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9HĀHUQtN
Vìøí ve Velikonoce
Prostějov (mik) – Zcela náhodně
Večerník u Hloučely přistihl dva
muže bez domova, kterak z rostoucí vrby poblíž řečiště řezali nožem
proutky a na místě se je pokoušeli
splést do pomlázky. „Pánové, namáháte se zbytečně, Velikonoce
žádné nebudou,“ snažili jsme se
oba přítomné přesvědčit. „Ó né,
i kdyby byly zakázané, tak mi si je
uděláme sami. Víme o bezva ženskejch, které nás pustí dovnitř do
baráku vir nevir,“ překvapila nás
odpověď jednoho ze starších bezdomovců.

Meruòky mu zmrzly
Prostějov (mik) – Zatímco tento
týden už budeme ze skříní vytahovat šortky a trička, minulých
sedm dní nám počasí dávalo ještě
najevo, že se Paní zima nehodlá tak
úplně vzdát. Během úterý a středy
totiž i do Prostějova přišly mrazy.
„Úroda meruněk je zase v pr...! Pupeny na stromech zčernaly, prostě
pomrzly,“ postěžoval si Večerníku
jeden z vrahovických zahrádkářů.
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Martin ZAORAL

Zdražení nájemného odloženo! Potěšující zpráva pro všechny,
kteří aktuálně bydlí v městském
bytě. Jak Večerník už během února
letošního roku informoval, prostějovští radní rozhodli o poměrně razantním zdražení nájemného. Minulý týden se ale konšelé platnost
tohoto opatření rozhodli odložit
na neurčito.
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Mladí nejdou příkladem. Mnozí
omladinu chválí za jejich příkladný
přístup k nouzovému stavu i za to,
že na rozdíl od jedinců ze starší generace nosí poctivě roušky. Ovšem
případ kouření na dětském hřišti za
Penny marketem na sídlišti Hloučela, kdy skupinka několika mladíků měla roušky bůhvíkde, svědčí
o něčem úplně jiném.

CO NÁS UDIVILO…
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ZACHYTILI JSME

Agentura 0ĚVWRXVSRŐiGiVRXWĚæ0LVVURXäND 11 630 000

Další ústup chøipky
Prostějov (mik) – Klasická chřipka po dalším součtu zaznamenala
ústup o jednadevadesát případů.
„Zatímco předchozí týden jsme registrovali na Prostějovsku 990 případů relativní nemocnosti na 100
tisíc obyvatel, v pondělí třicátého
března jsme evidovali už pouze
899 pacientů nemocných chřipkou. I nadále v rámci Olomouckého kraje vykazujeme čtyřiadvacet
případů chřipkového onemocnění
s klinicky závažným průběhem
a sedm úmrtí osob,“ sdělila Eva
Kučerová, vedoucí protiepidemiologického oddělení pobočky KHS
v Prostějově.

VEÈERNÍKU

Pondělí 6. dubna 2020

Hodí se to, a právě v této době! Prostějovští konšelé se rozhodli trochu
odlehčit zoufalou situaci kolem
koronaviru a vzhledem k tomu, že
nyní každý člověk nosí ochrannou
roušku, vymysleli pro Prostějovany
speciální soutěž. Tedy lépe řečeno,
zatím jen pro slečny a paní Prostějovanky!
„Už jsem úplně zblblý vyhlašováním
všech těch zákazů a opatření, že
jsem si přestal všímat, jak je kolem
nás hezky a jak to těm našim ženskejm sluší! Řekl bych, a třeba se na

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

•• Pondělí ••
Stoletá vlajka. Nebe, čistota a krev prolitá vlastenci. Tak jsou interpretovány barvy na naší vlajce. Přesně před sto lety byla vyhlášena a uznána její
oficiální podoba. Návrh naší vlajky vytvořil státní úředník Jaroslav Kursa.
•• Úterý ••
Sníh na poslední chvíli. „Nepadá sníh, aby zahubil svět, ale aby každé
zvíře ukázalo stopu svou,“ napsal poeticky Franz Kafka. Přírodního sněhu
jsme si v zimě příliš neužili. O to víc nás všechny překvapilo sněžení v poslední březnový den.
•• Středa ••
Aprílové dítě. „Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí
pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí
a on zjistí, co žil a jaký to mělo smysl,“ napsal spisovatel Milan Kundera,
který se narodil před 91 lety. Těžko říct, zda toto aprílové dítě, díky němuž
přibylo několik krásných knih, už ví, jaký to vše mělo smysl.
•• Čtvrtek ••
Krev teče dál. Danajský dar je, když někomu darujete krev a on pak zemře
na otravu alkoholem… Pondělí a čtvrtek od 6:00 do 8:00 hodin jsou tradiční dny, kdy můžete darovat krev v prostějovské nemocnici, která obnovila činnost svého hematologicko-transfuzního oddělení.
•• Pátek ••
Oběť sebe sama. „Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. Jedině stálá sebekontrola buduje charakter.
Lidí se nebojme, ale sebe,“ napsal Tomáš Baťa, který se narodil před 144
lety. Sám „král obuvi“ se stal obětí vlastní netrpělivosti. Navzdory mlze
přesvědčil pilota, aby s ním vzlétl, neboť spěchal na otevírání pobočky ve
Švýcarsku. Krátce po startu se však letadlo zřítilo a oba muži v troskách
zahynuli.
•• Sobota ••
Krádež, která pobavila svět. Václav Klaus na začátku roku 2013 prý
vyhlásil jinak nesmyslnou hromadnou amnestii proto, aby si sám zajistil
beztrestnost za drobnou krádež v Chile… Od chvíle, kdy bývalý prezident
České republiky vzbudil pozornost celého světa tím, že si za přítomnosti
televizních kamer strčil do kapsy protokolární pero, uplynulo už devět let.
•• Neděle ••
Z Hané až na konec světa a zpět. Před jedenácti lety v Praze zemřela prostějovská rodačka Herma Svozilová Johnová. Kultivovaná dáma, která studovala ve Francii i anglickém Oxfordu, ve svých 86 letech vydala rozsáhlou
vzpomínkovou knihu Hanácká sága. V ní vzpomíná i na manžela, který se
už ve svých 30 letech stal starostou Prostějova.

mě moje manželka zlobit nebude,
že dámy jsou v těch rouškách ještě
hezčí než bez nich,“ svěřil se primátor Francimór Kopačka. Z těchto
důvodů dal pokyn kompetentním
lidem na radnici, aby vymysleli
něco pro zabavení lidí strádajících
nedostatkem zábavy v této pohnuté době. Úkolu se zhostila Miládka
Bitva u Sokolova. „Dlouho jsem
přemýšlela, až jsem to vymyslela. Na
prvního máje se ve Společenském
domě, který na tuto akci výjimečně otevřeme, uskuteční soutěž Miss
rouška 2020. O titul se mohou přijít
ucházet slečny a paní, které se ukáží
v té nejkrásnější roušce, pochopitelně ale jen v plavkách. Členy poroty
budou totiž muži, takže ženské se

kromě roušek musí ukázat i svým
tělem. Stále je sice v platnosti zákaz
akcí s účastí větší než třicet osob, ale
na molo by v jednu chvíli mohlo vystoupit jen deset soutěžících, které
by po hodnocení porotou šly domů.
A následovalo by dalších deset uchazeček o titul Miss rouška. Hodnotit
se bude kromě těla v plavkách i nápaditost doma vyrobených roušek,
jejich barva i střih,“ uvedla náměstkyně primátora Bitva u Sokolova.
Nejlepší tři soutěžící v této originální a výhradně prostějovské soutěži
obdrží hodnotné ceny. „Nabídl se
sponzor, který chtěl vítězce věnovat
týdenní pobyt v Itálii. Poslali jsme
jej do háje! Ceny jsme nakoupili z vlastních prostředků. Vítězka

kromě zlaté roušky dostane poukaz
na nákup dezinfekce, látku na výrobu roušek a další ceny. Další dvě
nejlepší dívky či ženy dostanou od
města každá padesát roušek a líh,
ze kterého si dezinfekční prostředky
vyrobí doma samy,“ vyjádřil se primátor Kopačka ještě k odměnám za
vítězství premiérového ročníku Miss
rouška Prostějov 2020.
Za Agenturu Hóser Majkl

Přesně takovou sumu peněz
hodlá už letos proinvestovat
prostějovský magistrát v rámci
první etapy rekonstrukce Sídliště B. Šmerala. Stavební investice
je rozdělena na pět etap do tří
let a městskou pokladnu má stát
v součtu bezmála osmačtyřicet
milionů korun.
ZAUJAL NÁS...

PETR HANZLÍK

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Policisté na začátku minulého
týdne informovali o zásahu
proti skupince mladých mužů,
kteří na železniční zastávce ve
Stražisku rozbíjeli v opilosti
sklo na výpravní budově a tropili další výtržnosti. A navíc
podnapilí mladíci neměli na
obličeji nasazeny ochranné
roušky, což dva z nich po upozornění hlídky napravili.

2,4
Jeden z mladých opilců se
však policistům vzepřel, byl
vulgární, choval se agresivně,
a dokonce se snažil poškodit
policejní vozidlo. Nebylo tedy
divu, že skončil v poutech.
Policistům vzápětí nadýchal
2,4 promile alkoholu. Jeho
jednání je však přese všechno
vedeno pouze jako přestupek.

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.

NGUYEN PHUNG THANH
se narodil 10. srpna 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7. ledna 2020.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 51
do 52 let, měří okolo 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

S jedním z nejznámějších prostějovských disidentů a chartistů se minulý týden rozloučila prostějovská
veřejnost. Známý antikomunista
a normalizační diskžokej zemřel ve
věku 75 let.
ZASLECHLI JSME…

„MATKOU
PANA
PETRÁŠKA
NENÍ“
Spisovatelka a publicistka Blanka Kovaříková na adresu prostějovské rodačky Manon Chaufour, která měla vztah s Janem
Werichem.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

14/4 °C

¶WHUÙ

21/3 °C

Vendula

Heřman a Hermína

Støeda

21/9 °C

Ètvrtek

21/9 °C

Ema

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 10. února 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 54 do
55 let, měří okolo 180 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a šedé vlnité
vlasy. Nosí plnovous.

Dušan

Pátek

16/10 °C
Darja

Sobota

14/8 °C

Nedìle

16/5 °C

Izabela

Julius
Zdroj: meteocentrum.cz
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„JEDINÉ PENÍZE,
CO JSME DOSTALI,
BYLY ZE SBÍRKY“

MOSTKOVICE Sousedské spory
jsou mnohde na denním pořádku. Ale aby vám váš soused zničil
dvougenerační dům tak, že byste
si ho museli celý kompletně znovu
postavit a vybavit, to se opravdu
stává jen málokdy. Výjimku tvoří Mostkovice, kde 22. září 2018
došlo k mohutné explozi, po níž
musely být zbourány tři sousední
objekty. Redaktorovi Večerníku
se na místě podařilo zastihnout
obyvatelku jednoho z nich.

Martin ZAORAL
V minulém vydání Večerníku jsme
v rubrice „Po stopách starého případu“ uvedli, že na místě všech
tří domů poničených výbuchem
v Mostkovicích už stojí nové objekty.
To však nebylo zcela přesné – starší
dům, v němž třicetiletý muž neodborně manipuloval s pyrotechnikou,
čímž způsobil následnou detonaci,
obnovován vůbec nebyl. „Stával na
rohu křižovatky hned vedle nás a pa-
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AKCE
ZRUŠENY,
prostějovský
kostel vysílá
mše on-line

PROSTĚJOVSKO Takto
smutné Velikonoce nikdo
z nás ještě nezažil. Opatření
proti koronaviru letos naprosto zásadním způsobem
ovlivní i hlavní křesťanské
svátky. Nejenže kostely
zůstanou zavřené i o velikonoční neděli, zároveň
se nebudou konat žádné
akce a výrazného omezení doznají i zvyky pojící se
s těmito svátky neodmyslitelně každý rok. Kvůli pandemii koronaviru a vládním
nařízením bude totiž řada
zákazů platná i na blížící se
svátky.
(mls)
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ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CTVKP<CQTCN

třil otci zemřelého,“ prozradila nám
přímo na místě obyvatelka jednoho
z domů, který byl bezprostředně
po výbuchu zcela srovnán se zemí.
„Bydlíme v něm dvě rodiny, a sice
staří a mladí. Po celkové rekonstrukci jsme se do něj nastěhovali sedm
let před explozí a po ní museli začít

úplně od nuly,“ dodala žena, podle
níž nebyl dům pojištěný. „Jediné peníze, které jsme dostali, pocházely ze
sbírky. Moc za ně děkujeme. Zbytek
na stavbu i vybavení jsme si museli
společně půjčit,“ prozradila obyvatelka.
>>>dokončení na straně A7

0CRąÊMNCFX*QTPÊOiV÷R¾PQX÷PCJTC\WLÊMCåFQTQéP÷\XQP[\FGLwÊJQMQUVGNCJTMCéKCQVTCFKEKUGXQDEKPGEJV÷LÊPGEJCV
RąKRTCXKVCPKNGVQUXFQD÷PWEGPÆJQRQD[VWFQOC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

VŠE O VELIKONOCÍCH V DOBĚ COVID-19
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 10-11 V KNIZE C
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PROSTĚJOV, NĚMČICE NAD
HANOU Konec labutího jezera
v Prostějově! Nesmírně populární pár bílých elegantních ptáků, který se usídlil na drozdovickém rybníce, už další mladé nevyvede. Otrávenou labuť strážníci objevili v pátek 27. března,
následně byla převezena do
ornitologické stanice v Přerově,
kde v průběhu uplynulého týdne otravě podlehla. Samce pak
minulé pondělí ornitologové
preventivně přesunuli na tovačovské rybníky.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

UCOEGQFXG\NKFQ6QXCéQXC

I letos si na břehu drozdovického
rybníka v Prostějově vybudoval své
hnízdo labutí pár. Labutí samice již
seděla na vajíčkách, bohužel mladé
z nich už nikdy nevysedí. „V pátek
sedmadvacátého března přivezla
Městská policie Prostějov do našeho sběrného místa na Ekocentru
Iris otrávenou labuť z prostějovského rybníka. Vypadala velmi špatně.
Odpoledne si ji vyzvedli pracovníci
z ornitologické stanice v Přerově, to
už labuť vypadala o něco lépe,“ popsala Eva Zatloukalová z prostějovského Ekocentra Iris.

bakterií, čímž zvyšují riziko ptačích
nemocí,“ reagoval na dotazy Večerníku Josef Chytil, vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově (ORNIS), jehož jsme se zároveň
zeptali, zda se na prostějovském rybníce v dohledné době ukáží například
potomci labutího páru. „To je možné,
hned tak to ale určitě nebude. Labu8T¾VVÊUGGNQPPK
tě jsou silně teritoriální, takže dokud
X[XGGFGPP¾ ON¾ò
òCVCC" na rybníce žili jejich rodiče, tak už se
Večerník samozřejmě zajímalo, co vrátit nemohli. Zda tak ovšem učiní,
mohlo být příčinou otravy zvířete. nedokáže nikdo dopředu říct,“ pokr„To už asi nikdo nezjistí. Vše napo- čil rameny Chytil.

Přestože vše vypadalo nadějně,
uprostřed uplynulého týdne dorazila špatná zpráva. „Labuť z prostějovského rybníka bohužel nepřežila.
Jelikož se jednalo o otravu, ornitologové preventivně přemístili osiřelého samce na tovačovské rybníky,“
prozradila dále Zatloukalová.

.CDWVÊUCOGEDG\TCFP÷JNGFÊFQRT¾\FPÆJQJPÊ\FCULKåPCMNCFGPÚOKXCLÊéM[
MVGTÆLGJQåKXQVPÊFTWåMCPGéGMCP÷QRWUVKNCCLKåUGMPKOPKMF[PGXT¾VÊ
Foto: Martin Zaoral
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Letos už jako vzpomínka na labutě
zůstane pouze uvolněné místo s již
nakladenými vajíčky...
Při svém premiérovém hnízdění na Těsně před uzávěrkou nás pozorný
prostějovském rybníku před dvěma čtenář informoval, že se na hladině
lety labutí pár o všechny své mladé rybníku objevil jiný pár labutí. budeme zjišťovat a v příštíám čísle přineseme další aktuální zprávy.
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přišel. Důvodem byla pravděpovídá tomu, že příčinou úhynu této
dobně právě otrava botulotoxinem.
labutě byl botulotoxin. Pitva se
Loni už měly labutě mnohem větší
však v tomto případě neděštěstí. Radovat se mohly z celkem
lala. Je drahá a nařizuje se
osmi mladých, o dvě z nich však
jen v některých případech.
přišly. První mělo genetickou
Teorii o botulotoxinu však
podmíněnou vadu křídla, a tak
nasvědčuje i fakt, že před
jej nyní již zesnulý ochránce
úhynem labutě bylo relapřírody Drahoš Kňourek přetivně teplo a rybník byl na
sunul na rybník u Vitčic. Drunízkém stavu vody. Svoji roli
hé již značně odrostlé mládě Minulý týden jsme s kolegy z městské rady
rozhodli o pomoci našim živnostníkům a podmohlo sehrát i krmení labutí < 2TQUV÷LQXC RWVQXCNC NCDWċ FQ 1TPKVQNQIKEMÆ
uhynulo na otravu, a to pravděnikatelům. Kdo z nich podniká v prostorách
ze strany lidí. Zbytky pečiva UVCPKEG /W\GC -QOGPUMÆJQ X 2ąGTQX÷ ,GwV÷ podobně v důsledku nadměrného patřících městu, může počítat s prominutím
mimo jiné znečišťuje vodní RąK RąGXQ\W VQ U PÊ X[RCFCNQ EGNMGO PCF÷LP÷ a nevhodného krmení ze strany lidí tří nájmů, a to do výše 15 tisíc korun měsíčně.
(QVQ'XC<CVNQWMCNQX¾ z Prostějova.
toky a podporují množení 
Ostatním nabízíme finanční pomoc, tedy dar,

20040110518

CO JE BOTULISMUS U PTÁKÙ?
Nejčastější příčinou úhynu vodních ptáků v létě je otrava jedem botulotoxinem, který produkuje mikroorganismus Clostridium botulinum vyskytující se běžně
v bahně i v půdě. Při špatném okysličování vod odumírají různé řasy a sinice a vznikají tak ideální podmínky
pro pomnožení této bakterie. Ptáci se pak otráví pozřením různých bezobratlých živočichů, vodních či suchozemských (například larev hmyzu), v jejichž tělech se
botulotoxin hromadí. Příznaky otravy jsou ochrnutí
svalstva, tudíž špatná pohyblivost, což znamená, že
ptáci nejsou schopni chůze, letu ani potápění a mohou
se proto i utopit. Uhynulý pták může být příčinou úhynů i jiných zvířat, sežerou-li jej, proto je potřeba mrtvá
těla neškodně odstranit.
Zdroj: www.svscr.cz

2TQUV÷LQXwVÊ UVT¾åPÊEK RąGXG\NK
QVT¾XGPQW NCDWċ FQ RTQUV÷LQX
UMÆJQ'MQEGPVTC+TKU

(QVQ'XC<CVNQWMCNQX¾

až 15 tisíc korun. Pomoc je samozřejmě určena
těm z nich, kteří museli zavřít své provozovny
na základě příslušného usnesení vlády o přijetí
krizových opatření. Město na tyto účely vyčlenilo pět milionů korun. Prostějov tím podporuje
drobné podnikání, které zažívá v době nouzového stavu těžké časy. Mluvíme přitom o zcela
konkrétních lidech, kteří obchodují a provozují
služby. Možná je mezi nimi váš kadeřník,
opravář obuvi nebo prodejce domácích potřeb.
Snažíme se, aby se po ukončení nouzového stavu mohl život v našem městě co nejdříve vrátit
do svých obvyklých kolejí.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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pohled zpátky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 6.dubna 2020

STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU
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0',517561241%'060ª
SUYQtYHONRX]DNi]NX
KRALICE NA HANÉ Když pozorujete šikovné lidi při práci, můžete nabýt dojmu, že dokáží snad
úplně vše. Tak tomu samozřejmě
není, nicméně jejich schopnosti
se díky neustálé práci neuvěřitelně
rozvíjí. To je přesně případ patnáctiletého Pavla Ožany z Kralic na
Hané. Ten je důkazem, že skutečně
láskyplný vztah k řemeslu lze získat i v době internetu, sociálních
sítí a chytrých telefonů.
Zhruba před rokem přinesl Večerník portrét Pavla Ožany, který je
vášnivým truhlářem. Už tehdy ze
dřeva vytvářel ptačí budky, boudy
pro kočky či menší psy, úložné krabice, dětské stoličky a židle, police,
misky či závěsné květináče. Jeho
sortiment se od té doby ještě rozšířil. Nedávno se skromný a talentovaný řemeslník pustil do své první
velké zakázky.
„Paní z vesnice u Dlouhé Loučky na
Jesenicku mě oslovila, že by chtěla
udělat poklop na studnu. Když jsem
ji uviděl, byl jsem zaskočený. Betonová skruž sahala zhruba metr nad
úroveň terénu. Abych ji zakryl, vy-

Napsáno
pred

à

6. 4. 2010

2CXGN 1åCPC C LGJQ \CVÊO
PGLX÷VwÊRTQLGMVFQP÷JQåUG
ONCFÚVTWJN¾ąRWUVKN Foto:
CTEJKX8GéGTPÊMW

tvořil jsem dřevěnou
konstrukci, k níž jsem
přidělal i střechu. Dohromady je to vysoké
skoro tři metry,“ popsal Pavel Ožana, kterého k práci se dřevem přivedl jeho
dědeček, jenž mu stále dělá jakéhosi
odborného poradce.
Mladý řemeslník provozující svoji
vlastní firmu má za sebou mimo
jiné úspěch při akci Advent v oranžerii na Výstavišti Flora v Olomouci. „Zájem byl velký, po výstavě mi

zbylo jen pár věcí,“ ohlédl se
zpět Ožana, kterého zápal pro výrobu ze dřeva rozhodně neopouští.
I proto se od něj dají v této oblasti
ještě čekat velké věci. „V dubnu bych
se měl pustit do výroby udírny, tak
se těším,“ nastínil mladý truhlář své
plány, jehož snem je výroba vlastní
kuchyně.
(mls)

PROSTĚJOV Jde o dlouhodobý problém, který stále
není vyřešen ke stoprocentní spokojenosti místních
obyvatel. Už v roce 2016 se na prostějovský magistrát
obrátili obyvatelé panelového domu, kteří požadovali
řešit zvýšenou hlukovou zátěž z dopravy v ulici Okružní ve směru od Brněnské po ulici Tylova. Na veřejném
setkání radních s občany bylo tehdejší náměstkyní Ivanou Hemerkovou přislíbeno, že město Prostějov bude
tuto záležitost řešit.
Magistrát již vynaložil více než milion korun na opatření
v podobě výstavby protihlukové stěny, která už v Okružní
ulici stojí. Tamní obyvatelé ale namítají, že zeď nemá patřičné účinky. „Už v minulém volebním období byla navržena
tři základní opatření, jak hluk v Okružní ulici snížit. Magistrát si vytýčil úkoly snížit hluk z dopravy, provést odhlučnění bytového domu a snížit intenzitu hluku z okolních
ploch,“ podíval se do nedávné historie Jiří Rozehnal, náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Na základě těchto návrhů opatření a požadavků na dokončení cyklostezky ze sídlišť ležících v západní části města do
průmyslové zóny byla zpracována projektová dokumentace na úpravu ulice Okružní. „Její součástí je posunutí
komunikace dále od bytového domu, čímž také vznikne
prostor pro realizaci cyklostezky s chodníkem. Mezi chodníkem a domem bude doplněna veřejná zeleň, která bude
mít funkci zachycovače prachu a částečně utlumí hluk,
dále je potřeba rekonstrukce stávající komunikace, která je
díky intenzitě automobilové dopravy a hlavně zásobování
obchodního domu Kaufland již značně poškozená. Při rekonstrukci se také počítá s položením takzvaného tichého
asfaltu, který by mohl přinést útlum až pěti decibelů. No
a v neposlední řadě dojde samozřejmě na úpravu protilehlé zdi, na kterou byla vypracována hluková studie, jež
posuzovala vliv vybudované zdi na hluk v lokalitě,“ nastínil
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Foto: Michal Kadlec

podrobně plány na snížení hluku v Okružní ulici Rozehnal,
který zároveň přiznává, že všechna uvedená opatření mohou ještě nějaký čas trvat. „Odraz hluku ode zdi v Okružní
ulici má pouze částečný vliv na celkový hluk z dopravy projevující se u bytového domu. Vzhledem k intenzitě dopravy
je jakékoliv snížení hlučnosti v této lokalitě přínosem.“
Akce na výstavbu zdi byla schválena zastupitelstvem do
rozpočtu na rok 2019 a byla již realizována. „Na základě
projektové dokumentace byly instalovány prvky z dřevoplastových profilů lichoběžníkového tvaru, které jsou
uchyceny na zeď s mezerami, zajišťují tříštění hluku a snižují
jeho odrazivost ode zdi. Snižování hlukové zátěže v citovaném úseku ulice Okružní bude řešeno ve výše uvedených
postupných krocích, z nichž je úprava zdi pouze jednou
součástí a má prozatím jen částečný vliv,“ připustil náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.
(mik)

/LEHUHFNiXQLYHU]LWDY3URVWĨMRYĨNRQġt
Doposud se Prostějov pyšnil tím, že v tomto městě působí již dvě pobočky vysokých
škol. Jenže o jednu z nich teď naše město
přichází. Kvůli krizi, kterou nyní prochází
Oděvní podnik, se rozhodlo vedení Katedry technologie a řízení konfekční výroby
při Technické univerzitě v Liberci ukončit
své působení v Prostějově!
Zhruba osmdesát studentů se tak i s odborným pedagogickým sborem ze školy v Olomoucké ulici v Prostějově postěhuje zpátky na
sever Čech. „Už na konci loňského roku nám
zástupci univerzity naznačovali, že v souvislosti s problémy Oděvního podniku může do-

jít k uzavření pobočky této vysoké školy u nás
v Prostějově. Bohužel v polovině března došlo
ke konečnému rozhodnutí a my s tím nemůžeme nic udělat. Krize je holt krize a šetří úplně
každý. Mrzí nás to, ale ekonomická situace je
skutečně nedobrá,“ uvedl Jan Tesař, starosta
Prostějova.
Katedra technologie a řízení konfekční výroby se tak od příštího školního roku stane opět
součástí Technické univerzity ve městě Liberci. V Prostějově tak nyní bude působit už jen
jediná vysoká škola, kterou je Univerzita Tomáše Bati. Ta nedávno zřídila svoji pobočku
v bývalé Základní škole na Husově náměstí.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Liberecká textilní univerzita „utekla“ z Prostějova v době, kdy Oděvní podnik propustil už
více než 1 500 zaměstnanců a jeho krach se stával pomalu ale jistě neodvratitelným. Stejně
tak to chápali i představitelé „vejšky“, kteří tak svoji pobočku nadobro zrušili. Tehdy se ale
mohl Prostějov i nadále chlubit tím, že je pořád vysokoškolským městem. Bohužel už jen
na necelé dva roky! V únoru 2012 totiž ukončila v Prostějově činnost i Univerzita Tomáše
Bati ze Zlína. Údajně proto, že město nebylo schopné zajistit ústavu potřebné zázemí, což
se na radnici řešilo dotacemi, které byly později zpochybněny. Stejně nepomohly a Prostějov přestal být vysokoškolským městem. To si nyní naštěstí svoji prestiž a slávu buduje
na jiných základech. Například ve sportu nebo díky jednomu z nejlepších ekonomických
hospodaření v tomto státě.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Aloise Krále
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Příště: Budovcova ulice
Z DŮVODU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
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VYCHÁZÍ PŘÍŠTÍ ČÍSLO
AŽ V ÚTERÝ 14. DUBNA 2020.

Svíčku nepronesl

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vpodvečer na „apríla“ 1. dubna vyjížděli strážníci prověřit telefonické
oznámení o zadržení pachatele
drobné krádeže do supermarketu
v Okružní ulici. Na místě byl zkontaktován pracovník ostrahy. Ten
strážníkům označil muže podezřelého z krádeže. Dotyčný si na prodejní ploše vložil do bundy svíčku
v hodnotě 60 korun, ze které strhl
čárový kód, poté se pokusil projít
bez zaplacení přes pokladní zónu.
Tam byl ostrahou zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu strážníků. Zboží bylo vráceno
zpět do prodeje. Svým jednáním
je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý
z přestupku proti majetku. Celá záležitost byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Plival a nadával
Ve čtvrtek 2. dubna v odpoledních
hodinách bylo přijato oznámení
týkající se muže bez roušky, který se pohybuje po prodejní ploše
supermarketu a nechce odejít.
Na místo byla vyslána hlídka. Za
pomoci městského kamerového
systému bylo zjištěno, že dotyčný
vyšel z prodejny a pohybuje se po
parkovišti. Strážníci dvaačtyřicetiletého muže zastihli nedaleko. Na
výzvu strážníků si roušku nasadil.
Od svědků bylo zjištěno, že se na
prodejně choval agresivně a vůči
ostatním lidem velice nevhodně.
Svým jednáním se dopustil protiprávního jednání, za které mu
u správního orgánu hrozí pokuta
do výše 20 000 korun.
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Jeden z opilých mladíků chtěl poškodit policejní auto...

STRAŽISKO Policisté minulé pondělí informovali o incidentu, ke kterému došlo
už ve čtvrtek 26. března na železniční
zastávce ve Stražisku. Hlouček opilých
mladíků, navíc bez ochranných roušek
na obličeji, demoloval skleněné výplně
výpravní budovy a také rozbíjel lahve od
vypitého alkoholu. Jeden z mladíků dokonce napadl policisty a snažil se poškodit i jejich služební vozidlo!

