedošlo.„Tak jsem si sezónu opravdu nepředstavoval,“ posteskl si Norwa.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
ƔƔ Může mít nedohraný ročník
vliv na vaši představu o ukončení
sportovní kariéry?
„Já si na ten rozhovor vzpomínám...
(pousměje se) Ptal jste se v době, kdy
jsme byli v plné přípravě, tu nikdo
nemá rád. Tělo vás bolí, je to hodně
náročné období. O pár týdnů později bych tak možná nemluvil. Uvi-

díme, co přijde a jak se vše vyvine.“
ƔƔ Jaké z vašeho pohledu byly
uplynulé měsíce?
„Takové zvláštní. Díky častým změnám jsme se pořád tak nějak sehrávali. Rozhodně to nebyl nějaký obvyklý
ligový ročník. Měli jsme hodně zraněných, pořád někdo ze sestavy vypadával. Docela složitá sezóna...“
ƔƔ Vše vyvrcholilo přerušením
a následným ukončením Kooperativa NBL. Souhlasil jste s tímto
verdiktem?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Jo, bylo to nejlepší řešení. Vůbec si
neumím představit, že by se třeba
pokračovalo po šestitýdenní pauze. Na ten basket by se nedalo dívat
a nakonec by na zápasy nikdo nechodil, i kdyby byly haly otevřené.“
ƔƔ Jak trávíte nečekané volno?
„Pomáhám v práci kamarádovi. Říká
se, že těžké situace pomáhá překonat
práce. Při ní nemáte čas ubíjet se nějakými katastrofickými myšlenkami.
Tak se snažím zabavit, jak to jen jde.
Musíme to nějak přežít, než se situace urovná.“

-<GTU<JKîOH@UDI@EG@KnÁHD
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PROSTĚJOV Přestože basketbalová liga zůstala nedohraná,
nejlepší hráči ani tentokrát nebudou ochuzeni o individuální ocenění v rámci 12. ročníku ankety
„Hvězdy Kooperativa NBL“. Z pohledu statistických údajů je jasné,
že se mezi nejlepšími hráči udržel
kapitán BK Olomoucko Lukáš
Palyza. Český reprezentant byl
s průměrem 18,92 bodu na zápas
třetím nejlepším střelcem Kooperativa NBL a současně čtvrtým
nejužitečnějším hráčem.
„Lukáš je pravý kapitán. Oproti
předchozím sezónám trošku změnil
styl zakončení. Nestřílel pouze z dálky. Najížděl pod koš, chodil si pro
fauly, zlepšil se na doskoku. Pro náš

tým byl opravdu
nepostradatelný,“
uznává kvality svého kapitána trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.
Svoji kvalitu na klíčovém postu
ukázal také Radovan Kouřil. V asistencích jej překonal pouze hradecký
Stamenkovič, opavský Šiřina a Ondřej Sehnal z USK Praha. „Věděli
jsme, že na postu rozehrávače budeme po získání Radovana silní a to se
potvrdilo,“ nebyl z výkonů Kouřila
překvapený Benáček. „Kdyby některé zápasy neodehrál nemocný,
mohlo to být ještě lepší,“ připomněl
zdravotní potíže rozehrávače kouč
Hanáků.
Hráči Olomoucka na sebe výrazně upozornili také ve statistikách

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

basketbalistů do 22 let. František
Váňa byl šestým nejlepším mladým
střelcem a celkově sedmým nejužitečnějším hráčem. Osmý byl ve
sledované kategorii z pohledu odehraných minut. V této kategorii se
do nejlepší desítky dostal také Adam
Goga. „Jen to ukazuje, že v našem
klubu chceme dávat šanci mladým
hráčům. U Františka i Adama bylo
vidět, jak se vyplatí usilovná práce
v tréninku. Váňa se dostal do pozice nebezpečného střelce, Goga zase
pomáhal týmu především kvalitní
hrou v obraně. Oba se během sezóny
hodně zlepšili,“ komentoval výkony
mladých hráčů Benáček.
(lv)
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1. Newkirk (Ostrava)