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek šestadvacátého března po půl osmé
večer zasahovali policisté na železniční zastávce
v obci Stražisko. Tam se podle oznamovatelky
měla pohybovat skupinka opilých mladíků bez
ochranných prostředků úst a nosu, kteří rozbí-

její sklo. Policejní hlídka při příjezdu na nádraží spatřila na zemi rozházené skleněné střepy
a také skupinku mužů, kteří si nechránili nos ani
ústa ochrannými prostředky. Mladíci, kteří byli
ve značně podnapilém stavu, sdělili, že byli navštívit kamaráda a nyní čekají na vlak,“ popsala
situaci Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Strážci zákona se snažili zjištěné přestupky vyřešit. Neměli to ale vůbec jednoduché. „Policisté
přítomné mladíky vyzvali k tomu, aby si ochranné prostředky nasadili, což dva z nich učinili.
Jeden však byl alkoholem ovlivněn natolik, že
tohoto nebyl schopen. Vůči zasahujícím policistům se navíc choval agresivně a snažil se poškodit služební vozidlo. Z tohoto důvodu nakonec
skončil v poutech. Provedená dechová zkouška
u něj prokázala hodnotu 2,4 promile alkoholu
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v dechu,“ popsala horké chvilky Vanková. A jak
mluvčí krajských policistů dodala, přestupkové
jednání všech tří mladíků bude po zaevidování
oznámeno k projednání příslušnému správnímu
orgánu.
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SOUD NEDOSTAL ANI RUKAVICE, PŘESTO CHYSTÁ
HLAVNÍ LÍČENÍ
Před tribunál míří notorický zloděj Radek C.,
který měl krást v FTL i v Malém Hradisku

Také 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 třetí 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 opětovně nemůže na
tomto místě zveřejnit policejní
příspěvky, které jinak pravidelně
plní rubriku „Černá kronika“, do
které tentokrát nedorazila ani jediná zpráva.
Že by koronavir skutečně tak výrazně utlumil i krádeže, nehody
a další trestné činnosti?
(mik)

PROSTĚJOV Okresní soud v Prostějově nadále funguje v provizoriu. Podobně jako starostové obcí se ani jeho předseda
Petr Vrtěl nemohl příliš spolehnout na materiální pomoc ze
strany státu. Nicméně už v průběhu příštího týdne by se mělo
konat alespoň jedno hlavní líčení v trestní věci. Večerník při
absenci soudního líčení alespoň zjišťoval aktuální informace
týkající se zdejšího senátu.

Martin Zaoral

jedny gumové rukavice. Většinu toho,
co máme k dispozici, jsme si museli
Drtivá většina hlavních líčení v trest- sehnat sami,“ konstatoval.
ních věcech naplánovaných po vyhláMìl ukrást 149
šení nouzového stavu byla přeložena
dálnièních známek
na polovinu května. „Rozhodli jsme
se pro tento krok zejména kvůli tomu, Dění na soudě se však rozhodně nezaaby se nám podařilo udržet chod sou- stavilo. „V případě civilních sporů jsou
du do budoucna. Po skončení nouzo- stále vyhlašována rozhodnutí. Co se
vého stavu očekáváme zvýšený nápor týče trestných činů, tak například na
práce a v případě, že by naši lidé nebyli příští týden už je nařízeno hlavní líčení
zdraví, bylo by obtížné ho zvládnout,“ v jedné věci, které se bude konat v útevysvětlil předseda soudu Petr Vrtěl, rý 7. dubna,“ prozradil Večerníku Vrtěl.
který opětovně netajil rozčarování nad Před tribunálem by měl stanout Razpůsobem, jakým stát přistoupil k zá- dek C. Opakovaně trestaný recidivista
sobování ochrannými pomůckami. před Vánoci skončil ve vazbě poté, co
„Do dnešního dne, tedy do prvního měl vykrást kancelář společnost FTL
dubna, jsme například neobdrželi ani odkud vzal 149 dálničních známek.
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Způsobit tak měl škodu za bezmála
čtvrt milionu korun! Kromě toho
bude obžalován z toho, že vykradl rodinný dům v Malém Hradisku.

Zlodìji, pozor!
Obžalovaný má svého druhu štěstí,
že se něčeho podobného nedopustil
po vyhlášení nouzového stavu. Nepochybně by mu hrozil přísnější trest.
A to i za čin méně závažný. „Například
pachatel krádeže, který okrade seniora
v obchodě tím, že mu vezme peněženku z tašky zavěšené na nákupním košíku, bude ohrožen trestní sazbou v tr-

vání dvou až osmi let, a to i když bude
škoda minimální,“ zdůraznil Petr Vrtěl,
podle něhož bude soud při ukládání
trestu vždy zvažovat, zda pachatel těžil
z toho, že trestný čin spáchal během
trvající pandemie, či zda mu tato okolnost spáchání trestného činu usnadnila. „Pokud ano, bude na místě velká
přísnost při ukládání trestu,“ varuje
soudce, který rovněž uvítal, že nebyl
prosazen návrh na udělení amnestie,
o němž se debatovalo na konci předminulého týdne. „Bylo by to zneužití
krizového stavu,“ zhodnotil předseda
Okresního soudu v Prostějově.
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* šíření nakažlivé lidské nemoci
* ohrožování zdraví závadnými
potravinami a jinými předměty
* krádež
* zpronevěra
* podvod
* lichva
* šíření poplašné zprávy

Po většinu března to vypadalo, že po
mírné zimě přijde velmi teplé jaro.
Příroda se začala probouzet, celá řada
stromů a keřů nasadila pupeny, některé i rozkvetly. Jenže místo průběžného oteplování opakovaně přišlo
prudké ochlazení. Uprostřed uplynulého týdne náš region dokonce
zasáhl mimořádný mráz. Ten postihl

zejména již rozkvétající meruňky. „Ty
nám kompletně pomrzly, nesklidíme vůbec žádné. Naštěstí jich loni
bylo celkem dost. Co se týče jabloní
a broskvoní, těch se mrazy tolik nedotkly, předpokládám, že jsou v pořádku, ale to ukáže teprve čas. Navíc
nikdo neví, co ještě přijde,“ komentoval nastalou situaci František Kou-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOVSKO Minus 6,5 stupně Celsia. Tolik naměřili ve středu
1. dubna ráno v ovocném sadu v Určicích. „Meruňky to mají pro
letošek spočítané,“ shrnul vedoucí sadu Pavel Melka. Obdobná
byla situace panuje aktuálně v celém regionu. Zemědělci sčítají
škody a to koronavirová pandemie zdaleka neskončila… Bude
dost ovoce na krámě?

delka ze Zemědělského družstva
Moravan z Domamyslic.
Podobná situace nastala u většiny
pěstitelů na celém Prostějovsku.
„Kromě meruněk mohou být hodně
poškozené také švestky, které však
kvetou o něco později. Další na řadě
jsou hrušně, ty jsou však schopné
mrazům do jisté míry odolat. Jabloně zatím nerozkvetly, dá se tedy
předpokládat, že budou poškozeny
minimálně. Nicméně zatím je brzy
to hodnotit, ukáže se zhruba za dva
týdny,“ potvrdil Večerníku Pavel Melka z Hospodářského družstva Určice.
Po prudkém ochlazení se již v průběhu uplynulého týdne začalo výrazněji
oteplovat, na nadcházející týden pak
meteorologové předpovídají denní
teploty pohybující se kolem plus 20
stupňů.

Ostatní ovoce má ještě šanci, pomůže počasí?

PROSTĚJOVSKO Hned dvakrát
během minulého pondělí vyjížděli
k případům pyrotechnici. V okolí
Vitonic (základní sídelní jednotka
částí Kralice na Hané městyse Kralice na Hané v regionu Prostějovska –
pozn.red.) a pak ještě také Ochozu
našli hledači kovových předmětů
munici ze druhé světové války.
„Oznámení o nálezu podezřelého

předmětu jsme během pondělí 30.
března přijali na Prostějovsku, a to
hned ve dvou případech. Odpoledne
nás na lince 158 kontaktoval muž, který
v katastru obce Vítonice na Hané hledal na poli mince. Místo nich ale našel
dělostřelecký granát ráže 85 milimetrů,
který si po řádném ohledání odvezl pyrotechnik k bezpečné likvidaci,“ uvedla
k prvnímu případu Lenka Vanková,
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tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Vpodvečer téhož dne vyjížděla policejní hlídka na oznámení stejného
typu do lesního porostu v blízkosti
obce Ochoz. „Oznamovatel nalezl při
práci s detektorem kovu dva zkorodované předměty, které stejně jako
v předchozím případě připomínaly
granáty. Pyrotechnik zjistil, že jeden
z nalezených předmětů není výbušný,
ale druhý rozměrově větší identifikoval
jako německý protipancéřový dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů. Obě
nalezené věci si převzal a odvezl k likvidaci,“ sdělila Vanková s tím, že ani vjednom případě nedošlo ke zranění osob
nebo ke škodě na majetku.
(mik)

OLOMOUCKÝ KRAJ Vyhlašovatelé
soutěže Vesnice roku zrušili aktuální
ročník klání o nejlepší obec v České
republice. Neproběhnou tak ani krajská kola. Důvodem je současná situace
v souvislosti s nákazou novým typem
koronaviru.
„Než přistoupit k nějakému provizoriu,
rozhodli jsme se letošní šestadvacátý ročník soutěže zrušit. Upřímně nás toto rozhodnutí mrzí, ale zároveň věříme, že je
správné a že příští ročník bude o to úspěšnější,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová.
Olomoucké hejtmanství soutěž dlouhodobě podporuje. Obce, které v minulých
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Z DÙVODU
VELIKONOÈNÍCH SVÁTKÙ
VYCHÁZÍ PØÍŠTÍ ÈÍSLO
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MERUŇKY LETOS NEBUDOU, SPÁLIL JE MRÁZ

letech v krajském kole obsadily první, druhé
a třetí místo, se podělily o finanční dar ve
výši 600 tisíc korun. Po padesáti tisících pak
v rámci speciálního ocenění dostaly ještě další čtyři vesnice.
„Soutěž představuje jedinečnou možnost
porovnat se s jinými a zároveň prezentovat
výsledky dlouhodobé a mnohdy nelehké
práce,“ doplnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.
Rozhodnutím o zrušení soutěže byly zastaveny také veškeré akce, které s letošním
ročníkem souvisely - včetně motivačních
seminářů. Přihlášky a uhrazené registrační
poplatky dostanou obce zpět.
(red)

Pyrotechnici zasahovali Vesnice roku
u Vitonic a Ochozu letos nebude
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BEDIHOŠŤ Sendvičový nářez by
měl nabídnout lahodnou a jemnou
kombinaci libového masíčka a koření. To bohužel naplatilo pro nářez
z pultu obchodu Simony Málkové
v Bedihošti, kde se v pondělí 16. března objevili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).
„Sendvičový nářez vykazoval nakyslý
zápach po kažení. Vzorek byl odebrán
z načatého balení. Kontrolovaná osoba
nebyla schopna určit, kdy balení otevřela,“ uvedla SZPI na svých internetových
stránkách.
(mls)

„pochoutka“

Nakyslá

aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

I tak ale má aktuálně nemálo
práce. „Máme tu poštolky a káňata, také sovy
i ježky, které jsem ještě zatím nepouštěla do
přírody,“ prozradila Kňourková, která se o stanici stará. Zatím
neoficiálně. „Musí se sejít členové,
což za současné situace nejde. Ti mě
pak musí zvolit za nového předsedu

s tím, že nová zvířata stanice nepřijímá. Nyní je ale vše jinak!
Stanice oznámila, že nadále bude fingovat. „Beru živočichy, co dovezou,
fungujeme pořád stejně, i když teď je,
nejspíš i v důsledku současné situace
s koronavirem, menší počet přijatých zvířat. Možná je to tím, že lidi
méně chodí ven,“ vyjádřila se Lidmila
Kňourková.

Prostějovské muzeum společně s Olomouckým krajem jakožto zřizovatelem
Bezručův domek spravuje po skoro patnácti letech, kdy byla expozice zavřená
a stavba chátrala.
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expozice

PROSTĚJOV Dobrou zprávu
dostali koncem předminulého
týdne lidé, kterým není lhostejný osud zvířat v nouzi. Záchranná stanice v Němčicích nad
Hanou totiž oproti prvotním
zprávám nezavírá. Po nečekaném úmrtí Drahoše Kňourka
se v provizorním režimu ujala
zařízení jeho manželka Lidmila

a měla by být provedena nová registrace,“ vysvětlila k budoucímu dění
stanice, kterou zastřešuje Český svaz
ochránců přírody.
(sob)
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Záchranná stanice funguje dál!

měsících pak o víkendech. K dispozici
na místě budou pracovníci muzea, kteří
poskytnou základní informace,“ vyjádřila
se dále Soňa Provazová s tím, že v případě
odborného výkladu bude třeba telefonické domluvy.

začít navážet zařízení,“ potvrdila Provazová. Muzeum navíc čelí dalšímu problému.
Nezískalo totiž peníze, které měl původně poskytnout kraj na zařízení Bezručova
domku. „Peníze se měly převést do tohoto roku, to ale krajské zastupitelstvo
neschválilo. Měly tam být tedy interaktivní prvky a další exponáty, tak to ale
zatím nebude,“ uvedla kurátorka sbírek
Jitka Vybíralová Gajdošíková. Zatím to
tak vypadá, že bude expozice aspoň dočasně ochuzena. „Celkově jde o částku
šest set tisíc korun,“ sdělila.
Co naopak už jisté je, to je otevírací
doba domku a další provozní podrobMichal SOBECKÝ
nosti. „Přes léto budeme mít otevřeno
„Termín otevření jsme museli posunout od deseti do osmnácti hodin kromě
na neurčito. Teď v týdnu bychom ale měli pondělka, kdy bude zavřeno. V dalších

KOSTELEC NA HANÉ S problémy se
v těchto dnech potýkají v Kostelci na
Hané. Tamní červený domek, v němž
strávil závěr svého života básník Petr
Bezruč, se totiž od loňska mění v expozici autora Slezských sítí. Vzhledem
k současné situaci způsobené koronavirem však s velkou pravděpodobností
bude muset otevření počkat. „Samotnou expozici to neohrožuje. Peníze by
šly na její vylepšení, byly by nad určitý
rámec,“ uklidňuje situaci Soňa Provazová, ředitelka Muzeum a galerie v Prostějově, pod níž památka spadá.

Dávný sen o tom, jak si v Prostějově nasadíme brusle a dojedeme na nich kolem
Hloučely přes Mostkovice a následně kolem plumlovské přehrady až do kempu Žralok v Plumlově, je zase o něco blíž k realitě.
„Stavba cyklostezky na našem katastru od
Tiché až po panelovou silnici ve směru na
Ohrozim byla zahájena,“ informoval Večerník starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
Celkové náklady vyšly na 4,7 milionu korun.
„Přes místní akční skupinu se nám podařilo získat dotaci pět milionů z evropských

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE Tak je to konečně
tady! Cyklostezka, která naváže na oblíbenou a hojně využívanou stezku vedoucí lesoparkem Hloučela, se už staví.
Nová asfaltová cesta vedoucí od Tiché
do Mostkovic by měla být hotová už do
letošních letních prázdnin.

peněz, část dotace tedy asi budeme muset
vracet,“ upozornil starosta Mostkovic, které
rovněž poskytly dva miliony korun na právě
probíhající stavbu stezky kolem plumlovské
přehrady končící u letního kina.
Vedení obce již má připravený projekt na
propojení obou právě budovaných cyklostezek. „První bude třeba překonat frekventovanou panelovou silnici vedoucí do
Ohrozimi, dále pak rušnou Prostějovskou
ulici. V tomto případě bude třeba zajistit
bezpečnost, aniž by se však projekt neúnosně prodražil. Dřívější jednání s dopravním
inspektorátem k ničemu nevedla, nyní tam
došlo k personální změně, proto věřím, že
se konečně podaří dosáhnout rozumného
kompromisu,“ věří Jaroslav Peška.
Dále by cyklostezka měla pokračovat po asfaltových cestách k domu s pečovatelskou
službou, minigolfu a následně bude muset
překonat převýšení do kempu v Mostkovi-

cích. Od něj se pak opět sjede na hráz a posléze budou moci cyklisté i bruslaři u letního kina najet na stezku kolem plumlovské
přehrady. Ta je přivede téměř až k plumlovskému autokempu Žralok. „Přípravy se
řeší už spoustu let, museli jsme kvůli tomu

i vykupovat nějaké pozemky. Kdy se začne
stavět zbývající část vyprojektované cyklostezky, bude záležet na penězích. Vnímáme
však, že lidé z Prostějova se již na dokončení
celé stezky těší a my je u nás určitě rádi přivítáme,“ uzavřel Peška.
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z Prostějova až ke Žraloku
Za necelých 5 mega! jeStezka
narýsovaná, dvě její části se budují

>>>dokončení ze strany 3
Podobný osud jako její rodinu postihl
i majitele další nedaleké nemovitosti. Na
jejím místě již stojí moderní jednopatrový
domek. Nedaleko se nacházel i poslední
zcela zdemolovaný objekt. Ten však nebyl trvale obývaný. Jeho postupná obnova
zatím nebyla zcela dokončena.
Celkové škody po výbuchu v Mostkovicích přesáhly 25 milionů korun,
poškozeno bylo zhruba 65 domů.
Následně byla na dvou transparentních
účtech vytvořena veřejná sbírka, 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.
Nebyla to přitom jediná veřejná sbírka
v Mostkovicích. Další byla vypsána po
ničivém požáru, který zasáhl místní
mladou rodinu se dvěma malými dětmi
na konci loňského roku. Obec Mostkovice pro rodinu pohotově založila transparentní účet číslo 123-1041240267/0100.
Sbírka byla zahájena 18. prosince
a ukončena bude 30. listopadu 2020. Na
konci uplynulého týdne představovala
celkem částku 1 108 089 Kč. Přidáte se
v této pohnuté době i vy?

BYLY ZE SBÍRKY“

CO JSME DOSTALI,

„JEDINÉ
PENÍZE, Muzeum trápí koronavirus i financování
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Alojzov (sob) – Pořádně zajet si
v těchto dnech musí lidé, kteří míří
z Určic do Alojzova. Spojnice obcí je
totiž dlouhodobě ve špatném technickém stavu a nyní je tak opravovaná. Jak
Večerník informoval v minulém vydání, uzavírka je kompletní a měla by
trvat do konce dubna. Problémem pro
řidiče je ale hlavně délka objízdné trasy, která je zhruba třikrát delší než sám
opravovaný úsek. Na Prostějovsku
pak jsou ještě další dva uzavřené úseky
silnic. V březnu začaly platit dopravní
uzavírky na hlavním tahu mezi Laškovem a Ludéřovem stejně jako mezi
Služínem a Stařechovicemi.

Alojzov trápÉREMÉzËND

Konice (sob) – S nově upravenou
cestou mohou počítat lidé u Konice. Tamní úřad totiž hodlá vyspravit cestu, které se říká Napoleonka.
Město totiž získalo dodávku silničního recyklátu. „Z uvedeného důvodu
jsme se pustili spolu s obcemi Ochoz
a Budětsko do opravy Napoleonky,
tedy spojnice od Vyšehradu do Březska. Smysl této stavby spatřuji v tom,
že vybudujeme možnost objízdné
trasy, která může sloužit místním
obyvatelům v případě, že se podaří
domluvit s Olomouckým krajem
rekonstrukce silnice a vybudování
chodníků v ulici Zádvoří,“ uvedl
k chystaným stavebním úpravám
starosta Konice Michal Obrusník.
Případná objízdná trasa jižní části
města už naopak existuje.

Konice investuje
do úpravy cesty

Laškov (mls) - Už od středy 1. dubna je opět otevřena pošta v Laškově.
„Nebyla uzavřena z důvodu šíření
koronaviru, ale byla ve dnech 26.
až 31. 3. 2020 uzavřena z důvodu
transformace na poštu Partner. Od
1. 4. 2020 je otevřená pošta Partner
Laškov, kterou provozuje obec Laškov,“ upřesnil informace z minulého
vydání Ivo Vysoudil, specialista pro
komunikaci České pošty.

Pošta v Laškovì
opìt otevøela

Určice (mls) - Šest sociálních bytů
aktuálně vzniká v rozlehlém domě
stojícím naproti kostela sv. Jana Křtitele v Určicích. Objekt v minulosti
sloužil jako chudobinec, ústav pro
duševně nemocné ženy a domov
důchodců. O lidi na okraji společnosti se v něm staraly řádové sestry.
„Letos v lednu se rozběhly stavební
práce a hotovo by mělo být zhruba
do konce letošního září. Budoucí
nájemníky si budeme vybírat, přednost budou mít místní. Preferovat
budeme rovněž mladé rodiny a starší občany,“ prozradil Večerníku Petr
Kouřil, starosta Určic, v jejichž režii
přestavba probíhá. Náklady by se
měly pohybovat kolem 15 milionů
korun.

9cNO½vWHÔHpXz
vznikají sociální byty
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PROSTĚJOV Předzahrádku ano, či ne? S takovým dilematem se místy musí potýkat majitelé a provozovatelé
prostějovských restaurací či kaváren. Pokud totiž jejich
prostor nevyhovuje určitým normám, například vzhledovým, mohou mít smůlu. A jestliže se tedy jejich podnik
nachází v městské památkové zóně, musí dbát právě na
vzhled. Přestože je momentálně doba v moci koronaviru,
téma je to stále žhavé.

Michal SOBECKÝ
„Historické prostředí vyžaduje jak
ochranu své struktury, urbanistického
založení, uliční sítě nebo parcelace, tak
péči o drobný, zdánlivě třeba i nicotný
detail. Právě ten mnohdy dokáže pozvednout nebo naopak hluboce ponížit
vnímání historického prostředí jako
výtvarného a estetického celku,“ řekl
v době schvalování ředitel odboru památkové péče Marek Perůtka.

Změny se odehrály v roce 2018, následný rok byl brán jako zkušební. Ani nyní
po roce a půl však neutichly některé
problémy. Své o tom ví provozovatel kavárny Prostor v Uprkově ulici. Ten musel nechat předzahrádku zničit. Místo
posezení tak už v březnu lidé našli před
kavárnou jen zbytky dřeva. „Je to jen jeden z mnoha příkladů, bojují s tím teď
téměř všichni provozovatelé restaurací
a kaváren v centru,“ uvedl Tomáš Lázna,
který na problém upozornil.

K problematice se na žádost Večerníku
vyjádřil náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Co se týče letošní
sezóny, byli všichni provozovatelé předzahrádek už během února 2020 obesláni informacemi o platných pravidlech
a od začátku března postupně probíhají jednání za mé osobní účasti s těmi
z nich, kteří mají nějaké nejasnosti nebo
připomínky. Jednání byla a doufám, že
nadále budou, oboustranně konstruktivní a vstřícná,“ sdělil Jiří Rozehnal.
Zároveň také poskytl vyjádření přímo
k případu předzahrádky kavárny Prostor.
Ta je podle náměstka výjimkou. „Jediná
předzahrádka, která letos v městské památkové zóně nuceně skončí, je předzahrádka provozovny na Husserlově náměstí, a to z důvodu, že statutární město
Prostějov nemůže skrz záporné stanovisko dotčeného orgánu státní správy
v místě provozovny povolovat zábor…

Ze strany uživatele byla odstraněna dožitá markýza a pódium,
obě byly na konci životnosti – hniloba, koroze, nebezpečí úrazu,
před provozovnou
v Uprkově ulici. Bohužel navíc vlastník
objektu ani provozovatel
kavárny nikdy v minulosti ani letos nepožádali v souladu se zákonem o státní památkové péči o povolení
k instalaci těchto zařízení,“ řekl mimo jiné
Jiří Rozehnal.
Provozovatel Prostoru však s některými tvrzeními nesouhlasí. „Podle článku,
který uveřejnilo město, jsem nepodal
žádost o výjimku a markýza byla podle
něj v katastrofálním stavu. Přitom byla
pouze tři roky stará, nebyla rezavá. A za
její sundání jsem dostal ještě pokutu
od firmy Mattoni,“ zareagoval Vysou-
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dil. Nesouhlasí zároveň s výrokem, že
si o výjimku nepožádal. „Žádost jsem
podával loni, byla i od majitele domu.
Byl k tomu i přiložen plánek. Nepřišla
mi ale odpověď. Letos v únoru mi přišel dopis, že bych si měl zase požádat.
A dva dny nato výzva, abych do patnácti dní předzahrádku odstranil,“ řekl
k letošnímu dění kolem předzahrádky
Vysoudil. S tím, že tento týden jej čeká
jednání na radnici. „Všechno jsem udělal správně. Tak, jak jsem měl,“ hájí se.

2004031536
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Zemřela

jí maminka,
přesto zaměstnancům

20040310540

nemocnice děkuje

PROSTĚJOV S odchodem blízkého člověka se často pojí pocity zmaru, beznaděje, bolesti, ale ve vzácných případech také vděčnosti. Tu
projevila Martina Dudková, a to nejen ve vztahu ke své mamince, ale
i k personálu prostějovské nemocnice.
Maminka Martiny Dudkové zemřela ve středu 25. března zhruba půl hodiny po půlnoci. „Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za obrovskou
snahu a úsilí, které zaměstnanci prostějovské nemocnice vynaložili k záchraně života mé maminky. Přestože výsledky z mnoha nezbytných vyšetření
byly v pořádku, mamince se přitížilo a byla nezbytná resuscitace. I pak byli
úžasní. Byla jsem překvapena, co vše dělali pro záchranu mé maminky, a to
zejména MUDr. Anežka Vychodilová, sestřičky Aneta Kučerová a Alena
Zdráhalová z Interní akutní ambulance Prostějov. Také chci poděkovat personálu z oddělení ARO, jejichž jména však neznám,“ napsala do facebookové skupiny Prostějov Bez Cenzury Martina Dudková z Prostějova, která litovala snad jen toho, že její maminka nakonec svůj boj vzdala. Takové
poděkování samozřejmě nejen jmenované potěšilo. „Všichni jsme dělali,
co umíme, je to naše práce, ale bohužel ne vždy dopadá, jak bychom chtěli.
Myslíme na vás a děkujeme,“ reagovala jedna z adresátek.
(mls)
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MNOŽSTVÍ BIOODPADU RAKETOVĚ STOUPÁ 9(ÿ(51Ì.
„Lidé ho ale musí pečlivě třídit, jinak to nemá význam,“
upozorňuje ředitel FCC Štěpán Špaček

3RWÙGQX
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PROSTĚJOV Už devátým rokem jde v Prostějově o zcela běžnou
záležitost. Lidé se naučili třídit nejen běžný komunální odpad, ale
také bioodpad. O světle hnědé či zelené nádoby, které během
uplynulých let rozdával magistrát občanům zdarma, byl obrovský zájem a do jediné byly rozebrány. Každoročně pak množství
vyprodukovaného bioodpadu stoupá. „Nápad doznal realizace
na konci roku 2011 a myslím si, že se osvědčil. Svědčí o tom čísla
svezeného odpadu,“ dokládá svá slova statistikou množství odvezeného a zlikvidovaného bioodpadu Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.

Zvýšení nájemného
v městských bytech
ODLOŽENO
PROSTĚJOV V polovině února
letošního roku radní oznámili, že
po třech letech stagnace cen hodlají od 1. dubna navýšit nájemné
v městských bytech až o dvacet procent. Záměr vzbudil hodně zlé krve
mezi nájemníky zhruba 1 100 bytů
ve vlastnictví města. Pro občany ale
nyní přichází mnohem příznivější
zpráva.
Nájemné městských bytů mělo jít
v Prostějově po třech letech nahoru.
„Naposledy bylo upravováno v roce

2017. Podle legislativy je možné jednorázově zvýšit nájemné maximálně
o 20 procent za období třech po sobě
následujících let,“ vysvětloval v únoru
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
Na jednání rady města v poslední
březnový den bylo ale rozhodnuto jinak. „Úprava nájemného v městských
bytech je zatím bez platnosti termínu.
Při úterním jednání rady města byla
záležitost termínově odložena. Věc
bude znovu radou projednána a o novém termínu platnosti budeme informovat,“ sdělil uprostřed minulého
týdne primátor.
(mik)
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1 426 429
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nepatří. „V žádném případě kosti, maso
či kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě, kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny,
omáčky, pomazánky, vařené těstoviny
ani jedlé oleje.
Šéf prostějovského FCC vzápětí
prozradil, co se s bioodpadem děje
po jeho svozu od občanů. „Končí
na kompostárně, kde poté dochází
k jeho zpracování. Následně se vytvoří takzvané kompostovací zakládky,
ze kterých po určité době vzniká výsledný produkt, tedy kompost,“ uvedl
Štěpán Špaček.
Vedení magistrátu, přestože náklady
na svoz a likvidaci bioodpadu rok od
roku také stoupají, si tuto službu pochvaluje. „Třídit bioodpad je dle zákona povinností každého města, každé
obce. Je dobře, že se naši občané
naučili ve velkém třídit i bioodpad,“
uzavřel toto téma Jiří Pospíšil, první
náměstek prostějovského primátora.
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Magistrát v uplynulých letech rozdával „popelnice“ na bioodpad zdarma. „Na bionádoby jsme v minulých letech obdrželi několik dotací
a všechny jsou v tuto chvíli vydané.
Evidujeme ještě několik žádostí, ale
nyní neuvažujeme o nákupu dalších
nádob. Pokud by někdo měl zájem
o bionádobu, pak se může obrátit na
odbor správy a údržby majetku města na oddělení komunálních služeb.
Tam jeho žádost bude zaevidována.
Máme pořadník zájemců, pokud by
někdo z občanů nádobu vrátil, první
z pořadníku bude osloven a bude mu
nádoba nabídnuta,“ popsal současný
stav a aktuální možnosti Jiří Pospíšil.
Právě v těchto dnech, kdy je vyhlášen nouzový stav kvůli hrozbě
koronaviru, tráví většina Prostějovanů čas doma a samozřejmě na
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Michal
KADLEC

zahrádkách. Množství bioodpadu
tedy stoupá. Ale víme všichni, co
všechno do bionádob patří? „Vítáme, že občané mají o svoz bioodpadu
zájem. Je však potřeba třídit pečlivě,
aby to mělo smysl. Největší problém
při svozu představují veřejně přístupné
kontejnery, které bývají často znečištěny
různými druhy jiných odpadů, jež by se
tam vůbec neměly nacházet. Tímto dochází ke znehodnocení celého obsahu
svozového vozidla,“ konstatoval Štěpán
Špaček, ředitel společnosti FCC Prostějov. „Nejčastěji to jsou plastové pytle, ze
kterých občané bioodpad nevysypou.
Jejich následné vytřídění je velmi obtížné a časově náročné. Do bionádoby patří odpady z domácností – to znamená
zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo nebo vaječné skořápky. Dále do nich
patří odpady ze zahrady. Tím se rozumí
posekaná tráva, listí, větvičky, drny, stará
zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny,“ popsal přesně Špaček a na žádost
Večerníku doplnil, co do biopopelnic

1 176 585

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Peníze Junáku i na stavbu
cyklostezky okolo přehrady
PROSTĚJOV Rada statutárního města Prostějov
po svém úterním jednání doporučuje zastupitelům
k odsouhlasení shodu ze svého posledního jednání týkající se finanční podpory stavby cyklostezky
okolo plumlovské přehrady a také podpory spolku
Junák. Celkem bude městská dotace činit 700 tisíc
korun.
„Pokud mám vyčíslit jednotlivé výše podpory, tak pět
set tisíc korun poskytneme městu Plumlov na výstavbu
cyklostezky okolo přehrady a dvě stě tisíc korun půjde
na konto spolku Junák – český skaut, středisko Járy Kaš-

Prostějov (mik) - I v této těžké době
hrozeb nákazy koronavirem se v krátké době opět sejdou prostějovští
radní ke svému jednání. Další jejich
schůze se bude konat již zítra, tj. v úterý 7. dubna, dopoledne v obřadní
síni radnice. Na programu je patnáct
bodů, u nichž převládá schvalování
dotací. „Budeme projednávat žádosti
z rozpočtu sociální a zdravotní oblasti, ale také další finanční podpory
sportovním a kulturním organizacím
a také dotace do oblasti vzdělávání,“
uvedl František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova. Radní budou ovšem projednávat i další záležitosti města. „Budeme
diskutovat o závěrečné zprávě Zdravého města za uplynulý rok, posuzovat
se bude návrh vyhlášky města o regulaci hlučných činností a zabývat se budeme rovněž doporučeními dopravní
komise města ohledně prioritních
akcí v oblasti dopravy,“ dodal primátor.
„Schvalovat budeme také rozpočtová opatření na rekonstrukci výtahu
v mateřské škole Hanačka a na opravu římsy na budově základní školy na
Skálově náměstí,“ doplnil ještě náměstek primátora pro stavební investice Jiří
Rozehnal (ANO 2011)

tila na rekonstrukci skautské klubovny v Sokolské ulici,“
prozradil primátor statutárního města Prostějov František Jura (ANO 2011). „Při rekonstrukci se konkrétně
bude jednat o přestavbu půdních prostor klubovny za
účelem využití pro činnost střediska a všestranný rozvoj
dětí a mládeže. Co se týče cyklostezky, tak ta není v katastru města Prostějova, ale všichni rádi k plumlovské
přehradě chodíme na procházky nebo jezdíme na kole
či inline bruslích. Je tedy namístě pomoci při její výstavbě,“ objasnil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
(mik)

Prostějov (mik) – Až do 30. dubna nebude oddělení matriky prostějovského magistrátu z provozních důvodů provádět ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu.
„Ověřování provádí i nadále oddělení registru obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů v budově magistrátu města ve Školní
ulici. Ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu provádí Česká pošta,“
upozornila Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů Magistrátu
statutárního města Prostějov.

8]DYÉUNDNÔLzRYDWN\
Prostějov (mik) – Od pondělí 6.
dubna až do 30. června je platná
částečná uzavírka místní komunikace v Tovární ulici v místě křižovatky s ulicí Říční. „V uvedenou
dobu se na tomto místě budou
provádět stavební úpravy křižovatky. Objízdná trasa není stanovena,
po dobu uzavírky veškerá doprava
včetně vozidel hasičů a záchranné
služby využije okolní komunikace,“
informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
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První etapa na „Šmeralce“
PROSTĚJOV Zatímco v letošním
roce má dojít do úspěšného konce
pětiletá rekonstrukce nejstaršího sídliště v Prostějově na Šárce,
konšelé na svém zasedání minulé
úterý odstartovali zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
na regeneraci dalšího „sidláku“.
Tentokrát půjde o rekonstrukci
Sídliště B. Šmerala celkovým ná-

kladem za 47,78 milionu korun. opravy komunikací, zaústění uličních
Letos je v plánu první etapa, která vpustí do stávajícího kanalizačního
systému a do nově navržených vsaků.
spolkne 11,63 milionu korun.
zakázky je i rekonstrukce veMichal KADLEC Součástí
řejného osvětlení a ozelenění sídliště,“
„Postupně opravujeme městská sídliš- popsal v náčrtu budoucí práce František
tě, protože již nesplňují požadavky na Jura (ANO 2011), primátor statutárníbydlení v jednadvacátém století. Sídliště ho města Prostějova.
Bohumíra Šmerala, které se nachází v ji- Podlimitní veřejná zakázka na stavební
hozápadní části města, čekají zejména práce bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána v otevřeném řízení. „Pochopitelně budeme návrhy budoucích zhotovitelů posuzovat podle
nabídnuté ceny a také poskytnutých
záruk. Realizace této investiční akce
bude financována z prostředků města.
Ve schváleném rozpočtu města na rok
2020 je schválena částka patnáct milionů korun. Podle skutečně vysoutěžené
ceny bude v případě nutnosti řešeno
dofinancování,“ doplnil náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal (ANO 2011).

začne
už letos

Předpokládaná hodnota rekonstrukce
Sídliště B. Šmerala

Celková hodnota
47,78
I. etapa3ÔHGSRNO½GDQ½KRGQRWDUHNRQVWUXNFH
11,63 (od června 2020 do srpna (2021)
I. etapa (2. část)
8,67 (od dubna 2021 do srpna 2021)
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IV.
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Poznámka:
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
do srpna (2021)
III. etapa
8,67 +GVCRC é¾UV
(od dubna 2022
8,98
(od dubna 2021
do srpna 2022)
II. etapa
(od dubna 2021
do srpna 2021)

do srpna 2021)

%GNMGO
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
2Q\P¾OMCEGP[XOKNKQPGEJ-éDG\&2*

5ÊFNKwV÷$iOGTCNCX2TQUV÷LQX÷RTQLFGD÷JGOVąÊNGVXÚ\PCO
PQWTGMQPUVTWMEÊ5VCXGDPÊRT¾EGOCLÊ\CéÊVWåNGVQUXéGTXPW

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

A10

www.vecernikpv.cz

infoservis / řádková inzerce

ud
ký

Prostějované budou mít nyní spoustu času na to, aby si dali dohromady všechny
domácí resty včetně úklidu, který tak dlouho odkládali. A pokud byste se pořád
nudili, můžete šít ochranné roušky. Těch nebude nikdy dost!
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Právě v těchto dnech se naplno projeví vaše nechvalně proslulá vlastnost, kdy všechno přeháníte a vymýšlíte si rádi katastrofické
scénáře. Tím si ale popularitu nezískáte,
většina lidí vás pošle k šípku.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nastala
doba, kdy se musíte rozhodnout
o vlastní budoucnosti. Stávající život vás neuspokojuje, tudíž musíte
ihned spoustu věcí zásadně změnit.
Začněte u zaměstnání, ve kterém se
trápíte nejvíce.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Platíte celkem za zábavné lidi, takže
v tom nepřestávejte a v současné tíživé situaci se snažte lidi okolo sebe
pobavit. Všichni to potřebujeme,
takže budeme vyhledávat právě lidi
vašeho znamení.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Ač se zdá,
že většina lidí má v současnosti času
více než dost, ve vašem případě tak
tomu určitě nebude. Najednou si
uvědomíte, že je potřeba dotáhnout
do konce všechny resty, na které jste
ještě nedávno kašlali.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na restaurace
a zábavní podniky teď zapomeňte, najděte si jinou formu trávení
volného času. Ostatně vařit umíte
lépe než kdo jiný, takže nabídněte
rodině celotýdenní jídelníček plný
laskomin k nakousnutí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Zatímco váš
partner nyní po vás požaduje, abyste
se mu více věnovali, vy budete jiného
názoru i nálad. Cítíte se unaveni, proto
budete spíše vyhledávat možnosti, jak
zůstat sami a bez vlivu okolí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Čekají
vás dlouhé telefonáty s rodinnými
příslušníky, čemuž se v dnešní době
nelze divit. Mnoho z nich potřebuje
okamžitou pomoc, takže neváhejte
a udělejte to. Nikdy nevíte, kdy to
budete potřebovat vy.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Budete
se nudit a tomu bude odpovídat
i vaše nálada. Ještěže je vydán zákaz chodit do společnosti, protože
byste špatnou náladou otrávili více
lidí, než celý koronavirus. Najděte si
nějakou zábavu.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Venku už pořádně svítí sluníčko a táhne
vás to do přírody. Klidně můžete,
svět se nezblázní. Na výlet ale jeďte
sami, protože jedině tak si vydatně
odpočinete a přijdete na zcela jiné
myšlenky.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Ve vašem případě se dají očekávat
ostré spory s partnerem. Jeden z vás
se totiž dopustí nevěry, takže téma
rodinných diskusí se stočí na jedno
jediné. Odpustit, nebo vztah ukončit?
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Šicí
stroj se s vámi moc přátelit nebude,
takže šití roušek nechejte na druhých. Místo toho si konečně všimněte, že váš partner vás miluje nade
všechno na světě. Zkuste mu upéct
aspoň buchtu!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Potkáte
velice milého a zábavného člověka,
do kterého se okamžitě zamilujete.
Nebude divu, protože už nějaký čas
jste sami a nudíte se. Jen si dejte pozor, zda nejde o velice povrchního
člověka.

PRAHA, PROSTĚJOV Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci!
Umožní jim místo propouštění
zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. První
poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat
na bezplatné lince 800 222 121,
zpřístupněna jim je aplikace
WorkLinks.com.
„Pomůžeme těm zaměstnavatelům,
kteří nechtějí o své zaměstnance přijít, i když pro ně nemají v současnosti
práci. O zaměstnání pracovníků se
dočasně postará jiný zaměstnavatel,
který jich má naopak nyní nedostatek,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. „Jsem rád,
že se v Hospodářské komoře podařilo
integrovat několik služeb našich členů
do tohoto uceleného programu, který navíc bude sloužit uživatelům zcela
zdarma,“ dodal Dlouhý.
Hospodářská komora včera
na základě šetření mezi 1400
podniky upozornila, že zaměstnance kvůli vládním krokům
propustilo už 7 % zaměstnavatelů, především v restauračních
službách a v cestovním ruchu.
Alarmující je, že v současnosti
zvažuje propustit zaměstnance
více než čtvrtina všech zaměstnavatelů, přičemž ve zpracova-

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

Florian ochucený 150g

7,90

6,90

7,90

13,90

7,90

7,90

Hollandia ochucený 200g

10,90

16,90
(330g)

15,90

15,90

15,90

14,90

-

12,90

12,90
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13,90

Jogobella ochucený 150g

15,90

-

29,90
(400g)

Danone Activia ochucený 120g

13,90

-

9,90

Olma ochucený 150g

7,90
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9,90

7,90

7,90
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Jogurt je kysaný mléčný výrobek a potravina živočišného původu s nízkým pH i relativně vysokým obsahem bílkovin. Proto je vyhledáván nejen jako pokrm ke zdravé
snídani. A také je velice oblíbeným sortimentem, tudíž se vyplatí vědět, že nejlevnější
značky Florian a Olma zakoupíte v Lidlu, pro značku Hollandia se vypravte do Albertu, kde také společně s Lidlem a Kauflandem nabízí cenově nejvýhodnější privátní značku. Kdo má v oblibě Jogobellu, nechť navštíví Tesco či Penny market, ten kdo
preferuje Activiu od Danone, má volbu mezi Billou a Kauflandem.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 1. dubna.
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dobu přidělení zaměstnance nový
zaměstnavatel bude ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci stejně jako svým
kmenovým pracovníkům. Důležité
přitom je, že stávající zaměstnanecký poměr zůstává zachován. Původní zaměstnavatel přefakturovává
dočasnému zaměstnavateli mzdové
náklady a odvody za dočasně přidělené pracovníky. Tím ušetří peníze,
zároveň se nepřipraví o investici do
svých zkušených pracovníků.
Projekt Zachraň práci! inicioval místopředseda Hospodářského výboru
a předseda Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Martin Jiránek z Pirátské strany po
diskusi se šéfem ICT Unie Zdeňkem
Zajíčkem. „Myslím, že název projektu
ZACHRAŇ PRÁCI! je zcela výstižný. Pokud totiž dojde k výraznému
navýšení nezaměstnanosti, bude i pro
stát extrémně náročné zabezpečit potřeby a nároky zaměstnanců bez zaměstnání. A to nemluvím o dopadu
na situaci samých zaměstnanců. Za
Pirátskou stranu proto mohu přislíbit
maximální podporu tomuto projektu
a za sebe další aktivní účast na jeho
rozvoji,“ uvedl Jiránek.
Další informace k projektu Zachraň práci! na adrese https://
www.komora.cz/zachranpraci/.
(red)
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Rozpis svozu odpadů během velikonočních svátků
V pondělí 13. 4. 2020 se svoz odpadů neprovádí, termíny svozu budou posunuty o 1 den – tzn. úterý 14. 4. 2019
až sobota 18. 4. 2020.
FCC Prostějov

Sběrné dvory

se otevírají
PROSTĚJOV Po třech týdnech od uzavření se dnes opět otevírají oba
sběrné dvory v Prostějově, a to jak v Průmyslové, tak Anenské ulici.
„Od 6. dubna budou v provozu opět oba sběrné dvory na území města
Prostějova. Upozorňujeme však občany, že v pátek 10. dubna je otevřen
pouze sběrný dvůr v ulici Průmyslová, a v pondělí 13. dubna jsou oba dvory zavřené,“ informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.
Během otevírací doby však budou muset občané v obou sběrných dvorech
dodržovat přísná pravidla. „Vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě,
a to na výzvu obsluhy sběrného dvora. V rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob, tedy v jednom vozidle může
být pouze jedna osoba! Vstup do prostoru sběrných dvorů bude umožněn
pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice. Zákazníky žádáme také o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních
zákazníků minimálně tři metry, a to jak před sběrnými dvory, tak v jejich
prostorách,“ upozornil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova.
(mik)

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čunín
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 21. 4. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 27. 4. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: obousměrně podél potoka od č. 60 a 29 po konec last: celá ul. s novostavbami RD č. 457, 430, 454, 456,
obce směr chaty (vč. areálu dřevovýroby).
458, 427, 459, 671.
Obec: Prostějov
Obec: Výšovice
Dne: 22. 4. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 28. 4. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: Šárka 11.
last: Výšovice parcely č. K/108/2 a K/102/1.
Obec: Prostějov
Obec: Smržice
Dne: 23. 4. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 29. 4. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Okružní č. 97, Šárka 4 (MŠ), 6, 8, 10, 10a, 12, 14. last: pravá strana ul. Kobližnice od č. 473 po č. 487.
Obec: Čunín
Obec: Prostějov
Dne: 24. 4. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 30. 4. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: obousměrně podél potoka od č. 60 a 31 po konec last: ul. Wolkerova s č. 23, 25, 27.
obce směr chaty (celá chatová oblast).
E.ON Distribuce a.s.

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce,
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání,
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
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

ušetříte

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Vyzkoušejte dvoumìsíèní30 Kč

Převedu záznamy ze starých videokazet
na DVD nebo Flešku. Levně.
Tel. 777 554 484.
15021020132

pøedplatné PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku za 130 Kè!

telském průmyslu to je dokonce
více než každá třetí firma.
Zaměstnanec samozřejmě musí
s přidělením k jinému zaměstnavateli souhlasit. „Pracovní a mzdové
podmínky zaměstnance dočasně
přiděleného k jinému zaměstnavateli přitom nesmějí být horší než
u jeho stávajících zaměstnanců,“
upřesnil podmínky pro účast zaměstnavatelů v projektu Dalibor
Kaňovský, jednatel společnosti JURENT CZ. Ta platformu pro Zachraň práci! bude provozovat.
Zaměstnanci nebudou propuštěni,
udrží si svou životní úroveň, naopak mohou dočasným přidělením
k jinému zaměstnavateli získat další
užitečné profesní zkušenosti.
Dispečink celostátní „burzy práce“
zajišťuje rovněž bez nároku na honorář společnost Monto. Firma se
zabývá náborem pracovních sil v ČR
i v zahraničí. „Kromě mých kolegů
budeme hovory zaměstnavatelů
přijímat já i ředitel firmy. Uvědomujeme si citlivost této věci. Na lince
budou zaměstnavatelé, které tato
krize připravila o výrobu nebo odbyt, ale o své zaměstnance se chtějí
po dohodě s jiným zaměstnavatelem
postarat,“ dodal člen dozorčí rady
Hospodářské komory a jednatel firmy Monto Miroslav Mühlböck.
V praxi dočasná „zápůjčka pracovníka“ bude fungovat tak, že po
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Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
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Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

KOUPÍM

PRODÁM

REALITY

Stavební firma hledá pozemek pro Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346
Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
Prodám benzinový rotavátor, rok starý
a okolí. 732 116 877
za 13 000 Kč, silný motor.
Koupím dům se zahradou. 737 827 329 Dále elektrický lis na ovoce,
kvalitní domácí výroba, cena 10 000 Kč.
Milujeme zahrádkaření, proto hledáme A elektrická řezačka na dřevo, kvalitní
domácí výroba, cena 10 000 Kč.
CHATU. 605 011 594
Jana Nadymáčková, Tel. 773919167

Vyzkoušejte
dvoumìsíèní
pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku za 130 Kè!

tel.: 608 960 042
PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníka/-ci se sníženou
pracovní schopností nebo s částečným
invalidním důchodem do chráněné
dílny v Jesenci u Konice. Jedná se o práci
se senem – plnění sáčků různých velikostí pro domácí mazlíčky. Pracovní doba
– 6 hod. denně. Tel.: 607 693 587.

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

NABÍZÍM opravy a servis šicích
strojů všech značek. RYCHLE
A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346
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 paměťo- GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
vou pěnou. POHODLÍ PRO VAŠE nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
NOHY. Tel.: 603 445 601
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru v Prostějově na
noční směny 2 invalidní důchodce k obsluze kamerového systému s pokročilejší
znalostí práce na PC. Zkrácený pracovní úvazek. Informace na tel. č.:
602 786 692.
Přijmeme prodavače nebo prodavačku
na provozovnu v Prostějově. Praxe
v oboru automotive a znalost účetního
programu Pohoda výhodou. Nástup
možný ihned. Platové ohodnocení až
35 000 Kč. V případě zájmu volejte
608824136 nebo zasílejte strukturovaný životopis na e-mail:
info@pneufloryk.cz.
Přijmu brigádníka/-ci na zahradnické
práce. Bc. Ivo Kroupa, tel. 605 86 41 40

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

Dne 9. dubna 2020
uplyne rovných 100 let od narození
naší milé maminky a babičky
Zdeňky BALCAŘÍKOVÉ
ze Smržic.
Už devět roků na ni s láskou
vzpomíná syn Zdeněk, dcera
Mirka a všichni, kdo ji znali a
měli ji moc rádi.

Dne 7. dubna 2020
si připomeneme 2. smutné
výročí od úmrtí
pan Petra POULÍKA
z Prostějova.
Děkujeme všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi. Rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Co osud vezme, nevrací, i když
nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 5. dubna 2020
jsme vzpomenuli 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan BLAHA
z Čechovic.

Dnes, tj. 6. dubna 2020
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše TRIBULOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dáša s rodinou
rodinou..

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

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

Živote měl
jsem Tě rád...

Kdo tě měl rád, vzpomeneme,
kdo tě miloval, nezapomene...

Koupím zlaté a stříbrné šperky, bižuterii
i zlomkové zlato.Tel.: 605 138 473
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Dne 9. dubna 2020
by se dožil 49 let náš milovaný
syn Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho
syna rádi, za tichou
vzpomínku děkují
rodiče.

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, vnoučata
a pravnoučata. Děkujeme
všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír
mi přejte, jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.
Dne 8. května 2020
tomu bude 12 let, kdy odešla
paní Květoslava BLAHOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jitka s rodinou.

Dnes, tj. 6. dubna 2020
si připomínáme 15. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Věra CHYTILOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel
a dcera Ivana s rodinou.

Z DÙVODU
VELIKONOÈNÍCH

20022620328

16011421482

SVÁTKÙ
Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky zůstávají v nás.

VYCHÁZÍ
PØÍŠTÍ ÈÍSLO
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Dne 5. dubna 2020
uplynulo 16. výročí od úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ
ze Stichovic.
Všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jan.

$l9¶7(5¹
14. DUBNA 2020

Očím jsi se ztratila,
ale v srdci zůstaneš dál.
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Dne 12. dubna 2020
vzpomeneme 31. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Jindřicha RAUDENSKÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná manželka, syn
Vladimír s rodinou a dcera Jindřiška
s rodinou, vnoučata Markéta,
Tomáš a David a pravnoučata
Dominiček a Eliška.

Dne 8. dubna 2020
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
paní Anny KOBZOVÉ
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
20040310527

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Kuchař/-ka
Manipulační dělníci
Ošetřovatelé drůbeže
Referenti nákupu
Soustružníci
Operátoři elektroúdržby

Plat (Kè)
20 000-24 000 Kč
16 000 Kč
20 000-23 000 Kč
22 000 Kč
25 000-35 000 Kč
20 000 Kč

Provoz
nepřetržitý
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
základní+praktická
střední odborné
bez vzdělání
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné

Firma
Hostinec na Koupališti, Nezamyslice
Hanácká osiva, Pv
XAVEROV, farma Přemyslovice
KITTEC, Kelčice
HANAKOV, Prostějov
Toray Textiles Central Europe Pv

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: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov .

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Božena Hrubá 1930
Čehovice Pondělí 6. dubna 2020
Svatoslava
Kušniráková
1942
Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miluška Přikrylová 1934 Čehovice
Marie Smýkalová 1932 Kralice na Hané Středa 8. dubna 2020
Josef
Lachman
1932
Malé
Hradisko
14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Renáta Kubíčková 1975
Slatinky
Srbce Karel Hrazdil 1940
Plumlov
Ing. František Masař 1938
Praha Marie Horáková 1921

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Petr Matonoha 1952
Prostějov
Ludvík Ševčík 1943
Alojzov

Poslední rozlouèení
Čtvrtek 9. dubna 2020
Miroslav Řezníček 1935 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská v kruhu přátel

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlasta Pospíšilová 1946
Petr Hanzlík 1945

Prostějov MVDr. Josef Krajča 1943
Adolf Kořínek 1951
Prostějov
Přemyslovice

Prostějov

inzerce

www.vecernikpv.cz
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kniha B
Číslo 14•Ročník 24
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SPOLEČNOST
Z DÙVODU

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SVÁTKÙ
VYCHÁZÍ

disident
=(0ì(/
PROSTĚJOV Minulý týden se nejbližší rodinní příslušníci rozloučili s Petrem Hanzlíkem. Mužem, jehož život
výrazně ovlivnil komunistický režim.
Populární normalizační diskžokej musel na začátku osmdesátých let minulého století opustit republiku, estébáci
totiž vyhrožovali jemu i jeho dětem.
Disident, zpěvák, fanoušek rockové
hudby a údajně jediný prostějovský
signatář Charty 77 zemřel v 75 letech.
Pár hodin před svou smrtí poslal přátelům mrazivou SMS zprávu, ve které
se loučí...

Michal KADLEC

Život Petra Hanzlíka Večerník v uplynulých letech zmapoval, on sám nejčtenějšímu periodiku v regionu poskytl hned několik rozhovorů. Od mládí byl fanouškem
rockové hudby a scházel se s lidmi, kterým
se říkalo máničky. V roce 1974 pak v Plumlově uspořádal svůj první „koncert“. A měl
veliký úspěch. Pouštěl celosvětové hity.
Byl znám jako skvělý diskžokej, na jeho
představení chodily stovky lidí, především
mládež. „To se samozřejmě komunistům
nelíbilo, takže estébáci mi začali dělat peklo. A nejen mně, vrcholem bylo, když moje
děti pak nemohly chodit ani do školy. Na
začátku osmdesátých let, kdy jsem dokonce podepsal Chartu 77, jsme se s celou ro-

PØÍŠTÍ ÈÍSLO
$l9¶7(5¹
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dinou rozhodli emigrovat do Rakouska,“
řekl v jednom z rozhovorů pro Večerník
Petr Hanzlík.
Po listopadu 1989 se s rodinou vrátil do
Prostějova. Začal podnikat, a dokonce se
vrátil k oblíbeným hudebním produkcím.
„Na stará kolena“ se v roce 2014 rozhodl
zapojit do politiky, kdy za Moravany kandidoval v komunálních volbách do prostějovského zastupitelstva. Avšak neuspěl.
Petru Hanzlíkovi se v posledních týdnech
zdravotně přitížilo a svůj konec zřejmě vycítil. Pár hodin před smrtí rozeslal kamarádům SMS zprávu, ve které se s nimi loučil.

„Ahoj kamarádi, kamarádky a všichni,
co jsem měl štěstí vás potkat. V sobotu
před půlnocí mi dohrála poslední písnička. Zdravotní stav mi nedovolil, abych se
rozloučil se všemi. Však mne znáte, s každým z vás bych se rád naposledy zasmál,
nemoc mi to ale nedovolila. Podařilo se
mi odejít doma, v rodinném kruhu. Poslouchejte hudbu, všechny nás spojuje,
já jsem odešel mezi rockery. Teď už mám
zase úsměv přes celý obličej. Mám vás
všechny rád,“ stojí v SMS zprávě, která
v neděli přišla přátelům z jeho telefonu.

14. DUBNA
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PROSTĚJOV Původně byla na sobotu
4. dubna vyhlášena celonárodní akce
Ukliďme Česko, která však byla z důvodu
vládních nařízení zrušena. Organizátoři ovšem žádají občany, že mohou při svých procházkách část lesa či okolí řek uklidit. To si
vzala za své náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová, která se se svými
dětmi dala do úklidu okolí Hloučely. A že
se jí společně s dalšími jednotlivými dobrovolníky podařilo posbírat kupu odpadků!

Organizované úklidové akce tak proběhnou
s největší pravděpodobností až na podzim
při Celosvětovém úklidovém dni, který je
letos vyhlášen na 19. září. „Bylo by však škoda nevyužít příležitosti, kdy nebývalý počet
lidí vyráží s rodinou či jednotlivě do přírody,
k jejímu jarnímu úklidu. Pohyb na čerstvém
vzduchu posiluje imunitu a je jednou z mála
smysluplných činností, které lze v současné
době provozovat. Proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem?“ nechali se slyšet orga-

nizátoři akce Ukliďme Česko, kteří zároveň
občanům České republiky poslali jasný vzkaz:
„Půjdete-li procházkou, sesbírejte odpadky
jednotlivě!“
Toho se chytila prostějovská náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která v sobotu
vyrazila i s dětmi. „Bylo mi velmi líto příznivého počasí a přemluvila jsem tedy děti,
že vyrazíme na obvyklé místo, které s dobrovolníky uklízí Okrašlovací spolek města
Prostějova. Jedná se o okolí Hloučely od

Olomoucké ulice směrem na Močidýlka.
Sokolovi šli po jednom břehu, Pavel Copek
s Dášou Rozmánkovou po druhém. Sice
jsme došli jen po mostek pro pěší naproti
OBI, ale i tak odpadků bylo obrovské množství. V době, kdy se všichni velmi chráníme,
očividně opět nechráníme přírodu. Igelitových sáčků a rukavic, které nyní používáme
častěji než obvykle, bylo v řece i jejím nejbližším okolí nepředstavitelné množství,“
sdělila Večerníku se smutkem Milada So-

kolová. „Chodíme každý den na procházku, a tedy jsme tu dnešní spojili s úklidem
jednoho z břehů Hloučely. Při jarním i podzimním úklidu bývala vždy skvělá atmosféra,
závěrem jsme opékali párky a pěkně si popovídali. Doufejme, že na podzim se opět
v hojném počtu sejdeme“, dodal přání Prostějovan Pavel Copek.
Sesbírané odpadky odveze společnost FCC,
která se ve městě stará o zpracování odpadů.
(red)
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PROSTĚJOV V současném koronavirovém šílenství se naštěstí nezapomíná nejen na
běžné životní situace, ale ani na významná výročí. Právě takovým bylo kulaté stodvacáté výročí narození významného prostějovského básníka Jiřího Wolkera, které jsme
si připomenuli poslední březnovou neděli. V minulém čísle Večerníku jsme informovali o některých akcích, které musely být kvůli nouzovému stavu zrušeny. Jedna ale
nikoliv…
A tak se v nedělním odpoledni 29. března přesně v patnáct hodin sešla na Městském hřbitově v Prostějově u Wolkerova hrobu dvojice v rouškách. Krajský zastupitel a předseda OV
KSČM Ludvík Šulda položil spolu s předsedou místních organizací Vlasteneckého sdružení
antifašistů ČR a Českého svazu bojovníků za svobodu Tomášem Kalábem ke známému epitafu symbolickou kytičku.
„I přes nepříznivou situaci máme za to, že na naše význačné předky je třeba pamatovat i ve zlých
časech. Možná právě o to víc. Po hřbitově se projíždělo množství cyklistů, škoda že se u Wolkerova hrobu nikdo nezastavil,“ komentovali improvizovaný pietní akt oba předsedové. (tok)

PROSTĚJOV Radní na svém úterním
jednání rozhodovali o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města Prostějova.
Tentokrát finance poputují jedenadvacítce subjektů, které organizují kulturní
a společenské akce. Celkem radní rozdělili 644 000 korun.
„Částku ve výši 444 tisíc korun posíláme do
kulturní oblasti na různé činnosti, jako jsou
například poplatky na akcích, cestovné na
akce, kancelářské potřeby, poštovné, dále na
kostýmy, květiny, nájemné sálu pro koncerty, nájem klubovny či skladových prostor,
drobné opravy, náklady na dopravu materiálu a osob při rekonstrukci historických bitev,
na přednáškovou činnost, spotřební kancelářský materiál a podobně,“ popsal podrob-

ně prostějovský primátor František Jura.
Radní dále doporučují Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z na
rok 2020 dvojici subjektů, a to v celkové výši
200 tisíc korun. „Zde budou peníze pomáhat při hrazení nájmu nebytových prostor
pro nácvik souboru a uskladnění krojů,
půjdou na opravu krojů, nákup a doplnění
nových krojů a doplňků, reklamu a reklamní materiál. Dále takto chceme podpořit
činnost studentského divadla, které z poskytnuté dotace, pokud ji samozřejmě zastupitelé odsouhlasí, bude platit pronájem,
energie, materiál, kulisy, kostýmy a scénu,“
přidala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má kulturní oblast ve svém
pracovním referátu.
(red)
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Nekrade se tolik Hodina sem,
a opozice je „hodná“ hodina tam...
V této těžké době, kdy na nás zpoza každého rohu číhá strašák jménem COVID-19, jsme si tak nějak zvykli vnímat
jen samé negativní zprávy. Už málokdo
ale dokáže ocenit fakt, že se v době nouzového stavu vzájemně jeden ke druhému chováme tak nějak líp. Důkazem
toho je třeba situace na radnici, kdy si
i sám primátor minulý týden pochvaloval chování opozičních zastupitelů,
kteří konečně zakopali válečnou sekeru a sami nabízejí vstřícnou pomoc a
nápady při zmírnění dopadů nouzového stavu na jednotlivé občany města.
Napadá mě hříšná myšlenka, že kdyby
hrozba koronaviru trvala delší čas, tak
si možná zástupci koalice a opozice
padnou navzájem kolem krku...
Dalším pozitivním aspektem dneška

je skutečnost, že si pokoj dávají i zločinci. Je sice pravda, že se o mnohých
trestných činech nebo přestupcích
nedozvíme, protože policisté mají
teď spoustu jiné práce než informovat novináře. Ale přece. Vždyť kdo
by teď kradl, loupil nebo přepadával,
když za všechna tato svinstva hrozí v
době nouzového stavu dvojnásobně
dlouhý kriminál? Snad jen blázen. Pár
se jich našlo, ale nejde o nijak závažné
případy.
Ano, prožíváme všichni složité období. Ale myslím si, že než se stresovat
ze samých negativních věcí, je potřeba si hledět i pozitiv. A není jich málo.
Rozhlédněme se navzdory ochranným
rouškám po okolí mnohem pozorněji a
uvidíte sami…

A přišlo to zase! Změna času! Zase
o hodinu méně spíme, více remcáme
a jsme celkově nespokojení. Možnost
úpravy tohoto nařízení v nedohlednu a tak nám nezbývá než navařit o
to více kávy s sebou do práce, zatnout
zuby a prostě se přemoci. Však ono si
tělo zase zvykne a můžeme se aspoň
těšit na zimní změnu času, kdy si naopak pěkně pospíme.
Mně osobně se změna času příliš nedotýká, dvakrát se mi nechce jít spát
dřív a dva dny se mi nechce vstávat,
ale potom se adaptuji. Daleko větší
problém s tím má můj čtyřnohý chlupatý kamarád Škubánek, pomalu
dorůstající psí junior. Jeho vnitřní
hodiny určující čas krmení, venčení a

dovádění s hračkami nechápou lidmi
nařízenou změnu času.
Ráno horko těžko rozlepuje oči, aby
vyhověl své paničce, že je opravdu čas
venčení. Misku s granulemi přehlíží
ospalým pohledem a raději vyslyší volání svého dosud teplého pelíšku. Na
večer si chce zase déle hrát a skáče mi
po hlavě, protože přece ještě nemůžu
jít spát. „Vždyť mám, paničko, ještě
tolik sil! A ten míček po chodbě letěl
jen 257x, to je opravdu málo!“
Zimní změna je náročnější pro nás
pro oba. Ráno fňuká u postele, že mu
kručící bříško nedovolí spát a čůrání
opravdu už nepočká. Jak u vytržení
„lítá“ kolem postele a buší tlapkami o
matraci, aby upoutal moji pozornost.