19.39

1. P. Stamenkovič (Hradec)

8.70

1. O. Sehnal (USK)

2. Vyoral (Pardubice)

19.12

2. Šiřina (Opava)

7.43

2. Puršl (Svitavy)

14.2

3. Paly
yza (O
Olo
omo
ouck
ko)

18.92 3. O. Sehnal (USK)

6.68

3. Farský (Brno)

9.81

18.18 4. Kou
uřil (O
Olo
omo
ouck
ko))

6.6
60

4. Nábělek (Ostrava)

8.00

6.24

5. Kovář (Svitavy)

7.21

4. Šiřina (Opava)

14.5

16.41

5. Půlpán (Pardubice)

6. Lošonský (Hradec)

16.20

6. Marko (Svitavy)

5.82

6. David (Ústí n.L.)

5.43

7. Houška (Ústí)

16.14

7. Vyoral (Pardubice)

5.72

7. Váň
ňa (Olo
omou
ucko
o)

5.1
11

8. Igrutinovič (Kolín)

16.11

8. Číž (Kolín)

5.27

8. Kotásek (Svitavy)

4.44

9. Holsey (Ostrava)

15.8

9. Appleby (USK)

5.11

9. Kolář (Kolín)

4.42

10. Šotnar (Ústí n.L.)

4.82

10. Novotný (Brno)

3.65

5. Roby (Brno)

10. J. Bohačík (Nymburk)

15.58
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1. Vyoral (Pardubice)

23.92

1. Puršl (Svitavy)

12.25

1. O. Sehnal (USK)

2. Houška (Ústí)

22.39

2. O. Sehnal (USK)

10.93

2. Farský (Brno)

3. Šiřina (Opava)

22.04

3. Farský (Brno)

10.78

3. Kovář (Svitavy)

4. Paly
yza (O
Olo
omo
ouck
ko)

21..38 4. Nábělek (Ostrava)
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8.85

4. Puršl (Svitavy)

5. Igrutinovič (Kolín)

21.15

5. Kovář (Svitavy)

7.61

5. Kolář (Kolín)

6. Newkirk (Ostrava)

19.83

6. Váň
ňa (Olo
omou
ucko
o)

6.7
79

6. Nábělek (Ostrava)

7. P-Stamenkovič (Hradec)

19.48

7. David (Ústí n.L.)

5.57

7. Novotný (Brno)

8. Roby (Brno)

19.12

8. Kolář (Kolín)

4.88

8. Váň
ňa (Olo
omou
ucko
o)

9. O´Brien (Svitavy)

18.67

8. Novotný (Brno)

4.88

9. Kotásek (Svitavy)

10. J. Bohačík (Nymburk)

18.37

10. Kotásek (Svitavy)

4.52

10. Go
oga (O
Olomo
ouccko
o)

30.35

PROSTĚJOV Dalším kolektivním sportem v České republice, který kvůli koronavirové
nákaze přistoupil k předčasnému ukončení svých soutěží 2019/2020, je házená.
Definitivní verdikt padl uprostřed minulého týdne.

Marek SONNEVEND
„S ohledem na aktuální situaci v ČR
týkající se pandemie onemocnění COVID-19 rozhodla Exekutiva
Českého svazu házené 26. března na
svém jednání o ukončení aktuálního
soutěžního ročníku 2019/2020 pro
všechny soutěže řízené Soutěžní
komisí ČSH s výjimkou nejvyšších
soutěží (STRABAG Rail Extraliga
mužů, MOL liga žen a Český pohár
mužů i žen). Výsledky celého ročníku se anulují,“ stojí v oficiálním prohlášení na svazovém webu tuzemské
házené. „Dle tohoto rozhodnutí tedy
žádný z týmů napříč soutěžemi na
základě výsledků dosud odehraných
utkání nepostupuje ani nesestupuje do jiné soutěže a není stanoveno
konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží. Zařazení družstev
do soutěží pro ročník 2020/2021
provede SK ČSH a schválí Exekutiva ČSH dle stavu přihlášek do nové
sezóny a zařazení družstev do soutěží
v ročníku 2019/2020. Ve výjimečných případech může Exekutiva rozhodnout o zařazení družstva do vyšší
(případně nižší) soutěže, než kterou
hrálo v anulované sezóně. Usnesení
bylo přijato jednomyslně všemi členy
Exekutivy,“ stojí dále v komuniké.