Nemluvě o tom, když uslyší sousedovy
psy štěkat venku, to by i hlavou dveře
od ložnice prorazil. V době krmení
už hodinu nenápadně poposedává
kolem misky a snaží se zachytit můj
pohled a dovést ho k pytli s granulemi.
Jakmile mu vyhovím, skáče radostí
metr vysoko a po nacpání bříška mi
jde spokojeně dýchnout do tváře, aby
se pochlubil, na čem si tak výborně
pochutnal. Večer usíná rozvalený
uprostřed kuchyně a vůbec mu nevadí, že mi překáží při přípravě večeře.
Do pelíšku se následně přesunuje s
jedním okem zavřeným a druhým
pootevřeným, aby si nechal dál zdát
sny o krásných fenečkách a pomalu se
blížící ranní dobrotě.

%1#ä*1&156#07",#-&1/#$1,18#6
Shodnou se na tom virologové i imunologové – nejlepší
zbraní proti koronaviru je zdravý rozum. To se pak ovšem nemůžeme divit, že se nebývalé množství lidí této malé čínské
potvůrky obává... Faktem je, že před koronavirem si nikdo nemůže být jist. Dostal ji Tom Hanks i princ Charles, proč byste
ho nemohli chytnout i vy. Ale co pak?

P

ak se v tom vyznejte. Většina
rad hygieniků směřovala hlavně k tomu, jak koronavirus za každou cenu nedostat. Zároveň ovšem
někdy i ti samí odborníci od začátku upozorňovali, že postupně
se s tímto patogenem bude muset
porvat většina populace. Jinak
proti němu nezískáme imunitu,
začneme žít jako skleníkoví lidé
a dříve či později naše tělo vysoce
infekční vir stejně napadne. Jak
však jednoznačně ukázal příklad severní Itálie, pokud by se šíření viru
nechal zcela volný průběh, mohlo by
to skončit kolapsem zdravotnictví.
Počet těžce nemocných by totiž velmi rychle přesáhl možnosti systému
a doktoři by se museli začít rozhodovat, koho ještě léčit a koho už ne. Takový scénář si v tuto chvíli již nepřeje
opravdu nikdo na světě. Dokonce ani
Velká Británie, která dlouho zastávala
názor, že by se její populace měla nechat koronavirem „promořit“.

P

okud se tedy v dohledné době
nepodaří objevit vakcínu, pak
je vysoce pravděpodobné, že se koronavirem nakazí kdokoliv z nás. To
ovšem nemusí znamenat absolutně
nic fatálního. Podstatná část těch,
kteří Covid-19 prodělali, prakticky
nevěděla, že ho v těle měla. Další vše
zvládli bez potíží. Jak je však možné,
že mu někteří podlehli? Obvykle
byli starší, oslabení, trpěli dalšími
nemocemi, jasně. A to je vše? Není,
na tuto otázku se úplná odpověď
stále ještě hledá...
o je ovšem jisté už teď, že v
první řadě bychom měli zachovávat klid a chladnou hlavu. A
to nejen kvůli dalšímu fungování
společnosti, ale i kvůli nám samým.
Úzkost a zmatek prokazatelně vyvolávají změny v imunitním systému
a mohou vést k velice závažným
nemocem jakéhokoliv druhu. Stále platí, že pokud chceme zůstat
zdraví, měli bychom jíst dosta-
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tek ovoce a zeleniny, solidně se
vyspat, co nejméně se stresovat a
pokud možno si udržovat dobrou
kondici. To samozřejmě platí i pro
děti, které jsou jinak onemocněním
ohrožené jen velmi málo. Mě osobně zcela nadchla opičí dráha, kterou
po pěti dnech v karanténě pro svého
zhruba tříletého syna postavila jedna
americká maminka z Omahy. Její video vyvolalo ohlas po celém světě a
určitě vneslo do domácností ovlivněných něco důležitějšího, než jsou aktuální informace o počtu nakažených.
Tedy dobrou náladu důležitou pro
zvládnutí jakékoliv náročné situace.
ěkteří tvrdí, že nejspolehlivějším lékem proti nemoci
je nevšímat si jí a tvářit se, jako by
nebyla. Je jasné, že tohle v případě
koronaviru určitě neplatí. Jednak
se informacím o něm vyhnout nelze, jednak určitě není žádoucí, aby
se nemocní promenádovali po supermarketech. Jak ovšem ukazuje
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Ahoj všichni,
téma posledních týdnů je jasné, ale
já se dnes na něj pokusím podívat
trochu netradičně. Přiznám se, že mě
k tomu inspiroval jeden vtip šířící se
médii. Pepa říká: „Tak kvůli zavřeným hospodám trávím večery doma
a povídám si s manželkou. Je celkem
fajn, má i prima názory.“
Ano, paradoxně si říkám, že všechno
špatné je i k něčemu dobré. Byli jsme
nebo stále jsme v karanténě a máme
šanci si tak nějak zamést před, ale i
za vlastním prahem. S tím zametáním to myslím doslova, jelikož jaro je
tady, viry neviry. A ono se nás zeptá,
jak jsme se na něj připravili… Lze
tak aktuálně provést vskutku generální úklid, a to jak doma, tak na zahrádce, kdo má chalupu a chatu, tak
i tam. Šikovní eskamotéři se mohou
pustit do ladění aut a motorek, prostě
práce je doma dost.
A teď k tomu jinému zametání. Rodiny se teď drží více spolu a tak je
šance si sednout, vztahy stmelit. Stojí za to si společně něco zahrát, třeba
i společně uklidit, protože to zakázáno není. Také vyjít si společně do
parku na „prochajdu“ (jiný termín
pro procházku, který používá jedna
kamarádka, rozverná, často hubatá,
menší zrzečka s pěknýma očima, pro
kterou nelze nemít slabost - pozn.
autora) nebo společně koukat na
nějaký pěkný film, který se bude líbit
všem. Je také šance, pokud to někde
skřípe, si o tom promluvit a vyjasnit
si stanoviska. Například o tom, zda
ve vztahu pokračovat, nebo ho raději ukončit.
Celá koronakrize jednou skončí a
my máme šanci z ní vyjít zocelenější,
ale také lidsky a morálně čistší. Už
teď víme, že krizi nezvládli bruselští
představitelé Evropské unie a definitivně se tak znemožnili. Pojďme my
občané mít čisté svědomí a Evropu
alespoň sami před sebou.
Marty

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
příklad nejen americké maminky a
jejího potomka, aktuální epidemie
se dá nejen přežít, ale můžeme si ji
patřičně užít...
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Chápu, že policisté jsou teď v nastalé koronavirové době potřeba jinde a také, jak jsem někde četl, mají od policejního prezídia doporučeno nezastavovat
vozidla k běžným kontrolám a podobně. Ale co se právě teď děje na silnicích v Prostějově, to je na pováženou. Možná právě současné situace využívají ti,
kterým pravidla silničního provozu nic neříkají. Co pozoruji jako řidič z povolání, tak hodně šoférů jezdí po městě jako někde na závodišti. Jednosměrky
a zákazy vjezdu nerespektují, tropí i další dopravní přestupky. Možná by nezaškodilo, kdyby především státní policie opět vyrazila řešit dopravu a jen
nekontrolovala, kdo nosí roušky a podobně.
Jiří Melichárek, Prostějov
7DNRYÙSRVWXSVHPLOÉEÉ
Líbí se mi, jak v některých supermarketech skutečně velice zodpovědně
přistupují k přísným opatřením v souvislosti s koronavirem. Chodím nakupovat do Teska a pokaždé tam interní rozhlas informuje nakupující o
pravidlech nákupu, o nutnosti držení dvoumetrového odstupu ve frontě u
pokladen a podobně. Navíc u pokladen odstupy hlídají i členové ochranky,
kteří samozřejmě dbají i na další povinnost, aby zákazníci supermarketu
měli nasazeny roušky. Přitom nikdo na nikoho nekřičí, nikdo se s nikým
nepere. Líbí se mi takový přístup.
Jana Nakládalová, Prostějov

3DQLNDQHKUR]ÉMVPHhYHMFL
Nevím proč, ale stále si myslím, že v České republice a taktéž přímo v Prostějově žádná panika z koronaviru nehrozí. Proč si to myslím? Protože jak pozoruji lidi i venku na ulici nebo v obchodech, každý si spíš z celého nebezpečí dělá srandu a hledá raději vtipy, než aby mluvil o panice nebo o tom, že se
nějak bojí. A když si na internetu čtu, jaké vtipy Češi vymýšlejí, utvrzuje mě to v mé domněnce, že náš národ nemůže nějaký vir vůbec vykolejit. Jsme totiž
národ Švejků, který si dělá prču ze všeho a za všech okolností.
Milada Nevrlá, Prostějov
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Pozdì, ale pøece
Konečně nechá město pořádně zkontrolovat semafory na křižovatkách,
které řidičům v Prostějově „pijí“ krev! Proč píši, že konečně? Protože stav
s takzvanou zelenou vlnou na křižovatkách na vnitřním okruhu, pokud
nejde o rondely, je zoufalý už minimálně pět let? Proč se najednou až po
takové době magistrát rozhodl k tomu, že pověří odbornou firmu k „seštelování“ semaforů? Z jakého důvodu to trvalo tak dlouho, než se páni radní
rozhoupali? Nikdo nám to asi pořádně nevysvětlí, takže vezměme zavděk,
že se tak vůbec stalo.
Petr Lexa, Prostějov
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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
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straněVečerníku
v rámci rubriky„Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu redakce@vecernikpv.cz a dodejte
k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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!

Z

NEMOCNICE

David ZAPLETAL
13. 3. 2020 47 cm 3,55 kg
Chvalkovice na Hané

Z DÙVODU VELIKONOÈNÍCH SVÁTKÙ VYCHÁZÍ PØÍŠTÍ ÈÍSLO

$l9¶7(5¹14. DUBNA 2020 3ĕHMHPHNOLGQ¥9HOLNRQRFH
v

...

VelikonoCNI

.5(9-(327ì(%$1(867É/(

¡¡
FOTOsoutez

%H]RKOHGXQDHSLGHPLLNRURQDYLUX
PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Darování krve
zachraňuje životy i v době
nouzového stavu a karantény,
není-li teď ještě cennější než
dřív. Odběry plné krve každé
pondělí a čtvrtek proto minulý týden obnovilo Hematologicko – transfúzní oddělení
Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL Nemocnice vyzývá své dárce všech krevních
skupin s Rh faktorem mínus,
aby darovali to nejcennější, co
mohou. Život.
Odběry plné krve probíhají
každé pondělí a čtvrtek od 6.00
do 8.00 hodin za přísných opatření. „Optimální je se předem
telefonicky objednat v evidenci
dárců, kdy máme lepší přehled
o kapacitě odběrů na daný den
a zároveň si zdravotník ověří, že
není potenciální dárce dočasně vyloučen z dárcovství tím,
že byl poslední měsíc kdekoliv
v zahraničí, nebo tím, že bydlí ve
společné domácnosti s osobou,
která pobývala v oblasti výskytu COVID 19, nebo s ní pracují
v jedné místnosti, anebo tím, že
byl sám posledních čtrnáct dní
v oblasti karantény,“ vyjmenovává MUDr. Milena Lukešová,
vedoucí lékařka hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Prostějov a dodává, že
za stejných podmínek odebírají
i dárce plazmy po předchozím
objednání.

U vstupu do areálu nemocnice
čeká každého dárce měření teploty. Při pohybu na veřejnosti je
nutné mít vždy zakrytá ústa a nos,
a to i po celou dobu na oddělení.
„Příchozí dárci si musí ihned po
příchodu vydezinfikovat ruce,
znovu je jim změřena teplota
a my se staráme o udržování odstupu mezi nimi minimálně dva
metry. Regulujeme vstup dárců
na jednotlivá stanoviště, aby se
nehromadili, a při odběru také
dárce informujeme o tom, aby
kontaktovali naše oddělení, pokud se u nich do 14 dní po odběru
krve objeví příznaky respiračního
onemocnění,“ doplňuje Jana Kubíková, úseková sestra hematologicko-transfúzního oddělení

Nemocnice Prostějov s tím, že
primárně potřebují dárce s mínusovým Rh faktorem.
Zásobu odběrů plné krve krevních skupin Rh pozitivních má
Hematologicko – transfúzní oddělení Nemocnice Prostějov zatím dostatečnou. Situace se však
mění a brzy bude potřeba ji také
doplnit. I v době epidemie koronaviru totiž lékaři pořád ošetřují
akutní zákroky, jako jsou úrazy,
prasknutí aneurysmatu, při kterých se na operačním sále během
pár hodin spotřebují i desítky
jednotek krve. V Česku je potřeba krev každé tři vteřiny a nikdo
nikdy neví, kdy ji bude sám potřebovat. Každý člověk totiž za život
obdrží průměrně pět transfúzí.

+NWUVTCéPÊHQVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

nebVYiWN\MDUDVHEOtçt
apojïte
se bavit i domova!

A po roce tu máme zase většinou populace oblíbené Velikonoce. Pro křesťany se
jedná o nejvýznamnější svátek, kdy povstal Ježíš Kristus z mrtvých. Nevěřící si
ho spojují spíše s vítáním jara a lidovými tradicemi. Ať už slavíte velikonoční
svátky z jakéhokoliv důvodu, my se v naší nové soutěži zaměříme na obyčeje. Barvení vajíček, řehtání či pomlázka jsou tradičními zvyky a jelikož letošní
Velikonoce budou kvůli pandemii koronaviru spojené s vládním nařízením
o zákazu pohybu, vyzýváme vás, abyste nám zaslali fotografii zachycující jakýmkoliv způsobem vámi strávené Velikonoce. Tři nejlepší snímky odměníme
svátečním prostíráním a ubrusem, reklamními dárky a samozřejmě předplatným PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
3UDYLGODVRXWČåH
6RXWČåtFt PXVt ]DVODW DXWRUVNRX IR
WRJUDILL VRXYLVHMtFt V 9HOLNRQRFHPL
SRPOi]NX EDUYHQt YDMHF SHþHQt
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GRKRGLQ
6RXWČåH VH PĤåH ]~þDVWQLW SRX]H I\]LF
NiRVREDVWDUãtOHWVWUYDOêPSRE\WHP
DGRUXþRYDFtDGUHVRXQD~]HPtý5MHMtåIR
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DWRSRãWRXQDDGUHVX9iSHQLFH3UR
VWČMRYHPDLOHP6287(=(#9(&(51,.39
&= þL SURVWĜHGQLFWYtP VRFLiOQtFK VtWt QHER
RVREQČYUHGDNFL7ĜLYêKHUFLEXGRXY\EUi
QLþOHQ\UHGDNFHSRXNRQþHQtDNFH
6RXWČåtFtPXVtXYpVWþLWHOQČVYpMPpQRSĜt
MPHQtE\GOLãWČDþtVORWHOHIRQXSURPRåQRVW
NRQWDNWRYiQtYSĜtSDGČYêKU\'RVRXWČåH
QHEXGRX]DĜD]HQ\DQRQ\PQtSR]GČGRGD
QpþLQHVRXYLVHMtFtIRWRJUDILH
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 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt
GiUN\YKRGQRWČ.þ52ý1ËSĜHGSODWQp
35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt
GiUN\YKRGQRWČ.þ3ģ/52ý1ËSĜHGSODWQp
35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt
GiUN\YKRGQRWČ.þý7957/(71ËSĜHGSODW
Qp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
9êKHUFLEXGRXNRQWDNWRYiQLWHOHIRQLFN\DMHMLFKMPpQD
DIRWRJUDILHEXGRX]YHĜHMQČQ\YWLãWČQpPY\GiQt352
67ċ-296.e+29HþHUQtNXQDZHERYpPSRUWiOXZZZ
YHFHUQLNSYF]DQDVRFLiOQtFKVtWtFKVSUDYRYDQêFKSR
ĜDGDWHOHPDNFH )DFHERRN7ZLWWHUD,QVWDJUDP 
=~þDVWLQDDNFLMVRXY\ORXþHQL]DPČVWQDQFLSRĜDGDWHOHYþHWQČ
MHMLFKURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤ
ÒþDVWtYVRXWČåLY\MDGĜXMHVRXWČåtFtVRXKODVVSUDYLGO\VRXWČåH
*'35D]DYD]XMHVHMHSOQČGRGUåRYDW
9 SĜtSDGČ YêKU\ VRXWČåtFt VRXKODVt V XYHĜHMQČQtP GRGDQpKR
VQtPNXDYODVWQtIRWRJUDILHVYêKURX9êKUXYVRXWČåLQHQtPRå
QpY\PiKDWSUiYQtFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQČSOQLWYSHQČ]tFK
3RĜDGDWHO VRXWČåH VL Y\KUD]XMH SUiYR NRQHþQpKR UR]KRGQXWt
VRXYLVHMtFtKRVNRQiQtPVRXWČåH
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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.

VCMKH[\KEMÆ8JQFP¾MFQOGéMWUG\CJT¾FMQW,GFQDTÚ
JNÊFCé2U[OQEPGOWUÊPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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OCT¾F[UKX[DÊT¾XGX÷VwKP÷QUVCVPÊRGLUM[KIPQTWLG0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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Škola základ života. Tento
film určitě všichni dobře
znáte. A mnozí mají uvedené motto v oblibě. Pravda
je, že bez vzdělání by byli
lidé negramotní, neměli by
informace, s obtížemi by se
orientovali ve světě; v současnosti i v minulosti. Jenže
ani vzdělání se v České republice nevyhnul koronavirus. Již téměř měsíc jsou
kvůli s pandemií spojeným
vládním nařízením zavřené školy a ještě minimálně jeden až dva budou.
Znamená to tedy, že by se
děti aktuálně neučily a s radostí si prodloužily prázdniny? Ani náhodou! Nadále
se pracuje, i když z domu.
Zatímco tak mnozí zaměstnanci mají aktuálně home-office, všechny děti aktuálně zažívají home-school.
Jak jim to zatím klape? Jak
současnou situaci zvládají
rodiče a jak na ni reaguje ve
školství město? To vše zaznamenal PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a vedle informací
vám přinášíme i několik tiTexty připravil
pů.
Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

Školy zavřené, učitelé z drtivé části
sboru doma, všechny děti taky. Koronavirus zcela a od základu změnil
způsob vyučování v České republice. Prezenční výuka s lidmi ve třídách se stala utopií. Už před více jak
třemi týdny, a sice 11. března, místo
ní nastoupila výuka na dálku. Díky
počítačům, internetu i řadě aplikací
se zatím daří školám zvládat učivo
na dálku. I když současná situace
není pro žádnou ze stran jednoduchá, učitelé, rodiče a samozřejmě
také děti by mohli vyprávět. Koneckonců doma je nyní více než jeden
a půl milionu žáků, učňů a studentů!
Výuka kvůli koronaviru dostala zcela
jinou podobu a znovu se přitom ukázalo, jak prospěšné mohou být moderní technologie. Ještě více vzrostla
důležitost internetu ve vzdělávání stejně jako komunikačních kanálů, které
nabízí. Jedním ze znovuobjevených je
Skype. Ten do určité míry pozbyl důležitého postavení v komunikaci zdarma
na dálku, pozici později obsadil Face+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

dostali do situace, v níž nikdy předtím
na delší dobu nebyli. A i když ředitelé
mnohdy nabízí možná řešení, je hlavně na jejich kreativitě, jak si se současným stavem poradí. Rodiče, mnozí
z důvodu zavřených podniků nebo
home office doma, mají nyní více
možností se s dětmi učit, pomáhat jim
se školou.
V nejedné domácnosti už nepochybně změnili negativní názor na učitele
a šetřit budou vyjádřeními typu: „Za
nás byla škola těžší, vždyť je nic neučí.“
a „Učitelé to mají snadné. A k tomu
ještě dva měsíce prázdnin.“ A učitelé?
Ty v současné době čeká snad ještě
těžší komunikace se žáky i rodiči dohromady než normálně.
yyJaká je aktuální situace prostějovských škol?
„Výuka pořád probíhá, jak známi, na
dálku. Každý týden dostávám svodku
od ředitelů, co a jak dělají, jak jsou s rodiči ve spojení. Všechny školy to mají
podobné a zároveň trochu jiné. Zajímá
mě také, jak připravují žáky devátých
tříd nebo jak to budou školy dělat s dětmi bez možnosti připojení na internet,
ze sociálně slabších rodin. Dnešek je
celkově doba, kdy se učitelé mohou
veřejnosti ukázat, získat si větší kredit.
Je to pro ně těžká úloha, nová situace.
Nikdo je na to neškolil a nepřipravoval. Ukazuje se, že i něco špatného pak
může člověka ve výsledku obohatit.“
yy Jak si učitelé poradili s výukou
na dálku? Jaké technologie při tom
používají?
„Doporučuji ředitelům, aby to nepřeháněli, aby třeba nehrnuli ve velkém na
děti novou látku, ale aby spíše opakovali. Důležitá je pak také vazba rodičů
a učitelů. Učitelé si pak počínají různě.
Někteří využívají e-mail, pracovní listy,

Těžké časy českého školství. Cesta k problémům anebo naopak
možnost, jak některé věci zlepšit a určitá výzva. Co z toho platí pro koronavirovou pandemii, která zavřela školy? Náměstek
prostějovského primátora pro oblast školství Jan Krchňavý (na
snímku) bere spíše druhou možnost. Sám byl ještě v nedávné
minulosti ředitelem základní školy. A jak sám říká, v souvislosti
s uzavřením škol a výukou na dálku nevidí jen potíže. Vyzdvihl
při této příležitosti schopnost učitelů a ředitelů škol poradit si za
současné složité situace a na maximum využít možnosti, které
jednadvacáté století při výuce nabízí.

ƵěƚĞǀŬůŝĚƵ͘^ŶĂǎƚĞƐĞǌďǇƚĞēŶĢƐĞŶĞƐƚƌĞƐŽǀĂƚĂƐƉŽůĞēŶǉēĂƐƐŝĐŽŶĞũǀşĐƵǎşƚ͘

ŚǀĂůƚĞ͊:ĞǀĞůŵŝĚƽůĞǎŝƚĠƎşŬĂƚĚĢƚĞŵ͕ĐŽũŝŵũĚĞĚŽďƎĞ͘^ŶĂǎƚĞƐĞĚĢƟŶĞŬƌŝƟǌŽǀĂƚ͕Ă ƉŽŬƵĚŶĂƌĂǌşƚĞ
ŶĂĐŚǇďƵ͕ƵƉŽǌŽƌŶĢƚĞŶĂŶŝ͕ĂůĞŶĞĐŚƚĞĚşƚĢ͕ĂƛƐŝŶĂŶŝƉƎŝũĚĞƐĂŵŽĂ ŽƉƌĂǀşũŝ͘DŶŽŚĞŵůĠƉĞǌŶĢũşǀĢƚǇ Těžká doba pro všechny, to je pandemie koƚǇƉƵ͗ͣŬƵƐƐĞŶĂƚŽũĞƓƚĢƉŽĚşǀĂƚ͘EĞŵŽŚůŽďǇƚŽďǉƚƚƌŽĐŚƵũŝŶĂŬ͍:ƐŝƐŬǀĢůǉ͕ƵƌēŝƚĢŶĂƚŽƉƎŝũĚĞƓ͙͞ŶĞǎ ronaviru. V České republice jí padly za oběť
ŶĢũĂŬĄŬƌŝƟŬĂ͘
i školy, které musely v důsledku rozhodnutí
ŚǇďĂũĞĚƽůĞǎŝƚĄ͘:ĂŬƐĞƎşŬĄ͕ĐŚǇďĂŵŝƐĞēůŽǀĢŬƵēş͘ĞƌƚĞĐŚǇďƵũĂŬŽĚƽůĞǎŝƚŽƵƐŽƵēĄƐƚǎŝǀŽƚĂ͘:ĞŶĐŚǇͲ Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
ďǇŶĄƐƉŽƐŽƵǀĂũşĚĄůĂŶĞŶşƉŽƚƎĞďĂŶĂŶĢƉŽƵŬĂǌŽǀĂƚũĂŬŽŶĂƓƉĂƚŶŽƐƚ͕ĂůĞũĂŬŽŶĂƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚƉŽƐƵŶŽƵƚ zavřít. Což znamenalo, že se žáci a studenti
ƐĞĚĄů͘<ĚǇǎƐŝŶĂĐŚǇďƵƉƎŝũĚĞĚşƚĢƐĂŵŽ͕ƐƚĄǀĄƐĞƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢũƓşŵĂďƵĚĞƉŽƚƎĞďŽǀĂƚƉƎŝĚĂůƓşŵƵēĞŶş přesunuli domů. Mají volno? Lenoší? Hrají si
hry na počítači či mobilu? Část času možná.
ŵĠŶĢǀĂƓĞŚŽĚŽǌŽƌƵ͘
Doma je však díky učitelům, kteří rozhodně
ƵěƚĞŶĄǌŽƌŶş͘ŶĂŵĞŶĄƚŽƉŽƵǎşǀĂƚŽďƌĄǌŬǇ͕ǌŶĄǌŽƌŸŽǀĄŶş͕ŶĄŬƌĞƐǇŶĞďŽƐŬƵƚĞēŶĠǀĢĐŝ͕ŬƚĞƌĠũŝŵƵēŝǀŽ
ĐŽŶĞũǀşĐĞƉƎŝďůşǎş͘WŽŬƵĚũŝŵǀĢĐŝ͕ŬƚĞƌĠŶĞǌŶĂũş͕ƵŬĄǎĞŵĞ͕ŵŶŽŚĞŵůĠƉĞƐŝĚĂŶŽƵǀĢĐƉƎĞĚƐƚĂǀşĂǌĂƉĂͲ
ŵĂƚƵũşƐŝũŝ͘

EĞďŽũƚĞƐĞǀƌĄƟƚǌƉĢƚ͘EĢŬĚǇũĞƉŽƚƎĞďĂƐĞǀƵēĞŶşŝǀƌĄƟƚŬƉƎĞĚĐŚŽǌşůĄƚĐĞ͕ƵēŝǀƵ͕ŬƚĞƌĠƐŝŵǇƐůşŵĞ͕ǎĞ
ƵǎŵĄĚşƚĢǌǀůĄĚŶƵƚĠ͘WŽŬƵĚũĞĚşƚĢƉŽŵĂůĠ͕ŶĞũŝƐƚĠ͕ĚĢůĄĐŚǇďǇ͕͙͕ƉƌŽďůĠŵǀĢƚƓŝŶŽƵŶĞŶşǀƐŽƵēĂƐŶĠ
ůĄƚĐĞ͕ĂůĞǀƚĠĚƎşǀĢũƓş͘EĢŬĚǇƐĞŵƵƐşŵĞǀƌĄƟƚ͕ĂďǇĚşƚĢĐŚĄƉĂůŽƐŽƵǀŝƐůŽƐƟ͘

EĞďŽũƚĞƐĞŶĞƉŽĐŚŽƉĞŶǉĐŚƐůŽǀ͘EĞƉŽĐŚŽƉĞŶşũĞŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşĂŶĞũǀĢƚƓşƉƌŽďůĠŵǀƵēĞŶş͘WŽŬƵĚŶĢͲ
ēĞŵƵĚşƚĢŶĞƌŽǌƵŵş͕ďƌĄŶşŵƵƚŽĚĄůƐĞǀǌĚĢůĄǀĂƚ͘şơƐĞŚůŽƵƉĢ͕ŶĞũĚĞŵƵƚŽĚŽŚůĂǀǇ͕ũĞŶĞƌǀſǌŶş͕
ƵŶĂǀĞŶĠ͙ŶĞĐŚĐĞƐĞƵēŝƚ͊KďũĂƐŶĢƚĞŬĂǎĚĠƐůŽǀŽǀĞǀĢƚĢ͕ďǇƛƐĞǀĄŵǌĚĄũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘EĞĐŚƚĞƐŝŚŽ
ŽĚĚşƚĢƚĞǀǇƐǀĢƚůŝƚ͘

hĚƌǎƵũƚĞĚĢƟĂŬƟǀŶş͘dŽũĞǀĞůŵŝĚƽůĞǎŝƚǉƉƌǀĞŬƉƎŝƵēĞŶş͘EĞŶĞĐŚƚĞĚĢƟũĞŶƉĂƐŝǀŶĢƉƎŝũşŵĂƚŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘
dĂŬƐŝůĄƚŬƵŶĞǌĂƉĂŵĂƚƵũş͘DŽǎŶĄǀĄŵũŝŽĚƎşŬĂũş͕ĂůĞŶĞĚŽŬĄǎşũŝƉĂŬƉŽƵǎşƚ͘:ĞƚŽũĂŬŽƐŶĂǀŝŐĂĐşǀĂƵƚĢ͘
EĢŬĂŵĚŽũĞĚĞƚĞ͕ĂůĞŶĞǀşƚĞ͕ũĂŬĂŬĂŵũƐƚĞƐĞĚŽƐƚĂůŝ͘

WƌŽĐǀŝēƵũƚĞ͕ŽƉĂŬƵũƚĞ͕ĚƌŝůƵũƚĞ͘\şŬĄƐĞ͕ǎĞŽƉĂŬŽǀĄŶşũĞŵĂƚŬĂŵŽƵĚƌŽƐƟ͘:ĞƚŽƚĂŬ͘<ĂǎĚŽƵůĄƚŬƵũĞƉŽͲ
ƚƎĞďĂƉŽƎĄĚŶĢƉƌŽĐǀŝēŝƚ͕ŽƉĂŬŽǀĂƚ͕ǌĂĚƌŝůŽǀĂƚ͘ĢƟƉŽƚƎĞďƵũşǀĢĚĢƚŝ ƉƎşŬůĂĚǌĞǎŝǀŽƚĂ͕ŬĚĞďǇĚĂŶŽƵǀĢĐ
ŵŽŚůǇƐĂŵǇƉŽƵǎşƚ͕ŝĚĞĄůŶĢƉŽŬƵĚƐŝƐĂŵǇƉƎŝũĚŽƵŶĂƚŽ͕ŬēĞŵƵũŝŵƚŽďƵĚĞ͘
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vzorek: 26ϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 18 let
realizace: ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

Šest z deseti
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽse
s domácí ǀǉƵŬŽƵ
ďŽŚƵǎĞůƚƌĄƉş
a ƉƎŝǌŶĄǀĄ͕ǎĞũĞũich
ĚşƚĢŵĄƐ ƵēŝǀĞŵ
problémy…
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nepověsili učitelování načas na hřebík, čeká
také spousta práce.
Dětem skutečně prázdniny nenastaly, v mnoha
případech naopak. „Učíme se asi dvě hodiny
denně. Jsem doma, takže pohoda. Pracující to
mají náročné. Týden po týdnu se zadávání úkolů i komunikace zdokonalují,“ uvedla například
Jana, maminka z Prostějova. Jak sama říká, sou-

časný styl výuky má své kladné stránky. „Jedním
z úkolů je čtení knihy, což je skvělé. Syn předtím
moc nečetl a teď už má druhou knihu. Myslím,
že učivo nebudou děti ovládat tak dobře, zato se
naučí plno jiných věcí,“ vysvětlila svůj postoj.
Další Prostějovanka vzpomíná nerada na začátky
dálkové výuky. „U mladších synů to bylo prvních
čtrnáct dnů na zbláznění, ale už jsme se domluvili

na systému. Dopoledne škola, pak volno,“ poznamenala Jiřina. Právě určitý systém je pro mnohé
děti potřeba. Zatímco starší, respektive ty patřící
mezi nejlepší ve třídě si vesměs dokáží poradit,
jiné mohou mít bez systému problém.
„Dcera je šikovná, sama si vše organizuje. Je na
střední a zvládá to, i když je toho strašně moc –
víc než při běžné situaci,“ sdělila například Kate-

řina z Vrbátek. „Syn naopak potřebuje podporu.
Ze začátku to bylo hrozné, pak se to ale zlepšilo.
Hodně nám pomohla zpětná vazba od učitelů,
ve škole to funguje dobře,“ uvedla žena, která je
zároveň sama učitelkou. „Největší zážitek pro
všechny je, když se celá třída spojí přes Skype. Už
bych ale chtěla zpět do práce a děti určitě do školy,“ dodala smíchem.

Uèíme se pøedmìty
popoøadì.Dìti
dostávají
zabrat
Rodiče hodnotí první tři týdny home-school

2.

3.

Mně se to zdá prakticky nemožné
a nereálné. Snad jedině ve třídách po
patnácti dětech. Co ale takový pohyb
dětí nebo přestávky. Děti jsou zkrátka
společenští tvorové, potřebují se spolu
stýkat a bavit se.“
yy Zkuste si zavěštit, kdy podle vás
školy otevřou?
„Můj tip je, že se prvního června bude
učit. Aby se stihly příjímací zkoušky na
střední školy. Věřím tomu.“
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od tří do deseti let, ze starších se ale
nepřihlásil nikdo. Těch mladších je přihlášeno osm dětí, k dispozici mají třeba
i obědy zdarma.“
yy Jak vnímáte návrhy ze strany vlády například na to, aby po otevření
škol byly děti při vyučování od sebe
vzdáleny metr až metr a půl?
„Je to takřka neproveditelné! Představa, že by ve třídě, kde je třicet dětí, měly
děti sedět třeba metr a půl od sebe…

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Zvládáte doma se svými
dĢƚŵŝƵēŝǀŽ?

Z DÙVODU VELIKONOÈNÍCH SVÁTKÙ VYCHÁZÍ PØÍŠTÍ ÈÍSLO

jiní Skype nebo WhatsApp.
Učitelé hledají nejlepší možnou cestu a zatím se s tím
perou velmi dobře.“
yy Můžete upřesnit, jak
vypadá situace okolo
zápisů?
„Zápisy na základní školy
jsou odpískané úplně, s přítomností dětí nebudou. Osobně si myslím, že je to špatně. Bude zde
chybět kontakt dětí s učitelem a školou.
Nakonec jsme se rozhodli pro jednotný
systém. Rodičům je k dispozici Bakalář
na webu, získají zde formulář, který
později odevzdají magistrátu s ověřeným podpisem datovou schránkou
nebo si to vytisknou a pošlou poštou.
Co se týká zápisů do mateřských škol,
také proběhnou bez dětí. Rozhodnutím hejtmana aktuálně funguje akorát
jediná školka, kterou mají navštěvovat
děti pracovníků integrovaného záchranného systému. Má být pro děti
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book. Nyní je ovšem Skype zpět. Řada
učitelů však využívá také e-mailů.
Přitom možností je aktuálně celá řada.
Někteří žákům a studentům posílají
úkoly každý den, jiní jednou týdně.
V pracovních listech nebo v jednotlivých prezentacích a wordových souborech. Zvládnout se takto na dálku
dá téměř jakýkoli předmět, částečně
třeba i tělocvik, byť zde na e-maily
a textové soubory asi nedojde. Nejhůře jsou na tom asi odborné předměty.
Některé podniky totiž přerušily výrobu a tím zanikla i možnost praxe pro
studenty a učně.
Celkově se tak výuka proměnila od
základu. Pro učitele, rodiče i žáky se
jedná o velkou zkoušku. Kantoři se
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SOUTĚŽTE S KSČM aneb ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

JIŘÍ WOLKER
PROSTĚJOV Uplynulý pátek po poledni byla
za skromnějších podmínek, než bylo původně
plánováno, ukončena soutěž s KSČM zaměřená na život a dílo významného prostějovského
rodáka, básníka Jiřího Wolkera. Tři výherce
soutěže s názvem Známý i neznámý vylosoval
v redakci Večerníku předseda prostějovských
komunistů Ludvík Šulda.

Michal KADLEC
Po čtyři březnová čísla byly čtenářům Večerníku
pokládány otázky související s Jiřím Wolkerem,
které pro soutěžící vypracoval Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Prostějově. Ti,
kteří zodpověděli správně na všechny dotazy, byli
zařazeni do slosování. A zápolit bylo skutečně o co,
byť jednoduché to tentokrát rozhodně nebylo.
„Přiznávám, že některé otázky byly poměrně těžké,
ale chtěli jsme soutěžící vtáhnout do života a díla našeho rodáka a proletářského básníka. Z ohlasů čtenářů vím, že se nám to povedlo, což nás těší,“ řekl při
vylosování výherců v redakci Večerníku Ludvík Šulda, předseda prostějovských komunistů. „U příležitosti 120. výročí narození Jiřího Wolkera jsme měli
v Prostějově připraveno více akcí, ale bohužel jsme
je museli vzhledem ke koronavirové hrozbě zrušit. Jsme ale rádi, že tu hlavní soutěž s Večerníkem
jsme zrealizovat mohli. Alespoň takto jsme mohli
občanům připomenout nejen dílo, ale i život nejslavnějšího prostějovského rodáka,“ přidal Ludvík
Šulda, než sáhl do osudí pro prvního výherce.
Slavnostní akt proběhl v redakci Večerníku
v ulici Vápenice uplynulý pátek hodinu před

2ąGFUGFC1MTGUPÊJQXÚDQTW-5è/X2TQUV÷LQX÷
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Foto: Michal Kadlec

polednem. A kdo se po losování může těšit
na atraktivní ceny? Předseda prostějovských
komunistů vytáhl z osudí jako výherkyni třetí ceny Hanu Hošťálkovou z Prostějova. Ta se
může těšit na šest pivních polotmavých ležáků
ze speciální edice věnované 120. výročí narození
Jiřího Wolkera a k tomu na čtvrtletní předplatné
Večerníku. Výhercem druhé ceny se stal Oldřich
Dvořák z Prostějova, který obdrží vydané souborné dílo o Jiřím Wolkerovi a půlroční předplatné
Večerníku. Vylosovanou vítězkou soutěže Známý
a neznámý se stala Libuše Dvořáková, jež obdrží
roční rodinnou vstupenku do ZOO Olomouc na
Svatém Kopečku a na stejnou dobu i předplatné
nejčtenějšího periodika v regionu.
Předání cen proběhne opět přímo v redakci, přičemž termín bude dohodnut telefonicky s výherci v tomto týdnu.

1. KOLO, 9.3.

3. KOLO, 23.3.

sŬƚĞƌĠŵĚŽŵĢƐĞǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ
ŶĂƌŽĚŝů:ŝƎştŽůŬĞƌ͍
ĐͿĚŶĞƓŶşŶĄŵĢƐƚşd͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂē͘ϮϮ
:ĂŬƐĞũŵĞŶŽǀĂůŵůĂĚƓşďƌĂƚƌ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͍
ďͿ<ĂƌĞů
EĂŬƚĞƌĠŚƵĚĞďŶşŶĄƐƚƌŽũĞŚƌĄů:ŝƎştŽůŬĞƌ͍
ĂͿŬůĂǀşƌĂŚŽƵƐůĞ

:ĞĚŶŽƵǌŶĞũǌŶĄŵĢũƓşĐŚtŽůŬĞƌŽǀǉĐŚďĄƐŶşũĞ
WŽƓƚŽǀŶşƐĐŚƌĄŶŬĂ͘:ĂŬŽƵŵĢůǇǀũĞŚŽĚŽďĢďĂƌǀƵ͍
ĐͿŵŽĚƌŽƵ
ĄƐĞŸͣ^ƚĂƎĞēĞŬƵŵƎĞů͞ǀǇũĂĚƎƵũĞ
ƐŵƵƚĞŬǌtŽůŬĞƌŽǀǇǌƚƌĄƚǇ
ĂͿŶĞǀůĂƐƚŶşŚŽĚĢĚĞēŬĂǌŽƚĐŽǀǇƐƚƌĂŶǇ
^ŽƵďŽƌďĄƐŶşͣŽďŽũĞ͕ůĄƐŬŽ͕ůĞƛ͞ŶĂƉƐĂů
ǀĚŽďĢ͕ŬĚǇƵǎďǇůǀĄǎŶĢŶĞŵŽĐŶǉ͕ĂƉŽďǉǀĂů
2. KOLO, 16.3.
:ĂŬƐĞũŵĞŶŽǀĂůƐƚƵĚĞŶƚƐŬǉēĂƐŽƉŝƐ͕ŬƚĞƌǉ:ŝƎş bͿǀdĂƚƌĂŶƐŬĠWŽůŝĂŶĐĞ
4. KOLO, 30.3.
tŽůŬĞƌǌĂůŽǎŝůŶĂŐǇŵŶĄǌŝƵ͍
ĂͿEĂƓĞŬǀĂƌƚĂ
^ŽƵēĄƐƚşƐďşƌŬǇ,ŽƐƚĚŽĚŽŵƵũĞǌŶĄŵĄďĄƐĞŸ
EĂũĂŬŽƵƉƌĂĐŽǀŶşƉŽǌŝĐŝƐĞǀǇƓǀŝŚů
^ǀĂƚǉ<ŽƉĞēĞŬ͕ǀŶşǎtŽůŬĞƌǀǌƉŽŵşŶĄŶĂƐǀŽũŝ
ŽƚĞĐ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͍
ďĂďŝēŬƵ͕ŬŶşǎũĞǌĚşǀĂůŶĂƉƌĄǌĚŶŝŶǇ͘:ŵĞŶŽǀĂůĂƐĞ
ĐͿƎĞĚŝƚĞůŵşƐƚŶşďĂŶŬǇ
ďͿŶĞǎŬĂ^ŬůĄĚĂůŽǀĄ
:ĂŬĠďǇůŽĐĞůĠũŵĠŶŽ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͍
^ďşƌŬĂdĢǎŬĄŚŽĚŝŶĂŽďƐĂŚƵũĞďĄƐŶĢƉƌŽůĞͲ
ĂͿ:ŝƎş<ĂƌĞůtŽůŬĞƌ
ƚĄƎƐŬĠƉŽĞǌŝĞǀĞĨŽƌŵĢƐŽĐŝĄůŶşďĂůĂĚǇ͘:Ğũşŵ
ƚǇƉŝĐŬǉŵŚƌĚŝŶŽƵũĞēůŽǀĢŬ͕ŬƚĞƌǉũĞ
ĐͿĚƌĐĞŶƐŽĐŝĄůŶşŵŝƉƌŽďůĠŵǇĂŵƽǎĞƐĞďƌĄŶŝƚ
KďĞĐŶĢǌŶĄŵǉũĞtŽůŬĞƌƽǀĞƉŝƚĂĨ͘ĄƐŶşŬ
ǀŶĢŵƵǀĄĚşǀĢŬƐǀĠŚŽƷŵƌƚş͕ƉƎŝēĞŵǎ
ďͿƐŝũĞĚĞŶƌŽŬƉƎŝĚĂů

9QNMGTčXQFMC\FQFPGwPÊEJFPč
V neděli 29. března jsme si připomněli 120.
výročí narození všestranného člověka, představitele tzv. proletářské poezie Jiřího Wolkera, který zamřel mlád, ve věku třiadvaceti let.
Jsem si však vědom, že jeho život, ač krátký,
byl mnohem bohatší, jeho tvorba všestrannější a jeho přechod k myšlenkám sociálně
spravedlivější společnosti se rodil postupně
v souvislosti s poznáváním reality a sociálních problémů v počátcích nově vzniklého
samostatného Československa.
Osobnost Jiřího Wolkera jsme si nevybrali
náhodou. Jde o významného prostějovského rodáka, který se řadí po bok dalších
osobností našeho města. Po dlouhou
dobu byl po roce 1989 zapomínán a zatracován, až v posledních letech se opět jeho

osobnost dostává, aspoň u nás v Prostějově, do širšího podvědomí. V Prostějově
vznikla celá řada uměleckých děl, které
ho připomínají a Statutární město Prostějov ve spolupráci s Olomouckým krajem
vydalo celé jeho souborné dílo. Jde jistě
o záslužný počin. Přesto si myslím, že se zapomíná právě na podstatu jeho díla, které
vznikalo především po roce 1921, a které
mělo silnou vypovídací hodnotu o tehdejší neuspokojivé celospolečenské situaci
jak politické, tak sociální. To se do dnešní
doby, oslavující první republiku jako vzor
a vrchol demokracie, nehodí. Těmi stinnými stránkami byla například obrovská sociální nerovnost, vysoká nezaměstnanost
či střílení do dělnických demonstrací.

&'6'-6+80ª5176öä2ªi'
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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 předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Dnes je na řadě předposlední kolo.

UQWV÷åPÊ×MQN
<8.&0'6'8;Ą'i+6
/#6'/#6+%-17·.1*7"

sũĞĚŶĠŶĞũŵĞŶŽǀĂŶĠƚƌĂĨŝĐĞŵĂũşŬƌŽŵĢũŝŶǉĐŚ
ƚŝƐŬŽǀŝŶWZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬĂWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ
ƌĂĚŶŝēŶşůŝƐƚǇ͘dƌĂĨŝŬĂŶƚŬĂDĂƌƵƓŬĂŵĄĐĞůŬĞŵϵϭ
sĞēĞƌŶşŬƽĂZĂĚŶŝēŶşĐŚůŝƐƚƽ͘sĞēĞƌŶşŬƽũĞϮ͕ϱŬƌĄƚ
ǀşĐĞŶĞǎZĂĚŶŝēŶşĐŚůŝƐƚƽ͘<ŽůŝŬWZK^d :Ks^<|,
sĞēĞƌŶşŬƽĂŬŽůŝŬWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉĐŚƌĂĚŶŝēŶşĐŚůŝƐƚƽ
ŵĄDĂƌƵƓŬĂŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝ͍
5RT¾XPÆQFRQX÷FKDWFQW\XGąGLP÷P[RQWMQPéGPÊUQWV÷åG
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.

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

Z těchto důvodů jsme si v minulých
čtyřech vydáních Prostějovského Večerníku k připomenutí Wolkerova života
i díla pro vás připravili kvíz s celkem dvanácti otázkami. Některé z nich byly těžší,
jiné lehčí. Jsme rádi, že se této soutěže zúčastnila celá řada z vás. I s vědomím toho,
že ne všechny otázky byly jednoduché,
na všechny z nich správně odpovědělo
sedm z vás. Jsem rád, že se tento kvíz setkal s vaší pozitivní reakcí, a snad v těchto ne příliš optimistických chvílích vás
aspoň trochu rozptýlil a přivedl na jiné
myšlenky.
Ludvík ŠULDA,
předseda OV KSČM
a zastupitel Olomouckého kraje

FILMOVÝ
KVÍZ
0CwGRTCXKFGNP¾UQWV÷åPÊTW
DTKMC 5 8GéGTPÊMGO FQ MKPC
LG MXčNK RCPFGOKK FQéCUP÷
RąGTWwGPC 2TQ WMT¾EGPÊ
FNQWJÆEJXÊNGX¾ORTQVQLCMQ
P¾JTCFWRąKP¾wÊOGLKåRQVąGVÊ
HKNOQXÚMXÊ\
Nových snímků se na nás ze
všech stran valí mraky a je obtížné je všechny zhlédnout.
V následujícím kvízu vám přinášíme deset známých postav
a ptáme se, z jakého jsou trháku? Zjistěte, zda jste pravým
filmovým nadšencem!
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Předseda prostějovské KSČM vylosoval
trojici výherců soutěže s Jiřím Wolkerem

Srovnejte si, jak jste uspìli
Ve čtyřech březnových číslech postupně vyšlo celkem 12 otázek, které se dotýkaly
osobnosti Jiřího Wolkera, jeho života a tvorby. Jaké byly správné odpovědi?
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Krasická ulice
Jakub KÝR, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ na akci v hodnotě 400 Kč.

Také čtrnácté 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 9. 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
Miloš Karásek
Lenka NOVÁ, Plumlov
Výherce získává: VSTUPNÉ na závod v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VELIKONOČNÍ
Jaroslava PÁLENÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment pivovaru.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 9, 3,7
Petr SEKANINA, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝPOUKAZprocelourodinunadopravnévhodnotě480Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Druhý závod mezinárodního
Alena MAJAROVÁ, Prostějov
mistrovství.
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sotiment prodejny.

20011460071

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD

Pouče ní 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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
...JARNÍ TUNING

20022860344

20031260398
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PIVO, AMIL, OKOL, TĚŽAŘ, KEKSY, EVKA, GRAND, OTĚŽ, VERŠE,
ZOUT, DIODA, SAZE, ŠPIÓN, KONĚ, TICHO, ŽERTÝŘ, LÉNA,
TAROT, ZKRATKA, RASY, OVÁD, MUŠLE, ŽLAB, POCHODY, SMĚV,
ZIMA, OPIOMAN, OKOŘ
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Výherce získá VOLNÉ VSTUPENKY
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU a graficky lehce poupravili jednu z nových posil prostějovských
fotbalistů, která má za sebou mimo jiného působení v ostravském Baníku…
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Blanka Kovaříková publikovala 16 knih o šťastných i tragických osudech slavných
PROSTĚJOV Říká se, že jsou to
naše setkání a loučení, která nás
posouvají vpřed. V tomto ohledu
spisovatelka a publicistka Blanka Kovaříková urazila opravdu
pořádný kus cesty. Během svého
života se často opakovaně sešla
s nebývalou plejádou osobností
známých zejména ze stříbrného
plátna. Nebyla to ovšem pouze
povrchní setkání, z nichž by si
odnesla podpis a fotku. Vystudovaná novinářka totiž vždy pátrala
po spletitých životních osudech,
nevšedních radostech i tajných
trápeních zpovídaných a jejich
příbuzných či přátel. Při svém putování narazila také na osobnosti
s prostějovskou stopou. Zajímala
se například o vztah Jana Wericha a tanečnice Manon Chaufour
(Večerník informoval v roce 2017
– pozn.red.), opakovaně se setkala
s Lindou Wichterlovou či Milenou Dvorskou. Vše laskavým a jazykově kultivovaným způsobem
zachytila ve svých knihách.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jako autorka se zabýváte osudy známých i pozapomenutých
umělců. Jak jste se dostala k baletce Manon Chaufour, která se
narodila 2. prosince 1914 v Prostějově?
„Před pár lety jsem zpovídala Jiřího
Petráška, který vystupuje pod příjmením Werich, neboť je přesvědčený, že je synem Jana Wericha. Chtěla
jsem se dopátrat dalších informací
a narazila jsem na hypotézu Ondřeje Suchého, že by jeho maminkou
mohla být Manon Chaufour. V té
době mi její jméno nic neříkalo, o to
větší ale byla moje zvědavost. Obrátila jsem se na Státní okresní archiv
v Prostějově, dále na taneční publicistku Evu Krakešovou, která kdysi
zpovídala Manonina profesního
partnera Bedřicha Füssegera a nakonec jsem našla i několik bývalých
baletek, které Manon zažily. Psala
jsem také do Komické opery v Berlíně, kde měla poslední angažmá.
Z těchto střípků jsem začala skládat
její příběh.“
yy Co jste se dozvěděla? Mohla tedy
Manon čekat s Werichem dítě?
„Jednoznačnou odpověď vám nedám. Bohužel pan Petrášek nemá
žádné dokumenty, které by k rozluštění pomohly. Podle všech svědectví,
která jsem posbírala, měla Manon
s Werichem dlouhodobý vztah, nebyl to žádný povrchní milenecký
poměr, oba se velmi respektovali
a uznávali. Manon by otěhotněla po
čtyřicítce a jistě by si své jediné dítě
ponechala a nedala jej k adopci, jak
se to stalo Jiřímu Petráškovi. Navíc
v inkriminované době stále tančila
a těhotenství by patrně neutajila.
V roce 1956, kdy se Jiří narodil, odešla do trvalého angažmá v Berlíně
a do Prahy se již vracela jen sporadicky. Z pohledu ženy bych se tedy
přikláněla k tomu, že matkou pana
Petráška není.“
yy Manon Chaufour nebyla jedinou osobností z regionu, s níž jste
se setkala. Přímo na jejich rodinném letním sídle ve Stražisku jste
hovořila také s Lindou Wichterlovou, vdovou po vynálezci Otto
Wichterlem. Jak na vás zapůsobila?

„To je tak úžasná dáma, že se o ní
dá mluvit jedině v superlativech.
Na setkání s ní nikdy nezapomenu!
Předcházela mu naše vzájemná korespondence a posléze má návštěva
v Lindině domě v Praze na Andělce. Teprve pak jsem přijela jednoho
krásného červencového dne 2018
do Stražiska. Paní Linda mi velmi
pomohla, když jsem dávala dohromady životní příběh Ladislava
Peška, pravidelného letního hosta
ve Stražisku, jehož soukromí bylo
poměrně spletité. Pak jsem ji zpovídala z jejího vlastního života a opět
jsme narazily na Manon Chaufour!
To víte, že jsem zajásala, když mi řekla, že byla její kamarádka a že spolu
v Prostějově také tančily v rokokových šatech menuet na večírku Alliance française. Obě měly paruky
a Manon byla převlečená za chlapce.
Paní Linda z toho kdysi měla i fotku, ale bohužel ji nenašla. Maminka
Manon se stýkala s vyšší společností,
tedy s paní Wolkerovou, Kovaříkovou a Wichterlovou, ale prý jako
jediná neměla služebnou a myla
sama nádobí. Manon chodila i k nim
domů, ráda malovala, byla múzická.
Pak už se věnovala jen tanci a na kamarádství nezbyl čas.“
yy Můžete prozradit, co jste se od
paní Wichterlové dozvěděla o Ladislavu Peškovi? Pokud si vybavuji, vzal si za ženu vnučku majitele
družstva hostinských pana Kaisera, jenž si ve Stražisku nechal postavit chatu Pivoňku. Paní Linda
na něj vzpomínala jako na člověka, který se s místními příliš nebavil a i židli na terase Pivoňky si prý
otáčel tak, aby seděl zády k blízké
cestě, po níž lidé kolem jeho stavení procházeli...
„Víte, že to samé vyprávějí starousedlíci v jihočeských Výšicích, kde zase
trávil prázdniny Jaroslav Marvan? Já
bych touhu těchto herců po klidu
v soukromí docela chápala, měli za
celý rok společenského života dost.
A kdyby se měli celý den zdravit se
všemi kolemjdoucími, co by to bylo
za odpočinek? Na druhou stranu Pešek asi byl skutečně podivín. Jak jinak
si vysvětlit, že se zamiloval do Dany
Pittichové, ale na nátlak jejích rodičů
se oženil s její starší sestrou Zorkou?
Dana pracovala od roku 1945 dalších šestatřicet let v Národním divadle, jako sekretářka zažila sedm ředitelů, uměla tři světové jazyky a byla
zřejmě mimořádná. Podle svědků za
ní Pešek chodil o poledních pauzách
do kanceláře. Na konci života odešel
od Zory a dožil s ní.“
yy Vraťme se ještě k Janu Werichovi. Toho s Prostějovem spojuje kromě Manon Chaufour
i další zajímavá žena, a sice Milena
Dvorská. Právě tuto tehdy mladou a půvabnou dívku objevil ve
zdejším Národním domě, když si
za ním přišla pro podpis. Posléze
jí nabídl roli Marušky ve slavné
pohádce Sůl nad zlato. I vy jste se
s Milenou Dvorskou setkala. Při
jaké to bylo příležitosti?
„Dvanáct let jsem pracovala jako
redaktorka časopisu Vlasta a tam
jsem začala pravidelně publikovat
články o hereckých legendách. Milena Dvorská bydlela pár kroků od
redakce v Podolí ve funkcionalistické činžovní vile v ulici Na Podkovce.
Šla jsem k ní dělat rozhovor, herečka
ale už tehdy byla ve špatné kondici.
Prožívala těžké období, kdy její dcera odešla s Parsifalem Imanuelem,
zakladatelem sekty, do zahraničí
a Milenu ze života odstřihla. Té se
stýskalo hlavně po nejstarší vnučce,
která ji nakonec – pár dnů před Mi-

leninou smrtí – vyhledala. Milena
měla deprese a řešila je alkoholem.
Přesto jsme rozhovor udělaly. V roce
2017 jsem pak o té vile napsala do
knížky Příběhy domů slavných i zapomenutých. Zjistila jsem, že Milena Dvorská s manželem se do ní
nastěhovala v roce 1986 a před ní
tam bydlel známý historik umění
profesor František Dvořák s rodinou, který pořádal úžasné dýchánky
pro přátele. K pravidelným návštěvníkům patřil Jan Zrzavý, Kamil Lhoták, Adolf Born, Miroslav Horníček,
Hana Hegerová, a jednou dokonce
zavítal i jinak samotářský básník Vladimír Holan.“
yy Mnoho let jste pracovala jako
novinářka v různých redakcích,
pak jste odešla na „volnou nohu“.
Jak se od té doby váš život změnil?
„Rozhodnutí padlo v roce 2012, kdy
mi bylo padesát. Zrovna se kádrově
obměnila redakce a já si uvědomila, že už takhle nechci pokračovat.
Změnilo se toho hodně a zároveň
skoro nic. Vždycky jsem byla zvyklá
skloubit péči o rodinu i dvě dcery
a psát hlavně po nocích a o víkendech. To dělám stejně, jen místo
dcer mívám na starost některého ze čtyř vnuků. Moc mě