23.2

„Učinili jsme krok, který asi většina
našich členů očekávala. Jakákoliv
jiná varianta než anulace celé sezóny
by nebyla fér. Při svém rozhodování
jsme vzali v úvahu počet neodehraných kol, neustále se zkracující dobu
do oficiálního termínu ukončení
soutěžního ročníku 2019/2020 i nemožnost předpovídat další kroky
vlády České republiky. Anulací ročníku odpadají diskuse o pořadí, postupujících či sestupujících. Tímto
rozhodnutím se jakoby vracíme do
doby před aktuální sezónou,“ vysvětlil prezident Českého svazu házené
Jaroslav Chvalný. „Aktuální situace
je mimořádná nejen pro náš sport,
ale pro celou společnost a v této
těžké době nechceme jakýmkoliv
sporným rozhodnutím jitřit emoce.
Proto jsme veškeré další alternativy
zavrhli. V našem rozhodnutí hrálo roli i osobní hledisko. Soutěže,
kterých se rozhodnutí týká, nejsou
profesionální a jsme přesvědčení,
že naši členové mají nyní také svoje

soukromé starosti. Házená teď pro
ně není prioritou. Věříme, že všichni, kterých se to týká, tento krok pochopí. I když je zřejmé, že někomu
tohle rozhodnutí možná pomůže,
někomu uškodí. Ale bezbolestné
dnes není žádné rozhodnutí,“ doplnil ještě Chvalný.
Zvolené řešení se samozřejmě týká
i druholigových mužů TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II Prostějov, dále druholigových mladších
dorostenců TJ Sokol Centrum Haná
i všech dalších mládežnických výběrů
těchto klubů z našeho regionu. „Už
před časem jsem říkal, že podle mého
názoru se letošní sezóna velmi pravděpodobně nedohraje. Vzhledem
k vývoji zdravotní i celkové situace
v zemi to bylo každým dnem čím dál
jistější, až se vše stalo skutečností.
Z mého pohledu jde ze strany svazu
o jednoznačně správné rozhodnutí,
nic jiného ani nezbývalo,“ okomentoval rozhodnutí trenér prostějovských
házenkářů Tomáš Černíček.
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PROSTĚJOV Ještě před čtvrtečním anulováním všech nižších házenkářských soutěží ČR
2019/2020 jsme krátce vyzpovídali trenéra mužů TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Bývalý špičkový
hráč a nyní kouč tamních házenkářů Milan Varhalík (na snímku)
okomentoval aktuální situaci radikálně ovlivněnou pandemií koronaviru z hlediska sportovního
i společenského.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ƔƔ Dokdy jste jako tým normálně
společně trénovali před omezující23.09 mi nařízeními vlády ČR?
„Poslední trénink jsme měli ve středu
21.09
před vyhlášením omezení vládou, to
20.67 znamená jedenáctého března.“
ƔƔ Jste od přerušení přípravy
16.64
s hráči v kontaktu, jestli třeba ně15..33
jak trénují individuálně?
15.16
„V kontaktu jsme, ale žádný indivi15..09 duální plán zatím nedostali. Prognó24.1
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za byla, že se potkáme po skončení
karantény původně vyhlášené původně do pětadvacátého března,
která však bohužel pokračuje dále.“
ƔƔ Všechny házenkářské soutěže v zemi byly zatím přerušeny.
Jak to vidíte s jejich
možným dokončením?
„Osobně si myslím, že v nižších
soutěžích se již
nebude pokračovat.
A co se týče extraligy
nebo MOL ligy, tak
uvidíme, jak se bude
situace vyvíjet.“
ƔƔ Co obecně říkáte na současnou situaci s šířící se nákazou
COVID-19?
„Pro většinu z nás, to není jednoduchá situace, ale věřím, že když budeme všichni dodržovat daná pravidla,
tak to brzo společně zvládneme.“
ƔƔ Jak s rodinou zvládáte být většinu času zavření doma bez možnosti normálního fungování?
„Danou situaci zvládáme v rámci
možností. Naštěstí bydlíme v domě
a kluci si mohou vyběhnout na zahradu. Já osobně pracuji v drogerii
a do práce chodím, i když současný

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

stav je pro každého z nás těžký. Změnilo se hodně věcí a hodně se jich
ještě změní, až se to všechno uklidní.
Všem lidem bych chtěl popřát hlavně
zdraví, pevné nervy a vždy dobrou
náladu s nadhledem. I když jsou momentální chvíle těžké, s úsměvem to
jde lépe. Chtěl bych také poděkovat
všem, kteří pro zvládnutí dané situace dělají maximum. Jak zaměstnancům v nemocnicích i v celém integrovaném záchranném systému, tak
všem, kteří se starají o chod obchodů
a služeb. Vím, jak náročné to v téhle
době je. Díky za vše, co děláte!“
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Pondělí 30. března 2020

Trenérský asistent Jestřábů Ivo Peštuka je jako kliďas na hráče ten hodnější
PROSTĚJOV Hlavní pozornost
v případě prostějovských hokejistů je dlouhodobě upřena
na samotné hráče, potažmo na
hlavního kouče a sportovního
manažera či případně na majitele klubu. A tak například asistent
trenéra Ivo Peštuka (na snímku)
trvale zůstává poněkud ve stínu
těchto sledovanějších person, ačkoliv má toho v ledovém sportu za
sebou spoustu včetně zajímavých
úspěchů a u Jestřábů působí už
čtvrtou sezónu. Proto jsme chtěli
pomyslnou „anonymitu“ tohoto
zkušeného muže trochu změnit
a dát mu prostor vyjádřit své názory v obsáhlejším rozhovoru.

Jasno o budoucnosti opravdu
nemám, protože teď mají
všichni lidé jiné starosti.
V současné době se s Jirkou
Vykoukalem a Láďou Lubinou snažíme vytipovat hráče,
kteří by byli přínosem pro
příští sezónu…

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

20032510496

yyVybavíte si okolnosti, za jakých
jste předloni do LHK přicházel?
„Stalo se tak před třemi a půl rokem.
Oslovil mě Jirka Vykoukal, zda bych
s ním nechtěl spolupracovat. Bylo to
po odvolání Kamila Přecechtěla a já
jsem samozřejmě souhlasil.“
yy Jak uplynulé roky osobně hodnotíte z hlediska vaší práce pro
klub?
„To je otázka spíš na majitele a sportovního manažera. Já se ze své pozice
snažím hlavnímu trenérovi hlavně
pomoci ve všech oblastech. Snažím
se na hráče dívat z trochu jiného
hlediska. Samozřejmě výkonnost na
ledě, ale i jak se chovají v kolektivu
a kabině.“
yy Měla vaše role u týmu během
této doby nějaký vývoj?
„Samozřejmě je role asistenta trenéra daná, vše ale záleží na vzájemné
komunikaci. Na skladbě plánu přípravy i samotných tréninků je nutná
spolupráce – a ta byla vždy výborná.
Při utkáních jsem měl na starost
obránce a hlavní trenér útočníky.
V rozhodujících momentech zápasů
jsme se vždy poradili, koho na led
pošleme s tím, že jsme se pokaždé
shodli.“
yy Navenek působíte trochu jako
muž ve stínu. Vyhovuje vám to?
„Já si myslím, že jsem se za ty roky
u hokeje naučil krotit emoce, i když
někdy je to těžké. A moje role by
měla spočívat v tom, že vidím věci
s nadhledem, snažím se myslet dopředu.“