Jestli měla Manon Chaufour s Janem Werichem dítě,
na to vám jednoznačnou odpověď nedám. Podle všech
svědectví měli dlouhodobý vztah, nešlo o milenecký poměr.
Bohužel pan Petrášek nemá žádné dokumenty, které by
k rozluštění pomohly. V inkriminované době ale stále
tančila a těhotenství by patrně neutajila. Z pohledu ženy bych
se tedy přikláněla k tomu, že matkou pana Petráška není...“

z nich mám stále přitahuje.“
nějakou pří- yy Při psaní knih můžete půsohodu, například bit dojmem vyšetřovatele, který
na paní Brejcho- se vrací k tzv. kriminalistickému
vou moc myslím a je pomníčku. Tedy dosud nevyřemi líto, že je tak nemoc- šenému případu, kdy už se nové
ná. Byla to naše největší skutečnosti hledají velmi složitě.
filmová hvězda dvacátého Jak se s touto situací perete?
století.“
„To je hezké přirovnání. Vidíte, já
yy Kniha vzešla spojením dvou jsem se kriminalistiky také dotkla,
předchozích publikací Herecké když jsem s kolegou Milošem Vabalady a Herecké romance. něčkem zpracovávala příběhy prvoPokud se zamyslíme nad republikových detektivů v čele s potěmi názvy, tak balady zpra- licejním radou Josefem Vaňáskem,
covávají obvykle příběhy známým jako Vacátko ze seriálu
s nepříliš šťastným kon- Hříšní lidé Města pražského. Zrovcem. Romance je naopak na po něm těch pomníčků moc nespíše spojována s láskou zbylo, téměř všechny případy se mu
a životním optimismem. podařilo objasnit. To o sobě říct neDá se říct, že v knize máte mohu, ale baví mě přijít vždy s něčím
od každého trochu?
novým, byť by to byla jen drobnost.
„Je pravda, že jsem si název tak Trochu jako detektiv jsem si připatrochu vypůjčila od Jana Neru- dala, když jsem odhalovala příběh
dy, našeho nejlepšího básníka adoptivní dcery Oldřicha Nového.
a mimochodem i výborného Někdo vám přeje a fandí vám, další se
novináře, a také jsem se mu za to vám snaží v tom zabránit. Odhalovat
už omluvila. Žádný z těch herec- pravdu nikdy není bezbolestné.“
kých osudů není černobílý, i když yy Je nějaká osobnost, se kterou
mnozí z nich hráli ještě v černobí- byste se chtěla setkat, ale nebylo
lých filmech. Velké hvězdy ale mí- to možné?
valy hodně tragických momentů, „Určitě by to byl třeba již zmiňovaný
zřejmě nemohly mít průměrný policejní rada Vaňásek, který zemřel
život bez výkyvů. Asi proto o nich o třiadvacet let dříve, než jsem se nataké lidi chtějí stále číst. Jednou se rodila. Byl to náš nejlepší policista,
mě jakýsi mladý muž na besedě ze- kterého nám záviděla i slavná ameptal, zda mám v knížce o domech rická FBI. Její zakladatel Edgar Hotaké Zitu Kabátovou. Opáčila over psal Vaňáskově rodině vánoční
jsem, že zrovna v téhle ne. gratulace ještě v šedesátých letech
A on na to, že je jeho oblíbe- minulého století. Tak moc si česnou herečkou a kupuje jen kého kolegy vážil. Jsem ráda, že má
knihy, kde je zmíněná. rada Vaňásek i svou pamětní desku
$NCPMC-QXCąÊMQX¾RąGFPGEGNÚOKFX÷OCNGV[PCXwVÊXKNC.KPFW9KEJVGTNQXQWRąÊOQXG5VTC
Jistě o ní už četl úplně a jeho jméno už snad nikdy nebude
åKUMW
(QVQCTEJKX$-QXCąÊMQXÆ
všechno, přesto jej zapomenuto.“
to s nimi baví, otevírají mi zcela nové rbnb. A já to považuji za trestuhodobzory a jsou pro mě nadějí, že to né. Z těch domů se vytratil jakýkoli
lidské pinožení má snad nějaký smy- duch, byly zbaveny života a nevím,
sl. Jinak jsem se naučila domlouvat zda se to dá ještě někdy napravit.
si práci na dálku, posílat pravidelně Naopak když najdu dům, kde jsou
BLANKA KOVAŘÍKOVÁ
články do redakcí a organizovat si čas stálí nájemníci nebo vlastníci, jásám.
tak, aby se tam všechno vešlo. Ob- Tak se to stalo třeba v domě, kde
✓ narodila se 2. listopadu 1961 v Praze
rovskou oporou je mi manžel, který žila Dana Medřická. Také jsem díky
✓ celý život žije ve starých secesních domech
se mnou jezdí po vlastech českých tomu mohla napsat o jejím bydlišti
(secese je také jejímu srdci nejbližší)
a fotí, i když to není jeho povolání.“ nad Národním muzeem procítěnou
✓ po absolvování ZDŠ v Botičské ulici,
yy Jste autorkou celkem 16 knih kapitolu.“
Praha 2, přešla na Gymnázium Nad
zejména o osudech známých yy Nedávno v novém vydání vyšla
Štolou, kde v roce 1980 maturovala
✓ je absolventkou Fakulty žurnalistiky
osobností. Která se u čtenářů se- vaše publikace Herecké balady
Univerzity Karlovy
tkala s největším úspěchem?
a romance obsahující například
✓ po vysoké škole nastoupila v roce 1984 do Tiskové agentury Orbis,
„Mám pocit, že nejvíc lidi baví série rozhovory s Milošem Kopeckým,
kde pracovala půl roku, následně odešla na mateřskou dovolenou
tří knížek Příběhy domů slavných. Janou Brejchovou, Svatoplukem
✓ po roce 1992 prošla deníkem Noviny, týdeníkem Národní listy
Někdo si v nich hledá osudy osob- Benešem či Květou Fialovou. Jak
či Večerníkem Praha
ností, jiný zase příběhy těch domů. na tyto osobnosti vzpomínáte?
✓ v roce 2000 nastoupila do časopisu Vlasta, kde působila 12 let,
Je v tom od každého něco. Měla jsem „Setkat se s nimi byl pro mě dar,
od roku 2012 je na volné noze
to štěstí, že jsem během novinářské- který jsem si ve chvíli, kdy rozhovor
✓ je vdaná, s manželem MUDr. Zdeňkem Kovaříkem vychovala
ho působení mohla navštívit mnoho vznikal, neuvědomovala. Na to člodcery Adélu a Kristýnu, společně se mohou těšit ze čtyř vnuků
osobností u nich doma, a tak do tex- věk přijde až s odstupem času, kdy
: Tomáše, Alberta, Karla a Hynka
tů vložit své osobní dojmy a vzpo- zjistí, že se podobné momenty neda✓ je členkou Klubu Za starou Prahu a Klubu autorů literatury faktu
✓ miluje svou rodinu, kavárny, starou Prahu, sluníčko,
mínky. V některých případech jsem jí zopakovat. Když jsem šla za MiloBoženu Němcovou a Meryl Streepovou
si musela pomoci svědectvími sou- šem Kopeckým, měla jsem sevřený
✓ naopak nesnáší zlo a hloupost, zvlášť když se sejdou pohromadě
sedů, písemnými dokumenty a po- žaludek, věděla jsem, že je nemocný
✓ mezi její záliby patří psaní, cestování a lelkování
dobně. Stále chodím ráda Prahou a náladový a netušila jsem, zda mě
✓ více se o Blance Kovaříkové dozvíte na www.bkovarikova.cz
a pozastavuji se u domů, které mám vůbec přijme. Jenže dnes vím, že
zajímavost: náročná zaměstnání s manželem způsobila, že se řadu let
spojené s konkrétními obyvateli. skuteční profesionálové se tak také
vídali poměrně vzácně a teprve po odchodu na volnou nohu si na sebe
Bohužel v mnoha z nich už dávno chovají, a pan Kopecký mě nezklanašli více času, začali společně cestovat, přičemž její manžel pořizuje
nikdo trvale nebydlí, změnili se ma- mal. Podobné to bylo i s dalšími herfotografie k jejím textům.
jitelé, udělali z domů ubytovny Ai- ci, které jste jmenoval. Ke každému
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PROSTĚJOV Nemají to v aktuální době lehké a patří do jedné
z absolutně nejohroženějších skupin obyvatel, na které číhá nebezpečný COVID-19. I Večerník musel být hodně opatrný, když
během uplynulého týdne podnikl výpravu za prostějovskými
bezdomovci, aby se jich zeptal na jejich současné přežívání.
Ano, doslova přežívání! Je pravda, že moc osob bez domova
jsme v ulicích nebo poblíž nádraží nepotkali. Bezdomovci se totiž nyní pobytu na veřejnosti vyhýbají a dobře vědí proč. Ostatní v Prostějově se nám vždycky raději fleků. Zřejmě od jídla. „Ty roušProstějované jsou k nim totiž mnohem odměřenější než před ko- vyhýbali, teď se nás ale štítí více než ky jsem si byl nafasovat na
kdy předtím. Vůbec se jim nedivím, radnici, rozdávali je po dvou,
ronavirovou pandemií...

Michal KADLEC
V uctivé vzdálenosti od vchodu do
hypermarketu Tesco jsme po delším
hledání objevili dva muže středního
věku v zanedbaném oblečení. Nevypadali dobře a zprvu odmítali Večerníku cokoliv říci. Poté se ale jeden po
druhém přece jen krátce rozpovídali.
„Co chcete slyšet, že jsme v prdeli?

Jo, jsme, ale snažíme se za každou
cenu přežít. Problém je v tom, že se
nás lidé přímo štítí a utíkají od nás.
Tím odpadá možnost, že bychom
vyžebrali nějakou tu kačku na jídlo nebo pití,“ postěžoval si vousatý
muž, který si říká Mirek. „Žijeme
na ulici a nechce se nám do azyláku.
Myjeme se tak jednou za týden u kamaráda, který získal ubytovnu. Lidi

vypadáme fakt blbě. A teď ještě ke
všemu ten koronavir,“ pokrčil rameny druhý z mužů, který odmítl říci
i své křestní jméno či přezdívku.
Popravdě řečeno, ani Večerník se
nedivil, že se jich Prostějované straní. Oba muži byli oblečeni do otrhaných zimních bund, kalhoty měli
špinavé od hlíny a obličej jim kryly
roušky plné špinavých a mastných

takže jednu jsem věnoval
tady kamarádovi. Máme je
už přes týden a nemáme možnost si
je někde vyprat. Jo, jednou jsme to
vlastně udělali v Hloučele,“ podotkl
Mirek, který vzápětí vytáhl z kapsy
suchý krajíc chleba a začal ho žmoulat v puse.
Ani jeden z obou bezdomovců ale
Večerníku neprozradil, kde v součas-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

nosti spí a zda vědí o dalších lidech
bez přístřeší, kteří se pohybují venku
na ulici. „To po nás nechtějte! Vy to
napíšete a hned nás přijdou vyhodit
měšťáci. Spíme, kde se dá,“ uzavřel
Mirek.
Už před časem se ředitel Azylového
centra v Prostějově nechal slyšet, že
se terénní pracovníci tohoto zařízení

snaží bezdomovcům na ulici všemožně pomáhat. „Kolikrát je to ale těžké.
Obzvláště v této době jsou mnozí
lidé na ulici nedohledatelní, a pokud
jim naši pracovníci nabídnou pomoc
spojenou třeba i s pobytem v azylovém domě, oni to většinou odmítají,“
uvedl mimo jiné v nedávném rozhovoru pro Večerník Jan Kalla.
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PROSTĚJOV Prostějovsko má
stejně jako zbytek České republiky za sebou třetí týden karantény. Ten uplynulý přinesl dobré
zprávy, ale také několik špatných.
Mezi ty první nepochybně patří,
že v posledních dnech nezemřel
žádný pacient v prostějovské nemocnici. Po dalším týdnu nouzového stavu sice i přes přísná
ochranná opatření vzrostl v Olomouckém kraji počet lidí nakažených COVID-19 a tak po Praze
a Středočeském kraji je právě zde
nejvíce nakažených osob v rámci
celé České republiky, ale převažují
dobré zprávy. Přímo v prostějovském okrsku přibyli za sedm dnů
jen dva nové případy, na Konicku
se navíc stále pyšní nulou. A co je
nejpozitivnější pro Prostějov, na
infekčním oddělení nemocnice
ubylo pacientů s koronavirem.
Naopak smutná zpráva přišla
z Domova seniorů v Nerudově
ulici, kde se nakazila čtyřiadevadesátiletá uživatelka tohoto sociálního zařízení.

Michal KADLEC
Michal SOBECKÝ

Zatímco předminulou neděli večer
registroval Olomoucký kraj 241
potvrzených případů nákazy koronavirem, v neděli 5. dubna v 18.00
hodin evidovala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje už
o 178 infikovaných občanů více.
„Mohu potvrdit, že k nedělnímu
večeru 5. dubna evidujeme už 419
potvrzených případů nákazy COVID-19. Koronavirem se dosud
nakazilo 218 mužů a 201 žen. Nejvíce případů, celkem 346, registrujeme na Olomoucku. Prostějovsko
má 34 nakažených, Šumpersko 27,
Přerovsko 10 a Jesenicko pouze
dva pozitivně testované pacienty.
Do této doby bylo v Olomouckém
kraji indikováno k testování naší
hygienickou stanicí 2 455 osob
a nařízeno 737 karantén,“ uvedla
krajská hygienička Růžena Halířová.
Večerník se ještě během včerejšího večera zeptal hejtmana Olomouckého kraje, v čem vidí tak
značný nárůst infikovaných oproti
předcházejícímu týdnu? „Těch
důvodů bude zřejmě více, ale tím
hlavním je fakt, že na vysokoškolských kolejích v Olomouci byl mi-

nulý týden zjištěn poměrně značný
počet nakažených studentů, zejména zahraničních. Počet nakažených
stále stoupá i na Litovelsku a Uničovsku, kde jsme již zrušili celkové
karanténní opatření a všechny obce
jsme otevřeli. Nárůst infikovaných
už tady není tak drastický. Navíc
nyní zjišťujeme, že velké procento
nakažených osob bylo v nedávné
době na dovolené v Itálii,“ zamyslel se Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje. „S optimismem bych to ale nepřeháněl. Sice
ho neztrácím nikdy, ale ještě nejsme v poločase,“ uvedl pro Večerník. Ocenil pak jednak solidaritu
lidí, jednak ohleduplnost, s jakou
přistupují k jiným. „Lidi se umí
chovat. Máme šanci, že se počet
nakažených nebude šířit exponenciálně,“ míní Okleštěk.
Mnohem pozitivnější situace je
na Prostějovsku. Zejména v tom,
že od předcházející neděle stoupl počet nakažených osob jen
o dva případy, konkrétně z 32 na
34 pozitivně testovaných. „To je
určitě dobrá zpráva. Ale pozor,
nesmí nás to uchlácholit. Pořád mějme na paměti, že mnozí

Prostějované s podezřením na
COVID-19 nemuseli ještě projít
testy nebo byl průběh nemoci
tak slabý, že si toho nemuseli lidé
ani povšimnout,“ míní hejtman
Ladislav Okleštěk.
Z Prostějova ale míří do světa v neděli 5. dubna večer i další dobrá
zpráva. „Na infekčním oddělení
prostějovské nemocnice je v tuto 2QéGVRCEKGPVčU%18+&PCKPHGMéPÊOQFF÷NGPÊRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGRQMNG
chvíli hospitalizováno čtrnáct pa- UN81NQOQWEMÆOMTCLKCNGEGNMQX÷TCRKFP÷PCTQUVNRQéGVPGOQEPÚEJ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
cientů, což je o tři méně než pře- 
dešlý týden. Všichni jsou ve stabi- lení ARO. Od pátku neevidujeme Miloševská, tisková mluvčí společlizovaném stavu. Jeden je ve stavu žádné nové úmrtí, ale bohužel ani nosti Agel, pod níž Nemocnice Provážném a je v péči lékařů na oddě- uzdravení,“ konstatovala Radka stějov spadá.

8PGOQEPKEK\GOąGNKRTXPÊFXCRCEKGPVK
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PROSTĚJOV Komplikace spojené
s nákazou koronavirem byly příčinou úmrtí dvou mužů v prostějovské nemocnici. V obou případech se
jednalo o muže, kteří trpěli i dalšími
vážnými zdravotními problémy.
K prvnímu úmrtí v Olomouckém
kraji došlo již v sobotu 28. března.

Jednaosmdesátiletý muž zemřel na
anesteziologicko-resuscitačním oddělení prostějovské nemocnice. „Jednalo se o těžce nemocného muže, který
měl oslabené srdce a další přidružené
choroby. Jeho organismus byl celkově výrazně oslabený,“ objasnila Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti

Agel, pod jejíž správu Nemocnice Prostějov spadá.
Ke druhému úmrtí došlo za velmi podobných okolností o tři dny později.
„V úterý 31. března zemřel v prostějovské nemocnici na oddělení ARO
v pořadí druhý pacient, u něhož bylo
rovněž prokázáno onemocnění Co-

vid-19. Muž ročníku narození 1939 byl
vážně nemocný a virová nákaza jeho
stav ještě zhoršila,“ informovala mluvčí
nemocnice Radka Miloševská.
Zpráva o smrti obou starých pánů se
rychle rozšířila po městě, reakce všech
lidí se obvykle omezily na kondolenci
příbuzným od zesnulých.
(mls)
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Oběma mužům bylo dohromady 161 let

pandemie
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MICHAL SOBECKÝ

bu ze začátku března. Naplnění se
však dočkala až po dvou týdnech.
Co bylo ale nejhorší, představitelé vlády přinejmenším čtyřikrát
na tiskových konferencích a brífincích veřejně lhali. Což je o to
vážnější, v jaké situaci se nyní nacházíme.
Pokud tedy shrnu činnost vlády,
nebyla, mírně řečeno, bez chybičky. V některých věcech se jí podařilo včas zasáhnout (nošení roušek
na veřejnosti, omezení akcí), v jiných naopak neobstála. A v některých, v některých selhala zcela. Nebýt vlny solidarity, dobrovolníků
a zlatých českých ručiček, bylo by
selhání vidět mnohem více. I tak
bychom ale neměli zapomenout
na to, jak vláda fungovala a funguje. Oproti některým zemím jsme
na tom ještě hodně dobře. No, a po
krizi přijde čas sečíst jak to dobré,
tak to špatné.
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Světovým vítězem soutěže MasterChef se
stala Ming Li z čínské provincie Wu-chan.
Uvařila tak výbornou polévku z netopýra, že o ní už třetí měsíc mluví celý svět!

Rodinná karanténa:
Den č. 1: Doháníme zameškané –
hrajeme společenské a stolní hry
Den č. 2: Koukáme společně na pohádky a seriály
Den č. 3: Manželka prosadila malování kuchyně
Den č. 4: Manželka naplánovala
rekonstrukci ložnice
Den č. 5: Jezdím hromadnou dopravou a olizuji madla

Tak na mě šéf pořád hulákal, na co
prej ty uši mám. No, tak už to ví –
na roušku!

Jak se říká, krize nebo nečekaná,
těžká výzva odhalí v každém z nás
buď to nejlepší, nebo naopak to
nejhorší. Stejně tak ale platí, že
dokážou podobné mezníky spolehlivě rozdělit do té doby jednotnou společnost. Což přitom o té
české neplatí. Stejně jako o přesvědčení lidí, zda si dosud v koronavirové krizi vláda počíná dobře
nebo špatně.
Vláda ČR je částí populace adorována, částí nenáviděna za své
kroky během současné krize.
Opatření, která podnikla (tedy
omezení a později zrušení sportovních a kulturních akcí, karanténa, nouzový stav), jsou bolestivá, samému se mi nelíbí. Nedá
se ale svítit, všechna mají ambici
zabránit šíření viru. Sám postrádám třeba návštěvu kina nebo
trošičku sportu. Raději si ale tyto
libůstky načas odpustím, abych

svou troškou přispěl k co nejdřívějšímu konci epidemie. Zde tedy
palec nahoru – restrikce jsou nyní
bohužel potřeba.
Co naopak hodnotím hůře, je to,
jak se postarala vláda o lidi v takzvané první linii – policisty, hasiče, zdravotníky a vojáky. Ale také
pracovníky v sociálních službách.
Ti všichni od počátku potřebovali ochranné pomůcky – roušky, respirátory, alespoň nějakou
ochranu. Pokud by je tyto profese
neměly, hrozily případy nákazy,
karantény a následné ochromení
jednotlivých pracovišť, v konečném důsledku systému. Jaká ale
byla pomoc v prvních dnech ze
strany státu? Veškerá žádná. Až
příliš platilo, že co si kdo podomácku nebo přes známé nesežene, to nemá. Reakce vlády přitom
musela mnohé pracovníky nejen
IZS zarazit. Prohlášení od minis-

tra zdravotnictví Adama Vojtěcha
znělo ve stylu, že pomůcky jsou
a že je jich dost. Střet těchto slov
s realitou mohl být těžko hlasitější. Ještě minulý týden, více než
dvacet dní po prvním případu
v České republice, se objevovaly
situace, kdy ani ve fakultních nemocnicích respirátory nebyly.
V tomhle směru vláda selhala.
Přípravy podcenila, přestože měla
čas se poučit z řady jiných evropských zemí, kde epidemie vypukla
dříve. Například Itálie zaznamenala prudký nárůst případů okolo
20. února, tedy deset dní předtím,
než se koronavirus objevil v Česku. Opozice navíc už koncem
ledna upozorňovala na možnou
pohromu a žádala vládu nejen
o odpovědi, ale také o konkrétní
kroky. Marně. Pozitivně zde vystupuje snaha ministra vnitra Jana
Hamáčka o svolání krizového štá-
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Karanténa, den dvanáctý: Kroko- Nevíte, jak dlouho nemám nikoho
měr se ptá, zda jsem zemřela...
pouštět do bytu? Manžel už dva
dny bouchá na dveře a mě to fakt už
Už to budou tři týdny, co kluk ne- dost otravuje!
přinesl ze školy poznámku… Mám
z něj radost!
Seznamka:
Sympatický muž se zásobami mouky
hledá ženu se zásobami toaleťáku.

PROSTĚJOV Hospody, restaurace a podobné provozovny jsou
v době nouzového stavu uzavřeny, což většinu obyvatelstva už pořádně štve. Ale všechna vládní nařízení samozřejmě respektujeme,
vždyť zdraví je to nejpřednější. Na oznámení o uzavření zřejmě navíc
kladli hodně velký důraz provozovatelé cukrárny na rohuVrahovické
ulici a ulice Jano Köhlera ve Vrahovicích. Na cedulkách vyvěšených
na skle dveří a dvou oknech jim však něco přebývá! Nebo že by majitel ráčkoval? Ale co, chybička se vloudí, hlavně zdraví!

Michal KADLEC
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V době, kdy všichni musíme pobývat doma, je potřeba se občas ze 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 naší krásnou zemičkou kolují. Dnes tak trochu v hádankách a ze života.
Fakt jste si jistí, že zavřít spolu manžela a manželku na tři týdny doma
Kresba: Jan Tatarka,
je řešení, jak snížit počet obětí?
facebook ORAZ
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Prostějov (mik) – Už druhým týdnem funguje městská hromadná doprava v Prostějově kvůli opatřením
během nouzového stavu v letním
režimu. Na základě poptávky občanů
ale město přistoupilo na jednu úpravu v jízdních řádech. „Od pondělí
šestého dubna bude opět jezdit v čase
4.55 hodin linka MHD číslo 21 ve
směru hlavní nádraží – nemocnice.
V čase 5.20 budou taktéž od pondělí
6. dubna jezdit od hlavního nádraží
k nemocnici také linky 19 a 9,“ prozradila Alena Rašková, náměstkyně
primátora pro dopravu v Prostějově.
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Prostějov (mik) – Magistrát města
Prostějova přichází s novou výzvou
pro občany. V souvislosti s epidemií nákazy novým koronavirem
a s vládními opatřeními žádá, aby
všichni odložili záležitosti týkající
se platby za místní poplatky, které
nejsou v současné situaci neodkladné. „Pokud nebude dodržena
splatnost místních poplatků ze psů
do 31. května či splatnost místního
poplatku za odpady do 30. června,
tak do doby ukončení krizového
stavu a obnovení volného pohybu,
nebude občan města Prostějova,
který nezaplatil místní poplatek
vzniklý v roce 2020, evidován jako
dlužník, což má vliv zejména při
žádostech o městský byt,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova.
Jak ještě dodal, i nadále platí
doporučení, aby občané, v případě
nezbytnosti, řešili své záležitosti
v co největší míře elektronicky.
Prostřednictvím e-mailu si mohou
občané vyžádat zaslání potřebných
údajů pro platbu místních poplatků.

Odklad poplatkù

Prostějov (sob) - Hned dvakrát
se rozhodl pomoci spolek
Mourek. Spolek, který se stará
o toulavé kočky, shání jim domov,
zajišťuje zdravotní péči anebo
také kastraci, se rozhodl pro originální záležitost. Ve spolupráci se
šikovnou švadlenkou totiž spolek
připravil krásné kočičí roušky,
které nyní draží. Ovšem pozor,
členové si peníze nenechají pro
sebe. Naopak za ně zaopatří další
toulavé, často nemocné kočky.
Vítěz minidražeb tak pomůže
sobě, ale i čtyřnožcům.
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CO BYST E MÌ LI VÌ DÌ T!
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Balamutí vás vaše okolí, že nemoc
způsobená koronavirem je jen lehčí
forma chřipky? Kdepak. Zřejmě nejpodstatnějším rozdílem mezi chřipkou
a onemocněním COVID-19 je pravděpodobnost úmrtí. Ta je momentálně
v případě nákazy novým koronavirem
SARS-CoV-2 oproti klasické chřipce až
čtyřicetkrát větší, a to u všech věkových
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Necítíte se dobře a váháte, jestli se o vás
pokouší buď klasická chřipka, nebo se
u vás projevují příznaky infekce novým
koronavirem, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19? Přestože
si jsou obě nemoci v mnohém podobné, existuje celá řada rozdílů. Ne všechny jsou však zřetelné na první pohled.
Čím se nemoci liší?

S věkem samozřejmě souvisí i skupiny,
které jsou nemocemi ohroženy nejvíce.
V obou případech jsou mezi rizikovými
obyvateli senioři. U chřipky ale výrazně
větší náchylnost projevují rovněž těhotné ženy a také děti. Co se týče nemoci
COVID-19, tady přístupná data zatím
ukazují, že děti proti infekci virem SARS-CoV-2 naopak vykazují poměrně silnou
rezistenci. A pokud k jejich nákaze přeci
jen dojde, míra jejich obtíží je nízká, čas-
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kategorií. Zatímco u běžné chřipky se
obecná smrtnost udává na 0,1 %, v případě koronaviru průměrná hodnota
šplhá mnohonásobně výš. Podle odborníků se pohybuje mezi 3 až 4 %. Konečné číslo však bude k dispozici až po
překonání pandemie. K ověření výsledků bude totiž třeba otestovat co nejvíce
pacientů. Je také možné, že se konečné
číslo vlivem asymptomatických jedinců sníží. V tomto ohledu navíc výrazně
záleží na věkových skupinách pacientů.
Zatímco lidé ve věku 70 až 79 let umírají zhruba ve 4 % případů, pacienti nad
80 let mají pravděpodobnost úmrtí
dvakrát vyšší. U těch, kteří se pohybují
pod hranicí 50 let věku, je smrtnost naopak výrazně pod 1 %.
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COVID-19 probíhá až u 80 % nakažených bez přítomnosti symptomů anebo
jako lehké nachlazení. Závažný průběh
pak má zhruba 15 % nakažených, kteří
potřebují lékařskou pomoc. Zbylých 5
% se neobejde bez plicní ventilace. Počet závažných a kritických průběhů je
tedy vyšší než u chřipky. Podstatnou roli
hraje rovněž fakt, že u rizikové skupiny
pacientů může COVID-19 vyústit až
v oboustranný zápal plic. Problém nového typu koronaviru je také fakt, že na
něj zatím neexistuje žádný lék. Lékaři se
proto soustředí jen na mírnění jednotlivých symptomů a čekají, až si s virem
imunita pacientů sama poradí. Proti
chřipce se oproti tomu dá i očkovat.

V první řadě to, že chřipka i COVID-19 jsou nemoci virového původu, mají navíc téměř totožné příznaky.
Obě onemocnění se také přenáší jak
kapénkovou infekcí, tak skrze kontaminované předměty, kterých se nemocný
dotkl. Z toho důvodu se při prevenci
v obou případech uplatňují téměř iden9é6/('.<
tická opatření, a to hlavně zvýšená hygiena – především mytí rukou a kašlání
Obě nemoci se od sebe liší rovněž po- do kapesníků (případně do rukávu),
dílem pacientů se závažným průběhem. nikoli do dlaní.

Ačkoli jsou příznaky nemocí velice podobné (COVID-19 se navíc vyznačuje
dušností), jejich průběh se v mnohém
liší. Důležitým rozdílem je už sama
rychlost přenosu. Chřipka má oproti
koronaviru kratší inkubační dobu, tedy
období mezi vniknutím viru do organismu a prvními projevy nemoci. Její
délka se průměrně pohybuje mezi 1 až
4 dny. V případě koronaviru to může
být až 14 dní. Během těch pacient nevykazuje žádné příznaky, pro své okolí
je v tuto dobu ale nejvíce infekční. První projevy onemocnění se však mohou
u pacientů projevit třeba už po 5 dnech.
Pokud bychom se bavili o rychlosti šíření, tady je vítězem naopak chřipka.
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tokrát nevykazují vůbec žádné symptomy. Z toho důvodu se rodičům důrazně
nedoporučuje, aby dávali děti na hlídání
k jejich prarodičům, u kterých by průběh
nemoci mohl být mnohem drastičtější.

Ne všechny rozdíly jsou viditelné na první pohled!
Ačkoli se na první pohled může zdát, že je onemocnění
COVID-19, které způsobuje nový
koronavirus SARS-CoV-2, totožné
s běžnou chřipkou, ve skutečnosti tomu tak není. I když mají
obě nemoci mnohé společné,
v několika bodech se od sebe liší.
Rozdílná je délka inkubační doby,
smrtnost i rychlost šíření.

dle ústředního krizového štábu to
tak bude pokračovat minimálně do
konce Velikonoc. Uvedl to nový šéf
krizového štábu Jan Hamáček, který
vystřídal na tomto postu Romana
Prymulu. Ten se nyní bude věnovat
tzv. chytré karanténě. Minulé pondělí
30. března ještě štáb rozhodl o povinné karanténě pro všechny vracející se
Čechy ze zahraničí. Změnila se taky
pravidla pro nošení roušek. Nyní ji již
nemusí nosit děti do dvou let a řidiči,
kteří sedí v autě osamoceni.
Spousta změn se tento týden týkala
především zaměstnanců a osob sa-

mostatně výdělečně činných. Ještě
v pondělí byl schválen možný odklad
nájemného pro podnikatele až o půl
roku pro ty, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít provoz. Během
dalších dní vláda schválila pro OSVČ
postižené pandemií jednorázovou
částku 25 000 Kč. Počáteční nastavení podmínek pro získání této částky
nakonec nebude tak omezující, stačit
bude pouhé čestné prohlášení. Vláda
také schválila pravidla kurzarbeitu.
To znamená, že stát bude vyplácet
dva druhy příspěvků za mzdy za období od 12. března do konce dubna.

Další opatření vláda schválila v dalších dnech. Nejprve ve středu navrhla prodloužení nouzového stavu
o třicet dní. To ale odmítala opozice a podle všeho bude schválený
nouzový stav do konce dubna, tedy
o necelé tři týdny místo měsíce.
V tu samou dobu vláda schválila
odklad splácení úvěrů a hypoték
až o půl roku. Dále také umožnila
znovu otevřít prodejny domácích
potřeb. Ve středu večer prohlásil
Roman Prymula v rozhovoru, že je
v populaci zhruba okolo 30 až 40
procent těch, kteří jsou nebo byli

nakažení koronavirem, ale nemají
příznaky.
V pátek informoval ministr zahraničí o tom, že do Česka se už
vrátilo více než pět tisíc Čechů ze
zahraničí. Podle odborníků má vyléčený člověk z nemoci Covid-19
natolik silnou imunitu, že by další
dva roky nemusel být vůbec nemocný.
Premiér Andrej Babiš prohlásil, že
život by se mohl vrátit do normálu
nejpozději na konci května, pokud
se situace bude vyvíjet, tak jak by
podle analýz měla.
(jaf)

Prvním poslem blížících se Velikonoc
se od roku 2014 každoročně stávalo několik desítek velikonočně nazdobených
stromečků okolo náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. „Pochopitelně se zdobit nebudou, zrušena byla městská událost spojená s vynášením Smrtky,“ konstatovala
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Večerník se samozřejmě zajímal i o tradiční Velikonoční jarmark, který se konal na
prostějovském náměstí a vůbec program
akcí ´Prostějovské Velikonoce´, který byl

Martin ZAORAL
Michal KADLEC

v minulých letech připravován. „S ním
jsme naštěstí letos nepočítali, protože vloni tuto akci jednak narušil déšť a chladné
počasí a jednak o jarmark v této době neprojevili Prostějované moc velký zájem.
A kulturní představení z tohoto období
se nyní snažíme včlenit do Prostějovského léta,“ prozradila Sokolová s tím, že
vedení prostějovského magistrátu zrušilo
i všechny další akce, které měl připravené
nebo se podílel na jejich organizaci. „Obejít se musíme například bez výtvarné soutěže dětí na téma Vítání jara.“
Konat se letos nebude ani hledání čokoládových vajíček pod patronací Okrašlovacího spolku města Prostějov, ani výstava
velikonočních beránků pořádaná spolkem Rotary. „Velice nás to mrzí, investovali jsme do ní desítky tisíc korun a zapojili i desítky studentů a žáků základních
škol, kteří pro výstavu beránky vyráběli.
Ty jsme každý rok následně rozváželi do
domovů pro seniory, dětských domovů
a také do nemocnice. To vše letos bohužel
odpadá. Věříme všichni, že příští rok už
budeme moci tuto akci znovu organizovat v plné parádě,“ vzkázal za prostějovské
rotariány Ladislav Burgr. Neproběhne ani
řada výstav, ať už v muzeu či v kině, a smůlu mají i hrady a zámky z celého regionu,
které každoročně lákají na svůj bohatý
a zajímavý program.

Přestože všechny kostely zůstanou zavřené i na Velikonoce, věřící o bohoslužV Horním
bu přijít nemusí. „Od neděle 29. března
Štìpánovì
každodenně živě přenášíme na našich
internetových stránkách www.prostejobudou hrkat
vfarnost.mzf.cz ranní i odpolední mši
na zahradách
svatou přímo z kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. To samé platí o společné V některých obcích se velikonočních
modlitbě od dvaceti hodin,“ potvrdil tradic navzdory všemu nechtějí vzdát
a často přicházejí s dosti originálními
prostějovský farář Aleš Vrzala.
nápady. „Loni u nás chodilo hrkat jedenadvacet dětí. Měli jsme z toho radost,
V Plumlovì
a tak jsme se rozhodli, že budeme hrkat
zasadí
i letos. Jen už se nebude chodit po vesnici, ale v daný čas bude hrkat každý u sebe
macešky
doma na zahradě. Sama jsem zvědavá,
Celou řadu akcí k Velikonocům měli tra- jestli se vzájemně uslyšíme,“ prozradila
dičně naplánovánu také v Plumlově. „Je Večerníku akční starostka SDH Horní
to smutné, ale vše padá včetně vítání jara, Štěpánov Lucie Grygová, které jsme se
na něž bychom konečně měli ideální po- zeptali, jaký má na tento nápad odezvu.
časí. Se zaměstnankyněmi úřadu jsme se „Obvolala jsem rodiče dětí, které se zapoalespoň domluvily, že po městě společně jily loni, a vypadá to, že všechny do toho
vysadíme nějaké macešky. Ale třeba to půjdou. A když nebudou muset chodit
bude i k něčemu dobré a budeme si Ve- po vesnici, možná se přidají i sami rodiče.
likonoc v příštích letech více vážit,“ uvedla Není vyloučeno, že nakonec jich třeba
plumlovská starostka Gabriela Jančíková. bude i víc jako loni,“ uzavřela Grygová.

Vìøící
alespoò
na dálku

.ÿHVĉDQVN¡VYWN\]PDÿLONRURQDYLU]ďVWDñPHGRPD
PROSTĚJOVSKO Desítky akcí
včetně kulturních vystoupení, velikonoční jarmarky a pochopitelně tradiční mrskut.
To všechno si letos budeme
muset odepřít. V době nouzového stavu kvůli hrozící nákaze
COVID-19 je zakázáno jakékoliv
srocování lidí a z domácího „vězení“ můžeme podle nařízení
vlády tak maximálně na nutný
nákup nebo na návštěvu svých
příbuzných, o které se staráme.
Tak jaképak Velikonoce...

Vzhledem k tomu, že obchody s potravinami mají výjimku z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, mohly by
zůstat otevřené. Stejně jako vloni se však
i letos budeme muset na Velikonoční pondělí smířit s tím, že supermarkety budou
mít zavřeno. Jak totiž už během uplynulého týdne dala většina obchodních řetězců
vědět, chce dát svým zaměstnancům možnost k odpočinku. I přestože zákonem
daný zákaz svátečního prodeje v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních
v případě nouzového stavu neplatí.

Porody stále bez otcù

Zřejmě nejvíce ale hrozba koronaviru
ovlivní tradiční mrskut. Ten je vládním nařízením přímo zakázán. Navíc
nejen během Velikonočního pondělí
budou posíleny hlídky Policie ČR
a v Prostějově i městské policie. Strážci zákona a veřejného pořádku budou
ve zvýšené míře kontrolovat nařízení
vlády v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, mezi které patří i zákaz
srocování osob. Takže, největší křesťanský svátek tak budeme muset přečkat doma…

Policisté
v ulicích

Prostějov (jaf) - Společnost Seznam.
cz, pod kterou spadají také Mapy.cz,
spustila novou stránku v boji proti
šíření koronaviru. Pro zapojení stačí
stáhnout aplikaci Mapy.cz a na jejich
internetových stránkách vyplnit údaje,
které nebudou nikomu poskytovány.
Ti, jež zjistí nákazu koronavirem, jen
skutečnost zadají do systému, aplikace
dokáže poslat zprávu těm, kteří přišli do
kontaktu s lidmi před potvrzením jejich
testů. Do tohoto systému se zapojilo již
více než 800 tisíc lidí v České republice.

Do boje se
zapojily i Mapy.cz

Prostějov (jaf) – Světový gigant společnost Google od uplynulého pátku
ukazuje veřejný přehled o tom, kde se
momentálně lidé vyskytují. Údaje by
mohly v budoucnu sloužit zdravotníkům v boji proti koronaviru. V přehledech lidé mohou nalézt, jak se vyvíjí návštěvnost veřejných míst. V této
akci využívají data z více než 131 zemí
včetně České republiky. Podle prvních
čísel poklesl počet lidí v obchodních
centrech nebo například kulturních
akcí o necelé tři čtvrtiny. O více než
polovinu klesl počet lidí u stanic veřejné
dopravy. Naopak nárůst je zaznamenaný v místech bydliště občanů. Tato data
společnost čerpá od anonymních lidí,
kteří mají na svých chytrých telefonech
zapnutou historii sdělování polohy.

Google ukazuje, kde se
lidé vyskytují

Prostějov (jaf) - Jedno z nejvíce diskutovaných opatření na sociálních sítích.
Spousta nastávajících rodičů nemůže
pochopit zákaz přítomnosti otců u porodu. Skutečnost vyvolala velkou vlnu
kritiky směrem k vládě, a to nejen od
nastávajících rodičů. I když vláda tento
krok zdůvodňovala snahou předejít
zbytečnému riziku, s pochopením se
nesetkala. „Je to absolutní nesmysl, navíc když mohu jako otec po porodu přijít a podívat se na své dítě, tak nechápu,
proč tam nemohu být už od porodu,“
rozčiloval se na sociálních sítích jeden
z budoucích otců. Podobných komentářů by se v současné době našly stovky.
Je otázkou, zda toto mimořádné opatření vydrží po celý nouzový stav, nebo zda
ho vláda odvolá.

A BEZ
AKCÍ
Markety
v pondìlí
zavøou
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Pondělí 6. dubna 2020

VELIKONOCE BEZ MRSKUTU

PRAHA, PROSTĚJOV Nouzový
stav by se měl během tohoto týdne posunout minimálně do konce
dubna. Podle ústředního krizového
štábu ale stejně bude nouzový stav
pokračovat ještě další měsíc, tedy
do 11. května. Do čela ústředního
krizového štábu se dostal v pondělí
ministr vnitra Jan Hamáček. V pondělí se také prodloužilo omezení
volného pobytu do 11. dubna. Dále
se změnila spousta věcí pro osoby
samostatně výdělečně činné.
Již před třemi týdny se v České republice téměř zastavil život. A po-

+DP¿êHNGRêHODNUL]RYÇKRxW¿EXDNRUXQSUR269é

Z DÙVODU
VELIKONOÈNÍCH
SVÁTKÙ
VYCHÁZÍ
PØÍŠTÍ ÈÍSLO
$l9¶7(5¹
14. DUBNA 2020.

otevřeny i velké obchody s potravinami. Toho však většina řetězců nevyužije. Zatímco na Velký pátek budou
všechny otevřené, na Velikonoční
pondělí se chystají hromadně zavřít.
Podobné to bude i s Večerníkem,
který rovněž místo pondělí vyjde až
v úterý 14. dubna.

2CTMQXKwV÷RąGFQDEJQFPÊOFQOGO#N
DGTVD[NQWRN[PWNÚR¾VGMMQNGORQNGFPG
VÆO÷ą RNPÆ X J[RGTOCTMGVW UG VXQąKN[
HTQPV[
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Zatímco lidí v ulicích na první pohled ubylo, o otevřených prodejnách potravin to rozhodně neplatí. U pokladen řady
supermarketů se v průběhu týdne i o uplynulého víkendu tvořily
fronty. Do menších obchůdků se však vstupovalo po jednom. Všude
pak v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru zákazníkům nabízeli igelitové rukavice či sáčky.

RADY

* pokud nikam nemusíte, zůstaňte úplně doma.
* pokud musíte do práce, omezte pohyb
jen na cestu tam i zpět
*udělejte si větší nákup na pár dní dopředu,
abyste denně nemuseli nakupovat
*udržujte se v pohybu, pokud je to možné,
jděte do parku, lesa či na procházku
*snažte se omezit tučné a sladké,
naopak jezte hodně ovoce
a zeleniny, posilujte imunitu

Na úbytek zákazníků si obchody rozhodně nemohou stěžovat. „V pátek kolem
poledne jsem se cestou za pracovními povinnostmi stavil v Albertu v Plumlovské
ulici a u pokladen se vytvořily opravdu
dlouhé fronty. Nečekal jsem, že zrovna
v tento čas tam bude tolik lidí, je vidět,
že mnozí teď nechodí do zaměstnání.
Ovšem ani o víkendu to nebylo lepší,
v sobotu dopoledne bylo v Kauflandu
v Okružní ulici plno. V těchto podmínkách bylo víceméně nemožné dodržovat
doporučované dvoumetrové rozestupy,“
popsal Večerníku jeden ze zákazníků, který se nám představil jako Martin.

Martin ZAORAL
Pokud si člověk chtěl nakoupit v klidu
a bez větší tlačenice, mohl zamířit do některého z menších obchůdků. Do většiny
z nich ale lidé mohli zvenku vstupovat
pouze tehdy, pokud uvnitř nebylo více
než pět lidí, v menších krámcích to dokonce bylo pouze po jednom. Ostatní
pak čekali venku před vchodem.
Senioři by do obchodů měli chodit mezi
osmou a desátou hodinou dopolední,
fakticky však chodí nakupovat v průběhu
celého dne. Před vstupem do všech prodejen se objevily stojany s igelitovými rukavicemi či sáčky, roušky jsou již u všech
zákazníků samozřejmostí.
K otevřeným prodejnám potravin, benzínovým stanicím, drogeriím, zverimexům
či galanteriím byly od uplynulého čtvrtka
otevřeny také prodejny domácích potřeb.
Ty však musí také prodávat ochranné
pomůcky vhodné v době nákazy koronavirem.
Příští týden budou Velikonoce a čekají nás dva svátky. Během nouzového
stavu mohou být v pátek a v pondělí

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

!

* 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 soukromé záznamy by měly obsahovat:

nulého týdne doporučení občanům celého
kraje k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2.

3RXzÉYHMWHSRX]HMHGQRU½]RYÅNDSHVQÉN\

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

.UDMVN¿K\JLHQLFN¿VWDQLFH2ORPRXFNÇKRNUDMH
DVSHFL¿OQËLQIROLQN\NHNRURQDYLUX

0GPÊPKEJQTwÊJQPGåUG\D[VGéP÷F÷UVK#ċUGF÷LGEQMQNKXLGFčNGåKVÆ\čUVCVMNKFPÚ2CPKMCCUVTGU
X¾OLKUV÷PGRQOQJQWDCPCQRCMLGwV÷XÊEGWDNÊåÊ+RQMWFUGQX¾UDWFGP÷EQRQMQWwGVRQTCòVG
UGRQVGNGHQPWUGUXÚONÆMCąGOCRQUVWRWLVGRQFNGLGJQRQM[Pč

* Nepanikaøte

7FTåWLVGUGRQ\KVKXP÷PCNCF÷PÊ0GJNGFGLVGEGNÚFGPRQW\GKPHQTOCEGQMQTQPCXKTWTQ\NQåVGUKKP
HQTOCEGVąGDCLGPPCT¾PQCXGéGT/[UNGVGPCRąÊLGOPÆX÷EK5PCåVGUGJQFP÷ONWXKVUTQFKPQW
RTQX¾F÷LVGCMVKXKV[MVGTÆX¾UDCXÊC\CLÊOCLÊ5NGFWLVGUXÆQDNÊDGPÆRQąCF[

* Zùstaòte pozitivní

,GFPC\PGL\¾MNCFP÷LwÊEJX÷EÊLGWFTåQXCV\FTCXÚåKXQVPÊUV[NCRQUKNQXCVKOWPKVW5PCåVGUGRQEVKX÷
JÚDCVKXFQO¾EÊEJRQFOÊPM¾EJ8[JÚDGLVGUGOCUVPÚOVWéPÚOCMQąGP÷PÚOLÊFNčO,G\VGJQFP÷
QXQEGC\GNGPKP[CD[UVGFQRNÿQXCNKXKVCOÊP[
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&QOCUGUPCåVGWFTåQXCVXwGXéKUVQV÷2ąKRQVąGD÷P¾MWRWPGDQP¾XwV÷X[NÆM¾TP[LGFQDTÆOÊVMTQ
O÷QEJTCP[QDNKéGLGKTWMCXKEG-QTQPCXKTWUUGFTåÊPCTč\PÚEJOCVGTK¾NGEJXQDEJQF÷RąKFQV[MW
P¾MWRPÊEJXQ\ÊMčéKMQwÊMčJTQ\ÊP¾MC\C
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2ąKMCwNKKD÷åPÆTÚO÷UKXåF[\CMTÚXGLVG×UVCKXFQO¾EÊORTQUVąGFÊ8åF[UGUPCåVGRQWåÊXCV
LGFPQT¾\QXÆMCRGUPÊM[MVGTÆRQRQWåKVÊJPGFX[JC\WLVG
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Počínaje od pondělí 19. března jsou služby
pro osamělé seniory, vážně nemocné a handicapované, které zajišťuje město Prostějov
prostřednictvím krizových linek 605 162 963
a 605 236 431, bezplatné. Zájemci si tedy uhradí pouze
cenu nákupu, dovoz - donášková služba je ZDARMA!

/÷UVQ2TQUV÷LQXTGIKUVTWLGRąÊRCFPÆFQDTQXQNPÊM[
MVGąÊLUQWQEJQVPKRQOQEKDWFGNKRQVąGDC2ąKJNCUVG
UGVGF[RTQUVąGFPKEVXÊOHQTOWN¾ąGMVGTÚPCLFGVGPC
KPVGTPGVQXÚEJUVT¾PM¾EJYYYRTQUVGLQXGW

Dobrovolníci, hlaste se

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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Jednou z nich je španělská firma Maier.
„Přijali jsme opatření, která souvisí
s úbytkem odbytu a poptávky po našich
výrobcích – došlo k uzavření závodů našich hlavních obchodních partnerů. Účelem těchto opatření je zachování pracovních míst a pracovního uplatnění našich
zaměstnanců a zároveň ochrana jejich
zdraví,“ uvedla za firmu Blanka Rinasová.
Dodala však, že společnost vidí blízkou
budoucnost optimisticky. „S ohledem na
důvody, které vedou k současnému úbytku poptávky, je možné předpokládat, že
v dohledném časovém horizontu s koncem nebo omezením dopadů epidemie
COVID-19, dojde ke zlepšení situace.

Proto je pro nás nejzásadnější zachování
pracovních míst,“ zdůraznila. Problém
pak řešili podobně také ve firmě Mubea.
I zde se načas výroba prakticky zastavila.
Jinde naopak výroba běží dál, i když
s preventivními opatřeními. „Naši firmu
to zatím výrazněji nezasáhlo, balení cukru běží dle potřeby, zaměstnanci údržby
si vybírají postupně dovolené, aby bylo
v práci co nejméně lidí,“ řekl vedoucí
obchodního oddělení cukrovaru Vrbátky Tomáš Kovařík. Přidal také některá
preventivní opatření, jež firma zavedla.
„V souvislosti s prevencí a omezením
šíření viru jsme zavedli několik opatření
týkajících se zvýšené hygieny a snahy
omezit styk a pohyb pracovníků jak
vlastních, tak externích na minimum.

PROSTĚJOV S nemalými problémy se aktuálně potýkají firmy na Prostějovsku. Důvodem je koronavirus a s ním spojená
opatření vlády. Ale také menší produkce a poptávka v zahraničí. Společně tyto problémy trápí nejen menší firmy, ale také
velké společnosti se stovkami a tisíci zaměstnanců. Hned několik jich od minulého týdne má zavřeno úplně.

Michal SOBECKÝ

níci Jak vyplynulo z dalších informací
získaných od městských, ale
také od státních policistů,
nejednalo se bohužel o ojedinělý případ porušení nařízení
vlády po vyhlášení nouzového stavu. Popsaná událost ale
svědčí o tom, že mládež těm starším rozhodně nejde příkladem.
„Chybu musíme samozřejmě hledat
o b ě v rodičích! Jak je možné, že je pouští
upozornili
na ven a nezajímají se, kam jdou, co děnutnost dodržovat veškerá ochranná lají, když je zákaz se srocovat? Těmto
opatření, která jsou v nouzovém stavu týpkům žádné domluvy nepomůžou,
nařízena vládou. Protiprávní jednání potřebovali by akorát tak pár facek.
bylo zadokumentováno a předáno pří- A rodičům bych napařila pokutu, až by
slušnému správnímu orgánu k doře- jim slezly vlasy. Neskutečně mě taková
šení. Vzhledem k věku byly obě dívky nezodpovědnost vytáčí. Poctivci sedí
předány zákonným zástupcům,“ po- doma, chovají se slušně a takoví gráztvrdila následný zákrok strážníků Te- líci nám budou prodlužovat karantéreza Greplová, tisková mluvčí Městské nu,“ netají se svými názory rozhořčená
policie Prostějov.
Yveta Soldánová z Prostějova.

sundaly. Stráž-

Zaměstnancům jsme rozdali roušky,
antibakteriální gely a vitamíny na posílení imunity,“ informoval Kovařík.
Podobně je na tom třeba také společnost ŽPSV, která má pobočku v Doloplazech. „Karanténa se nás zatím,
co se týká omezení výroby, montáží,
nedotkla. Výrobu a montáž jsme neomezili,“ prozradil vedoucí oddělení pozemního stavitelství František Dubský.
Firma však taktéž přistoupila k několika opatřením. „Preventivních opatření, která jsme provedli, je několik. Zaměstnancům, kteří mohli být ohroženi
někým blízkým, bylo nařízeno zůstat
čtrnáct dní v karanténě a placeno sto
procent platu. Doporučili jsme pak
všem, u kterých to je možné, pracovat
na home office,“ uvedl dále Dubský
s tím, že samozřejmostí je měření teploty, dezinfekce a zdravotní ochranné
pomůcky na pracovišti. Mezi většími
firmami, kterých se zatím koronavirus
příliš nedotkl, jsou pak také železárny
Annahütte. „Zatím se to u nás nepro-

jevilo, výroba funguje, jak má, stejně
jako tuzemský trh,“ uvedl ředitel závodu Radek Janeček.
O aktuální situaci v podniku se podělil
i ředitel prostějovského závodu Palírna
U Zeleného stromu Michal Šoman.
„Výroba funguje bez omezení, nemáme problémy s nedostatkem zaměstnanců na jednotlivých směnách. Naopak naši lidé jsou iniciativní a ochotní
pracovat, což potvrzuje například
nedávné speciální stáčení konzumního lihu, který je naší pomocí pro nemocnice. Ty z něj pak mohou vyrábět
nedostatkovou dezinfekci,“ prozradil
pro Večerník. Někteří zaměstnanci pak
výrazně změnili pracovní náplň. „Snažíme se zapojit všechny kolegy, kterým
zdravotní stav a rodinná situace umožňují pracovat. Proto nyní například část
našich obchodních zástupců, kteří jsou
nyní v podstatě bez práce, vypomáhá
ve výrobě, další budou pracovat na koordinování pomoci potřebným,“ dodal
Šoman.
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„Potøebov k!“
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Poté si teprve nasadili
roušky a odešli o kus
dál. Po příjezdu hlídky
se samozřejmě už na
místě nenacházeli,“ napsala věrná čtenářka, kterou případ pokuřujících
„dětí“ bez roušek správně nenechal
lhostejnou. „Prostřednictvím linky
tísňového volání bylo v sobotu 28.
března přijato v 15.00 hodin oznámení o větším počtu mladistvých osob
bez roušek na hřišti za Penny marketem. Na místo byla vyslána hlídka. Na
hřišti se nacházely už jen dvě dívky
ve věku 13 a 14 let. Ani jedna neměla
obličej zakrytý rouškou. Obě uvedly,
že se v nich nedá dýchat, proto si je

3URVWĨMRYVNĄSU÷P\VO
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Na skupinu naprosto nezodpovědné
mládeže upozornila Večerník stejně
jako městskou policii Yveta Soldánová. „Posílám aktuální fotografii nezodpovědných nezletilců, kteří absolutně
nerespektují nařízení vlády a chodí se
sundanými rouškami a vesele pokuřují. Po upozornění občanů si dělali

Michal KADLEC

zletilců a mladistvých se v sobotu
28. března sešla na dětském hřišti za
Penny marketem na sídlišti Hloučela. Už to není při zákazu pohybu na
veřejnosti ve skupinách v pořádku.
Navíc ani jeden z teenagerů neměl
nasazenou roušku, a ke všemu většina kouřila!

je VÁŠ NÁMÌT
NovìNA
no stav ve stárušNouzový
icjimhnaprosto
v ntěPROSTĚJOV
navíc se legraci a seděli dál. Zareagovali až na
nnicíneříká,
è
i prohřešku,
který by se moje zavolání z okna, ať tedy sedí v kliv páte
i dopustili
trestal také za „normálních“ okol- du dál, že už jsem je vyfotila a zavolae
n
d
Skupinka šesti či sedmi ne- la na linku 156 městské policie.
ole
pností.

PROSTĚJOV Zcela nezvyklé
podmínky během koronavirové
krize zažívají v této době také
zdravotnická zařízení. Například prostějovská nemocnice.
Ta zavedla přísná opatření, která
mají zamezit jednak šíření koronaviru, jednak tomu, aby se
v nemocnici seskupovalo větší
množství lidí. A zároveň aby
doktoři nebyli pod příliš velkým
tlakem pacientů.
„Nemocnice se nyní omezuje pouze na řešení akutních stavů, odkládají se plánované operační výkony
a vyšetření u specialistů. Koncentrujeme se nyní na péči o pacienty
s onemocněním Covid-19,“ přisvědčila ředitelka prostějovské ne-

PROSTĚJOV Pro maximální snížení rizika nákazy koronavirem se
ve městě dělá podle představitelů
magistrátu všechno možné. Od
minulého úterý město prochází
postupnou dezinfekcí. Společnost FCC Prostějov se pustila
v souvislosti s koronavirovou pandemií do očisty zastávek, mobiliáře a kontejnerů na tříděný odpad.
„Práce byly zahájeny v úterý jedenatřicátého března. Očista se provádí
pomocí vysokotlaké horkovodní
vapky ECLIP M1000 na podvozku
Multicar 27. Voda dosahuje teploty 100 stupňů Celsia a věříme, že
možnou nákazu, která by se držela
na různých površích, takto zničíme,“
sdělil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil, který má
péči o městský majetek ve své gesci.
Magistrát tak nechává vroucí vodou
dezinfikovat autobusové čekárny,
odpadkové koše, kontejnery, lavičky a další mobiliář. Senátorce Jitce

Chalánkové ovšem v otázce této prevence něco chybí. „Hovořila jsem
s primátorem a požádala jej důrazně
o čištění a hlavně kropení komunikací v ulicích, nejlépe s dezinfekcí.
Vždyť šíření koronaviru je údajně
větší v prašném prostředí. V pondělí
šestého dubna se prý o tom ve vedení města poradí. Doufám hlavně, že
kropicí vozy vyjedou,“ informovala
Večerník Jitka Chalánková, senátorka za Prostějovsko, Tovačovsko
a Kojetínsko.