Foto: Marek Sonnevend

yy Jste opravdu takový kliďas, jak
na první pohled vypadáte?
„Myslím si, že ano. Jak jsem už řekl,
ty roky u hokeje vás změní. Když
jsem byl mladší, tak jsem měl potíže s pány rozhodčími, ale postupem
času jsem zjistil, že jejich rozhodnutí
stejně nezměním. Manželka vždy
říká, že si mě brala jako kliďase, tak
bych u toho rád zůstal.“
yy Co byl pro vás dosavadní vrchol za dobu působení u Jestřábů?
„Tři roky za sebou jsme postoupili
do vyřazovacích bojů a vždy nám
chyběl krůček k postupu ještě dál.
Kladno parádní zápasy, Přerov vý-

borné zápasy, kde nás poznamenal
gól negól v prvním utkání. A Vsetín
byla opravdová paráda s nešťastným
koncem.“
yy Uplynulá sezóna ale mužstvu
nevyšla. Máte svůj názor na to,
z jakých důvodů a proč?
„Tak to je otázka, na kterou by
měla být hodně dlouhá odpověď,
ale budu se snažit vypíchnout ty
nejzákladnější příčiny neúspěchu.
V hokeji se říká, že padesát procent
mužstva jsou brankáři. A tam byl náš
letošní největší problém, ani jeden
gólman kromě Dana Hufa se nepotkal s dobrou formou. V obraně jsme

chtěli spojit zkušenost s mládím,
ale hlavně mladší beci nás hodně
zklamali. V útoku nám od začátku
hodně chyběl Tomáš Divíšek, který
více než polovinu ročníku ze zdravotních důvodů nehrál. Po odchodu
některých hráčů v průběhu sezóny
se hodně zúžil kádr a mladší kluci,
kteří dostali víc prostoru, svou roli
úplně nezvládli. Ale myslím si, že by
v příští sezóně měli prodat zkušenosti, které letos získali.“
yy Většinu tohoto času byl hlavním koučem Jiří Vykoukal. Jak se
s ním spolupracovalo?
„Jirka je vynikající jako člověk
i jako trenér. Zvládá obrovské penzum práce, jedním slovem super.
Domlouvali jsme se spolu jak na
skladbě kádru, tak na sestavování
tréninků i na rozboru a taktice proti
jednotlivým soupeřům, kteří nás čekali v následujících utkáních.“
yy Je velký rozdíl mít za parťáka
na střídačce Ladislava Lubinu?
„Myslím si, že ne. Láďa to má jednodušší v tom, že má na rozdíl od Jirky
na starost hlavně mužstvo a tomu se
snaží věnovat maximálně. Co jsem
za tu krátkou dobu s ním poznal, tak
je neuvěřitelně pracovitý. Neustále
něco studuje, sleduje všechna utkání
soupeřů, připravuje pro hráče videa
a počítač je jeho veliký kamarád.“
yy Jak obecně vycházíte s hráči?
Býváte tím hodnějším z trenérské
dvojice?
„Obecně si myslím, že s hráči vycházím dobře. V mužstvu je dvacet
kluků a každý je jiný, každý potřebuje jinou komunikaci. Samozřejmě
jsem ten, který je na hráče hodnější,

protože nepopulární kroky jsou především na hlavním trenérovi.“
yy Dá se říct, že jste ve službách
prostějovského hokeje i přes nepovedený ročník 2019/20 celkově spokojen?
„Samozřejmě, že jsem spokojen.
Můžu pracovat s výbornými lidmi
od majitele přes realizační tým a hráče až po všechny další, co se pohybují na zimním stadionu.“
yy Jak vnímáte současnou výjimečnou situaci kvůli pandemii
koronaviru?
„To je věc, kterou jsme nikdo nepředpokládali a beru ji velmi vážně.
Pro celou civilizaci je to špatné, a věřím, že odpovědným přístupem každého se vše v dobré obrátí. A brzy se
najdou prostředky, jak tuto pandemii zastavit.“
yy Souhlasíte s razantními opatřeními vlády ČR, jež měla za následek přerušení běžného života
včetně předčasného ukončení hokejové sezóny?
„Ano, protože nejdůležitější je zdraví
a bezpečnost všech.“
yy Máte vy osobně strach či obavy
z nákazy COVID-19?
„Jistěže mám strach i obavy o svoje

blízké a o všechny lidi. Věřím ale,
že většina má v sobě zodpovědnost
a svým přístupem pomůžou nákazu
zastavit.“
yy Co teď děláte, čím se zabýváte?
„Já jsem měl s rodinou odletět prvního dubna na dlouho plánovanou
dovolenou do Kanady za přáteli, ale
volno teď strávíme doma. Budu se
snažit dořešit resty, které se během
sezóny nakupily.“
yy Kdy se podle vás vrátí společnost do normálních kolejí?
„To je těžká otázka. Já si samozřejmě
přeji, aby to bylo co nejdříve, ale jak
ten svět pozoruji, tak bych byl šťastný, abychom strávili klidné léto bez
strachu a nemocí.“
yy Máte už momentálně jasno
o svém dalším (ne)pokračování
v LHK Jestřábi?
„Tak to opravdu nemám, protože teď
mají všichni lidé jiné starosti. V současné době se s Jirkou Vykoukalem
a Láďou Lubinou snažíme vytipovat
hráče, kteří by byli přínosem pro příští
sezónu. Samozřejmě bychom chtěli,
aby mužstvo bylo složeno z hokejistů,
kteří budou mít kvalitu jak hráčskou,
tak charakterovou. A budou bojovat
za prostějovské Jestřáby!“

vizitka
IVO PEŠUTKA
✓ narodil se 13. července 1957 v Olomouci
✓ asistent trenéra u hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov
✓ s ledním hokejem začal v roce 1963,
kdy jej otec dovedl na olomoucký zimák
✓ postupně prošel všemi mládežnickými
kategoriemi HC Olomouc, vojnu strávil
ve VTJ Písek, následně působil znovu v Olomouci, poté v Prostějově,
ve Třinci a hráčskou kariéru ukončil opět v Prostějově
✓ trenérskou práci u mládeže zahájil ještě coby aktivní hokejista
v Prostějově, poté se přesunul do Olomouce, Opavy a Havířova,
kde kromě vedení mládežnických kategorií dělal i asistenta
u tamních extraligových mužů postupně Richardu Fardovi,
Jiřímu Režnarovi a Františku Výbornému
✓ z Havířova zamířil k dorostencům Olomouce,
poté k juniorům Přerova a juniorům Prostějova, od nich
pak na podzim 2016 přešel do „A“-týmu Jestřábů
✓ za svůj největší úspěch považuje jedenáctileté účinkování
v Havířově, kde se mužstvu pokaždé podařilo zachránit extraligu
✓ je ženatý, s manželkou Zuzanou mají čtyři dospělé děti
(nejstarší Robert závodně plaval, Iva hrála házenou a veslovala,
Ivo byl hokejista, nejmladší Jiří stále aktivně hraje hokej v USA)
a tři vnoučata (Tadeáš hraje basketbal v Olomouci, Filip hraje
hokej v Přerově, Ivošek začíná bruslit v Prostějově)
zajímavost: díky nabídce kanadského kamaráda Johna DeRoo
si vyzkoušel i trénování zámořských juniorů Calgary