AKCÍ

Na náš dotaz primátorův první náměstek potvrdil, že o dezinfekci
komunikací zatím ve vedení města
nejednali. „Kropení ulic je pravidelnou součástí úklidu města, ale s navýšením počtu výjezdů kropicích
vozů v souvislosti s prevencí proti
koronaviru jsme ještě nejednali. Ale
(QVQ/CTVKP<CQTCN
nevylučuji to, že se v příštím týdnu
o tom poradíme,“ řekl Pospíšil. „Bylo
by to super. To zaprášení je v Pros- PROSTĚJOV Roušku s jarním motivem plným veselých kvítků zvolila pro krátkou vycházku se
tějově opravdu strašné,“ míní Jitka psem slečna Tereza. Při procházce rozkvetlou přírodou je rouška dobrá i jako částečná ochrana
(mls)
Chalánková.
(mik) před pyly, které aktuálně komplikují život všem alergikům.
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mocnice Marie Marsová, s níž Večerník pořídil exkluzivní rozhovor,
který najdete už v příštím vydání.
Už více než dva týdny pak pociťují
pacienti a personál i další opatření.
U vchodů se nachází stany a zdravotníci měřící teplotu a zjišťující
případné příznaky nemoci. Kdo je
vykazuje, je poslán pryč – do areálu nevejde. Měření kromě pacientů
neunikají ani zaměstnanci nemocnice. Ti, co projdou, navíc dostávají
nálepku, aby bylo vidět, že museli
kolem zdravotnické hlídky projít.
Pro lékaře je pak velkou změnou,
že se i ti mimo infekční oddělení do
boje s koronavirem zapojili. (sob)
Více informací k chodu najdete na
straně 5 této knihy.
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Nemocnice
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VELIKONOCE BEZ MRSKUTU
Radnice zaèala s dezinfekcí mobiliáøe
A BEZ
8ÊVGQFčNGåKVÚEJMQPVCMVGEJ" .ÿHVĉDQVN¡VYWN\]PDÿLONRURQDYLU]ďVWDñPHGRPD

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 třeba

$G\TQWwM[OQOGPV¾NP÷CPKT¾PW#ċWåOWUÊVGVąGDCLGPX[PÆUVQFRCFM[PCUCòVGUKTQWwMW0GLGPåG zasílat, údaje by byly hygienikům telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany
EJT¾PÊX¾UCNGVCMÆVÊOEJT¾PÊVGUXQLGQMQNÊ2QMWFRQWåÊX¾VGMNCUKEMQWNÆMCąUMQWTQWwMWLGPWVPÆ KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.
OÊVPCRCO÷VKåGLGLGFPQT¾\QX¾2QMWFO¾VGTQWwM[\DCXNP[LGRQVąGDCLGXåF[RTCXKFGNP÷FG\KPHK
MQXCV2QJQFKP¾EJD[UGO÷NCTQWwMCPGEJCVX[XCąKVCX[åGJNKVPCPGLX[wwÊVGRNQVW

* Na veøejnosti noste roušku

0KMF[PGXÊVGMFQD[P¾JQFQWOQJNDÚVPCMCåGPCLGNGRwÊUGDNKåwÊOWNKFUMÆOWMQPVCMVWX[JÚDCV
Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě
2QMWFP÷EQCMWVP÷RQVąGDWLGVGUP÷MÚOąGwKVRQWåKLVGTCF÷LKVGNGHQP

2PH]WHMDNÙNROLYNRQWDNWVGDOvÉPLOLGPL

0GLJNCXP÷LwÊ LG UK RQEVKX÷ WOÚXCV TWEG C FQ
FTåQXCVEGNMQXQWJ[IKGPW+MF[åLGRTCMVKEM[
PGOQåPÆUGJPCVFG\KPHGMéPÊRTQUVąGFM[RQFNG
QFDQTPÊMč DQJCV÷ UVCéÊ OÚFNQ C VGRN¾ XQFC
+ RQMWF LUVG PGRTQX¾F÷NK å¾FPQW éKPPQUV LG
FQDTÆUKTWEGRTCXKFGNP÷WOÚXCVVGRNQWXQFQW
C OÚFNGO C VQ FčMNCFP÷ RQ FQDW CNGURQÿ
FXCEGVKUGMWPF0CRąÊMNCFPCUVT¾PM¾EJ/KPKU
VGTUVXCXPKVTCPCLFGVGKKNWUVTCéPÊXKFGQLCMUK
URT¾XP÷TWEGWOÚV2QMWFPGO¾VGTWEGWO[VÆ
UPCåVGUGPGFQVÚMCVQDNKéGLGCVQXéGVP÷QéÊ

'RGUzRYDWK\JLHQX

Všichni by měli důsledně dodržovat základní hygienická pravidla a návyky, být
pozorní ke svému okolí, vyhýbat se zjevně nemocným lidem. Pokud se budeme OLOMOUCKÝ KRAJ Krajská hygienická KHS Olomouckého kraje doporučuje všem osstanice v Olomouci vydala na začátku mi- obám nacházejícím se na území Olomouckého
všichni řídit rozumem, pak je to to nejlepší k utlumení a zastavení epidemie.

se v současnosti chovat a chránit vést si záznamy o kontaktech

Rady a tipy jak +\JLHQLFLOLGHPGRSRUXÿXMt

* vyvarujte se zbytečných cest,
které nejsou nezbytné
* omezte kontakt s dalšími
lidmi na minimum
* udržujte odstup dva metry
* používejte ochranu dýchacích
cest a také rukavice při nákupu
* choďte pouze ve dvou,
pokud nejste s rodinnými příslušníky

OMEZENÍ
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PROSTĚJOV Stále více domovů pro seniory či ostatních sociálních zařízení v republice hlásí neutěšené stavy v počtu
nakažených klientů COVID-19 nebo uživatelů, kteří pobývají
v nucené karanténě. Večerník během uplynulého týdne zjišťoval, jaký stav je v podobných zařízeních na Prostějovsku.
K současné atmosféře v Centru sociálních služeb Prostějov
poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor jeho ředitelka Helena
Vránová. Přestože v areálu bývalé prostějovské nemocnice nemají dosud žádného nakaženého klienta, situace ani tam není
jednoduchá.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
ƔƔ Je někdo z vašich klientů nakažen Covid - 19 nebo v karanténě?
„K dnešnímu datu, tedy 3. dubnu
2020, není žádný uživatel nakažen
virem Covid -19.“
ƔƔ Jak v Centru sociálních služeb
zvládáte současnou těžkou situaci?
„Současná situace je náročná pro nás
všechny – pracovníky i uživatele.
Uvědomujeme si, že šíření infekce
v pobytovém zařízení může mít závažné důsledky, proto máme samozřejmě nastavena opatření vztahující
se k aktuální situaci. Přestože jsou
v současném krizovém období naši
pracovníci vystaveni značnému náporu, snažíme se o co nejlepší zajištění potřeb našich uživatelů, především
o zajištění bezpečí, aby se infekční
onemocnění nepřeneslo do zařízení. Denně kontrolujeme zdravotní
stav uživatelů a věnujeme pozornost
jakýmkoliv příznakům respiračního
onemocnění u uživatelů i personálu.
Měříme teplotu, sledujeme změny

chování, případně jiné projevy. Pracovníci zařízení svědomitě sledují
svůj zdravotní stav, dodržují hygienická nařízení, používají ochranné pomůcky, pracují v oddělených týmech,
aby maximálně omezili kontakty.
Každý den navíc probíhají telefonické porady krizového štábu, kde řešíme aktuální problémy a stanovujeme
vhodné postupy. Sledujeme a řídíme
se pokyny a opatřeními přijatými
vládou ČR a krizovým štábem kraje.
KÚOK nám zasílá aktuální informace, zajišťuje ve spolupráci s hasičským záchranným sborem distribuci
ochranných pomůcek.“
ƔƔ Co všechno vaši klienti nyní
mohou a co je jim naopak zakázáno?
„Naši uživatelé smí jít na malou procházku po areálu Centra sociálních
služeb Prostějov, a to pouze v roušce
a s doprovodem personálu. Z toho
důvodu jsme rozšířili zákaz návštěv
na celý areál parku, což nebývá obvyklé. Je to ale nezbytné hlavně proto, aby se uživatelé dostali alespoň
na chvíli na čerstvý vzduch a nebyli
ohrožení nákazou od jiných lidí. Vždy
jeden pracovník a jeden uživatel služby. Mohou využívat individuální aktivizace, která je jim nabízena na pokoji. Mohou telefonovat s rodinnými

příslušníky, využívat mohou i videohovory. Strava je podávána na pokoji,
uživatelé nemohou jíst ve společných
jídelnách.“
ƔƔ Platí stále ve vašem zařízení
přísný zákaz návštěv?
„Ano. V celém zařízení je zákaz návštěv, uživatelé se nemohou stýkat
se svými rodinnými příslušníky.
Jsou zakázány hromadné aktivity na
jednotlivých budovách i mezi budovami. Uživatelé se ani navzájem
nenavštěvují. Rodinní příslušníci nesmí donášet pro svoje blízké žádné
balíčky, pochutiny či jiné věci z domova. Uživatelům se snažíme zajistit
vše potřebné, jako jsou věci denní
potřeby, hygienické potřeby, kávu
a jiné. Navýšili jsme přísun vitamínů ve formě ovoce, zeleniny a vitamínových doplňků stravy u všech
našich uživatelů i personálu.“
ƔƔ Jak vaši klienti zvládají situaci
plnou omezení a striktních nařízení po psychické stránce?
„Všechen personál se snaží navodit
mezi uživateli klidnou atmosféru.
Dostupné informace, které získávají z novin či televize, jim personál adekvátně vysvětluje, případně
je uklidňuje a nabízí jim pestrou
škálu aktivit. Například rozhovory, předčítání knih různého žánru,
časopisů, hraní individuálních her,
muzikoterapie, reminiscence – prohlížení rodinných fotografií, cvičení
jemné motoriky a masáže, výtvarné techniky, pouštění oblíbeného
filmu a v neposlední řadě již zmiňované procházky areálem. Pokud
je ze strany uživatele zájem, zprostředkuje personál telefonický či
videohovor. Personál individuální
aktivizací odpoutává pozornost od

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Platí zákaz návštěv i společné aktivity.
Naši uživatelé smí jít na malou
procházku po areálu, a to pouze
v roušce s doprovodem personálu.
Někteří už jsou z toho dost smutní...
nadbytku mediálních zpráv. Nebudu
lhát, že některým není občas smutno,
byli zvyklí i na každodenní návštěvy
rodinných příslušníků a na společenský život, který bývá za normálních
okolností v našem centru pestrý.
Většina uživatelů však omezení chápe a respektuje veškerá opatření
z obavy před nákazou.“
ƔƔ Jak v tomto těžkém období probíhá spolupráce s Olomouckým krajem a také prostějovským magistrátem?
„Chtěla bych poděkovat sociálnímu
odboru magistrátu města Prostějov
a hlavně náměstkyni Aleně Raškové za podporu, pomoc a velký zá-

jem o naše uživatele. Náš zřizovatel,
krajský úřad odbor sociálních věcí,
v čele s vedoucí odboru magistrou
Sonntagovou a hejtman Ladislav
Okleštěk nás denně informují, a to
i o víkendu, o všech opatřeních
a nařízeních vlády. Podporují nás,
abychom situaci zvládli co nejlépe,
a v co možná nejvyšší možné míře
se snaží nás zásobit ochrannými
pomůckami, které v této době tak
moc potřebujeme. S poděkováním
nechci zapomenout na nikoho, ani
na jednoho dobrovolníka, který
nám ušil roušky, přinesl dezinfekci
nebo poslal čokoládu či občerstvení pro uživatele i personál. Nesku-

tečné díky všem za obrovskou
solidaritu. A pokud by někdo
třeba z malých dětí nakreslil nějaký velikonoční obrázek, vyrobil
dekoraci například zajíčka či kraslici, tyto maličkosti určitě pohladí
po duši naše uživatele a přinesou
i přes netradiční možná smutné
Velikonoce kousek radosti.“
ƔƔ Je ještě něco, co byste chtěla
dodat?
„Dovolte mi vyslovit velké díky.
A to našim uživatelům za trpělivost
a také našim zaměstnancům. Ti se
stali teď v této těžké době jedinými
blízkými našich uživatelů. Jsou velmi ochotní, vstřícní, někteří jsou
připraveni sloužit v případě výskytu nákazy a nařízené karantény čtyřiadvacet hodin a sedm dnů v týdnu. Cítím obrovskou sounáležitost,
respekt a pochopení. Všichni pracují, jak nejlépe dovedou, většinou nad
rámec svých pracovních povinností.
Nesmírně si vážím toho, že vedu tak
skvělý tým lidí.“
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EXKLUZIVNĚ

KOSTELEC NA HANÉ Svět se smrskl.
Alespoň to si můžou říkat klienti domova
pro seniory v Kostelci na Hané. Stejně jako
další zařízení v celé zemi se nyní v době koronavirové proměnil v nedobytnou pevnost.
Uzavřenou zevnitř i zvenčí. Už žádní klienti
proudící ze dveří nebo sedící na lavičkách
za domovem a užívající si sluníčka. Žádné
návštěvy, co by své blízké potěšily. Ne, v Kostelci vládne přísná karanténa.
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Z TITULNÍ STRANY

PROSTĚJOV Tohle ještě scházelo, postěžoval si Večerníku uplynuou neděli
odpoledne ředitel Domova seniorů Prostějov v Nerudově ulici Zdeněk Libíček.
Ani ta nejpřísnější opatření v tomto
sociálním zařízení nezabránila nákaze,
která vtrhla do domova. Bohužel, jedna
z klientek, čtyřiadevadesátiletá stařenka,
je nakažena virem COVID-19!

Michal KADLEC
Zatímco jinde v republice se právě domovy pro seniory potýkají s obrovským počtem nakažených klientů, v Prostějově jde
podle všeho o první případ. „Situace u nás
není dobrá. Nedávno se po hospitalizaci na
plicním oddělení prostějovské nemocnice
vrátila do domova naše čtyřiadevadesátiletá
klientka. Ležela v nemocnici kvůli chronickým plicním problémům, na první pohled
byla zdravá a v pořádku. Až na začátku to-

hoto týdne si sestřičky všimly, že paní nějak
pokašlává a má teplotu. Lékařka ihned nařídila test na COVID-19 a teprve dnes nám
hygiena oznámila výsledek. Bohužel test je
pozitivní,“ informoval Večerník v neděli 5.
dubna ředitel domova Zdeněk Libíček.
Už tak přísná opatření v podobě zákazu návštěv, vycházek do města či srocování se lidí
i v interiéru domova, se nyní ještě zpřísní.
„Nakažená seniorka je nyní v přísné karanténě, ovšem s ní také všech osm sestřiček nebo dalších členů personálu domova,
kteří s paní přicházeli do styku. Tito lidé
bohužel nesmí domov ani opustit! Musí
zůstat tady a nemohou tak ke svým rodinám. Potraviny dostávají přede dveře
a stejně tak od nich ostatní personál vybírá
prádlo k vyprání,“ popsal Libíček s tím, že
hned v pondělí 6. dubna, tj. dnes, on sám
půjde také na testy na COVID-19. „A asi
nejen já. Konzultujeme to ještě s hygieniky, ale podle všeho budou muset podstoupit testy desítky našich klientů i členů

Michal SOBECKÝ
personálu,“ pokrčil rameny ředitel Domova
seniorů s tím, že během následujícího týdne
sdělí podrobnější informace, jak všechno
dopadlo.
Otázkou zůstává, kde čtyřiadevadesátiletá
stařenka k nákaze přišla. „Všichni si tady
myslíme, že se nakazila na plicním oddělení
nemocnice. Ale prokázat to bude asi hodně
složité,“ zamyslel se Zdeněk Libíček.
O události v Domově seniorů v Nerudově
ulici věděl v neděli po poledni také hejtman
Olomouckého kraje. „Je to velice nepříjemné, i když v rámci Olomouckého kraje
o první případ nákazy v sociálním zařízení
nejde. Pan ředitel Libíček mě informova
o přísných opatřeních, která v domově nařídil a zajistil. Kraj okamžitě poslal do Prostějova pohotovostní balíček pomůcek určený
pro nakažené klienty těchto zařízení a stejně
tak pro členy personálu, který musí zůstat
v karanténě,“ prozradil Večerníku Ladislav
Okleštěk.

A to pro klienty i zaměstnance. „Situace není jednoduchá. Už jen proto, že se staráme každý den,
čtyřiadvacet hodin bez přestávky. Nemůžeme
prostě zavřít dům,“ říká ředitel domova David
Ševčík, který Večerník zdraví ve dveřích. Dál nás
nepustí, pravidla jsou nekompromisní. Uzávěra platí oboustranně. „Psychicky je to těžké.
Děláme ale maximum, takže se to u nás zklidnilo. Potíž je, že klienti přišli o kontakt zvenčí.
Pomocí tabletů a videohovorů se ale o hovory
s rodinami snažíme,“ prozradil a za rouškou měl
náznak úsměvu.
Dovnitř sice vpuštění nejsme, David Ševčík
mi však zprostředkoval hlasy lidí, kteří
se nyní ocitli uzavření jak ve vězení. „Chybí mi hlavně společné
aktivity. Nemůžeme taky chodit ven. Ale zvládáme to velmi
dobře a personál se chová i stará
skvěle,“ uvedla paní Hudečková.
Další lidé jí přizvukují. Třeba pan Menšík.
„Neopouštíme pokoje, není s kým si popovídat

občas. Nikdo si ale na nic nestěžuje, uvědomujeme si, že je to potřeba,“ řekl muž.
Společně s dalšími lidmi v domově může zůstat
v klidu. Jak prohlásil jeden z pracovníků domova, nic moc už je nepřekvapí. „Není to první
taková zkušenost. Byli jsme tu jednou zavření
na tři dny. Jsme tedy připraveni na všechno,“
dozvídám se od jednoho ze zaměstnanců Ivo
Chalupeckého. Krizový scénář je ale připraven
a může být pro lidi tíživější. „Je nachystán tak,
aby zde byly dvě party, jedna v čele s vrchní
sestrou, jedna se mnou. Každá by zde byla dva
týdny,“ vysvětlil jednu z možných vyhlídek ředitel. Podle jeho slov si naštěstí řadu ochranných
prostředků získal domov dopředu. „V první fázi
se podle mě ale na sociální služby zapomnělo,“
vyjádřil se David Ševčík.
Na závěr se omluvil, že nám nemůže podat ruku,
ač by rád. Chápeme. Opatření, pokud mají fungovat, musí platit pro každého.

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Čtvrtek ráno, pro
prostějovskou nemocnici den
jako každý jiný. Do budovy se
postupně začali hrnout lidé všeho věku, většinou ale spíše starší.
Někteří se vypravili pro léky, jiní
na vyšetření nebo na ambulanci.
Hned tři věci však dávaly jasně
najevo, že vše není jako dříve. Všudypřítomné roušky a stany s velkými zdravotnickými červenými
kříži signalizovaly, že dnes je doba
plná strachu, obav a zvyšujících se
pacientů koronaviru.

1HMYĨWñtQiSRUE\OKQHGYSRQGĨOt

PROSTĚJOV Počet nakažených
stále roste. Ale nijak dramaticky.
Tak by se daly shrnout výsledky
testování na dvou místech prostějovské nemocnice a z mobilních
sanitek, jejichž osádka navštěvuje nemocné přímo u nich doma.
Počet pozitivních výsledků zůstává na zhruba deseti procentech
z celkového počtů testovaných na
Covid-19.

Martin ZAORAL
Před třemi týdny byl v prostějovské
nemocnici pozitivně testován první
pacient nakažený koronavirem. K japonskému manažerovi firmy Toray
se hned vzápětí přidal manželský
pár z Litovle. Od té doby nabraly
události rychlý spád. Již více jak
dva týdny fungují v prostějovské
nemocnici hned dvě odběrná místa
pro pacienty s podezřením na Covid-19. V prvním týdnu testování
zanalyzovali celkem 539 vzorků, 55
z nich odhalilo přítomnost korona-

Michal SOBECKÝ
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viru. Podobně tomu bylo v uplynulém pracovním týdnu.
„Záchyt pozitivních vzorků se stále
pohybuje okolo deseti procent ze
všech vzorků. To znamená přes padesátku pozitivních nálezů za pracovní týden,“ prozradila Večerníku
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel, pod kterou Nemocnice Prostějov spadá.
Zhruba pětistovka lidí byla v uplynulém týdnu testována na celkem

třech místech: na ambulanci infekčního oddělení, u stanu, který vyrostl před vjezdem do prostějovské
nemocnice, nebo v místě bydliště,
kam za nimi dorazili zdravotníci
v odběrové sanitce. Všichni testovaní museli mít doporučení buď od
hygieniků, či od svého praktického
lékaře. „Například ve zdravotníci
odebrali vzorky od 315 osob. Největší zájem o testování byl tentokrát
hned po víkendu. V pondělí se tady

Foto: Nemocnice Pv

objevilo přesně sto osob,“ reagovala
na naše dotazy Miloševská s tím, že
odběry stále probíhají každý pracovní den od 8.00 do 14.30 hodin. Výsledek by se lidé měli dozvědět telefonicky do dvou dnů.
V rámci celého Olomouckého kraje se nákaza koronavirem do sobotního rána prokázala u 382 lidí, dva
jí podlehli a devět bylo prohlášeno
za vyléčené. Testováno bylo 2626
lidí.

Stvrzením, že svoboda je pryč, byla
„zdravotní hlídka“ u dveří do polikliniky. Dvojice sympatických zdravotnic měřila lidem teplotu. A nejen to,
zjišťovala dopodrobna, kdo vlastně
do budovy vchází. „Jak se jmenujete?“, „Kde bydlíte?“, „Jaké je vaše
rodné číslo?“ byly jen některé z otázek, kterým lidé čelili. Hned na úvod
se pak zdvořile dvojice ptala, kam
lidé mají namířeno. „Na oční s dítě-

tem,“ odpověděla mladá žena a byla
nasměrována. Stejně jako další lidé
shánějící se po odděleních i konkrétních lékařích.
Kdo tedy potřeboval a nadále do nemocnice potřebovat bude docházet,
musí počítat se zdržením. Preventivním. „U lidí jdoucích do lékárny
jsme nejdříve měřili, pracovníci tam
ale získali plexiskla a ochranu, tak
tam nově nemusíme,“ uvedla Veronika, jedna ze zdravotních sester.
„Pak necháváme vyplnit formulář,
kde je anamnéza, zda se setkali s někým ze zahraničí, zda mají příznaky.
Zapíšeme i teplotu a dostanou značku, že tudy prošli,“ dodala poté. Měla
s kolegyní co dělat. Od rána prošlo
kolem na sedmdesát lidí – a bylo teprve půl desáté.
V současnosti je přitom práce této
dvojice stejně důležitá jako těch, co
se o lidi nakažené starají. Zabraňuje
totiž, aby se jejich počet nerozrostl
právě v místě, kam naopak člověk
chodí za uzdravením, tedy v nemocnici.
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Exkluzivnì s místopøedsedou Støedomoravské nemocnièní

PROSTĚJOV I na něm byla patrná únava, která v těchto
dnech a týdnech provází všechny lékaře i ostatní zdravotnický personál. Místopředseda představenstva společnosti
Středomoravská nemocniční MUDr. Jiří Ševčík (na snímku)
přesto Večerníku před stanem s novým odběrovým místem
u prostějovské nemocnice ochotně odpověděl na otázky spojené se současným režimem v tomto zdravotnickém zařízení.
Zároveň potvrdil i nákazu pěti osob ze zdravotnického personálu infekčního oddělení včetně lékaře.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník
Michal
KADLEC
ƔƔ Jak probíhá provoz v prostějovské nemocnici v současné době plné
obav z COVID-19?
„Prostějovská nemocnice je jedinou
nemocnicí v Olomouckém kraji, která
dosud pečuje o pacienty s diagnózou
COVID-19. To samozřejmě přináší
různá úskalí. Veškeří pacienti z celého
Olomouckého kraje jsou v Prostějově
hospitalizování buď na infekčním oddělení, pakliže vyžadují standardní lůž-

kovou péči. Pokud vyžadují intenzivní
nebo resuscitační péči, jsou hospitalizováni na oddělení ARO. Jde o epidemickou záležitost, se kterou nemáme dosud
takovou zkušenost, přece jenom nákaza
koronavirem je pro nás nová svým rozsahem a průběhem. V současné době
naše kapacita na pokrytí potřeb Olomouckého kraje stačí, ale spolupracujeme i s ostatními nemocnicemi. Co se
týká našeho personálu, situace je u nás
stabilizovaná a v současné době je chod
infekčního oddělení i oddělení ARO
zabezpečen na plný provoz.“
ƔƔ Na infekčním oddělení je nakaženo pět členů lékařského personálu. Jak se to mohlo stát?
„V tuto chvíli bych pouze potvrdil,
že máme část personálu infekčního

oddělení na pracovní neschopnosti
z důvodu onemocnění COVID-19.
Jde o jednoho lékaře a čtyři osoby ze
zdravotnického personálu. A jak se to
mohlo stát? Možných zdrojů nákazy
je víc, může jít o komunitní či profesionální přenos. K tomu nelze aktuálně
dát jasné stanovisko.“
ƔƔ Jak máte nyní nastaven režim
v prostějovské nemocnici? Například už z toho pohledu, že by případů virového onemocnění COVID-19 bylo víc?
„Koordinace provozu se děje nejen
na úrovni zdravotnického zařízení
zde v Prostějově, ale v rámci všech
tří nemocnic společnosti Středomoravské nemocniční. To znamená, že
i nemocnice ve Šternberku i v Přerově mají vyčleněny kapacity pro léčbu
pacientů s koronavirem, případně
pacientů s podezřením na toto onemocnění. Důležitá je samozřejmě také
koordinace na úrovni Olomouckého
kraje, kdy jednotlivé nemocnice jsou
koordinovány na uvolnění lůžkového
fondu. Zrovna dnes máme důležité
jednání, při kterém si jednak shrneme
dosavadní průběh a také to, které další nemocnice jsou schopny se zapojit

Foto: Michal Kadlec

do péče o pacienty s COVID-19.
Spolupráce na krajské úrovni je podle
mého názoru velice dobrá. Jak co se
týká lůžkového fondu, tak dodávek
ochranných pomůcek. I díky tomu
má nyní prostějovská nemocnice
dostatek ochranných pomůcek i dezinfekčních prostředků. Navíc musím
zmínit i to, že disponujeme dobrovolníky, kteří nám vydatně pomáhají při
opatřeních, která jsme v prostějovské
nemocnici zavedli.“

ƔƔ Kolik je momentálně na infekčním oddělení lůžek a o kolik se kapacita může v případě potřeby navýšit?
„Kapacita infekčního oddělení Nemocnice Prostějov je třicet lůžek, ale
o několik lůžek ji můžeme ještě rozšířit.
Ovšem i ostatní nemocnice v kraji mají
zpracovaný pandemický plán, podle
kterého v případě většího rozsahu epidemie COVID-19 může u nich dojít
k takzvané reprofilaci lůžek. To znamená, že některá nemocniční odděle-

ní jako třeba chirurgie by se změnila na
oddělení péče o pacienty s diagnózou
COVID-19.“
ƔƔ Můžete prozradit, jaký je věkový průměr hospitalizovaných
pacientů?
„Co se týká pacientů na oddělení
ARO, tady je stonání skutečně u těch
vyšších věkových kategorií, na infekčním oddělení jsou hospitalizováni
pacienti s lehčím průběhem nákazy
a jejich věk bych označil za střední.“

Sám se už setkal i s případy, kdy musel
s kolegy řešit člověka s koronavirem.
„Stalo se mi to dvakrát, kdy jsme převáželi pacienta z Olomouce do Prostějova
na infekční oddělení. V jednom případě
jsme pak jeli k paní z Kostelce na Hané,
u níž bylo na koronavirus podezření,“
podotkl ke svým dosavadním zkušenostem. Vysvětlil rovněž, v čem je nyní práce
záchranáře těžší. „Každá směna je složitá.
Na výjezdy je delší příprava, která teď trvá
nějakých dvacet minut, dlouhou dobu
zabere převlékání do skafandrů, jak jim
u nás říkáme. A hůř se v nich řídí,“ sdělil
Petr Ullmann. Naštěstí ale zatím podle
jeho slov nepřišlo nic, co by současnou
situaci záchranářů v regionu ještě ztížilo.
Třeba nařízená karanténa. „Naštěstí nařízená nebyla. Je to samozřejmě hodně o lidech a ochranných pomůckách, jejichž
stav není ideální. Hodně nám pomáhá
operační středisko, máme tak informace
dopředu, co u výjezdu čekat. A pak je
to o pacientech, zda o svém zdravotním

stavu říkají pravdu,“ pokračoval Ullmann
a apeloval na všechny, aby před lékaři a záchranáři zdravotní těžkosti nezatajovali.
Jak sám očekává, náročnost práce ještě
stoupne. Zejména při pohledu na přibývající případy, jejichž počet v Olomouckém kraji i na Prostějovsku v minulém
týdnu výrazně překonal číslo sto. „Zatím
je u nás běžný stav. Pouze dva lidi byli
nachlazení, skončili doma. Přibyly nám
akorát služby a služby na telefonu,“ uvedl.
A neopomněl poděkovat ani lidem za
pomoc. „Sponzoři nám pomohli s obědy,

Paní Hana prodává v malém obchodě
s nápoji a doplňkovým sortimentem,
v němž navíc existuje výdejna balíčků.
Od počátku vládních opatření se proto u ní v obchodě nic nemění, prodejna má otevřeno podle standardní otvírací doby. „Každopádně mám více
klidu ráno, protože nemusím děti vypravovat do školy. V tomto je drobná
výhoda, že mohu vstávat později a vše
je beze stresu. Samozřejmě to ovšem
je zásah do pracovního harmonogra-

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

mu, s dětmi je doma manžel, někdy
se v obchodě střídáme nebo musíme
situaci řešit operativně,“ připomíná
rozpoložení rodičů školou povinných
dětí paní Hana.
V obchodě otvírá v osm hodin, nezřídka už stojí za dveřmi první zákazníci. Ve středu však otvírala o malinko
později, protože na rampě stálo auto
dodavatele. „S dodavatelem brambůrků a jiných pochutin jsme měli v posledních týdnech trochu problém,
protože prý poslali zaměstnance
domů a odbavování objednávek se
na několik dnů zastavilo. Ale přečkali jsme to,“ vysvětluje prodavačka při
otvírání prodejny, před nímž už stojí
zákazník požadující výdej balíčku.
Právě tito zákazníci převažují v časném dopoledni.
Z rampy je slyšet zvonek ohlašující
dodávku jednoho z oblíbených pivovarů. „Museli jsme podstatně navýšit počet lahvového piva, protože
lidé si je odebírají po přepravkách.
Samozřejmě na úkor sudového piva,
s výjimkou patnáctilitrových soudků.
Přenášet ze skladu přepravky v roušce
je poměrně dost fyzicky náročné,“
zadýchaně poznamenává paní Hana.
Vzápětí se hlásí auto s limonádami.
Do toho pravidelně drnčí telefon
– zákazníci se ponejvíce informují,
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PROSTĚJOV Mezi prodavačkami,
které patří spolu se záchranáři, hasiči a policisty do pomyslné první
linie kontaktu s „nepřítelem“, tedy
koronavirem, nepodstupují největší riziko pouze ty z hypermarketů či supermarketů. Mnohdy to tak
vypadá, protože některé řetězce
přistupují k povinným, ale i doporučeným opatřením velmi úzkostlivě. Ale i pultových obchůdků
s potravinami, tabákem a květinami je celá řada.

jestli má obchod otevřeno. „Začínají
se množit objednávky na Velikonoce,
populární je samozřejmě zelené pivo,
které letos máme k dispozici v malých
pětilitrových soudcích,“ utírá si Hana
ruce, které častým mytím hodně trpí.
Dostáváme zajímavou otázku. „Víte,
jak nejlépe přilákat zákazníky?“ Jakoby očekávala pokrčení ramen, hned
přichází s odpovědí: „Když si ohřeji
oběd.“ Ten si paní Hana objednává
přes meníčka na internetu, kde většina
provozoven pokračuje. Jen minimum
úplně zavřelo, některé pouze přešly
na rozvážkový systém. Oběd musí
stihnout ještě před příjezdem prvního
řidiče, který na výdejní místo přiváží
balíčky, jejichž adresáti nebyli zastiženi
doma nebo si přímo zvolili odběr na
výdejním místě. Tito zákazníci tvoří
většinu mezi třetí a čtvrtou hodinou
odpoledne, kdy chodí také lidé z práce
a v obchodě je tudíž největší provoz.
Dlouho po šestnácté hodině se paní
Hana v obchodě nezdržuje. „Doma
mě ještě čeká další práce, musím udělat dětem oběd na další den. Dvakrát
týdně nám sice vypomáhá manželova
maminka, ale v této situaci ji nechceme
vystavovat přílišnému kontaktu s dcerami, takže si pro jídlo jezdíme do nosiče,“ vysvětluje hbitý odchod domů.
Tam si teprve pořádně vydýchne bez
roušky. Cesta přes poměrně vylidněné
město trvá s rouškou na obličeji přece
jen trochu déle než obvykle.
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PROSTĚJOV Nelehká doba nastala
pro všechny. V nejvíce ohrožené skupině jsou momentálně zdravotníci,
kteří zažívají nejtěžší období svých
profesních životů. Nic ovšem nevzdávají a pracují, jak je to jen možné. Večerníku se podařilo zajistit exkluzivní
vyjádření jedné ze zaměstnankyň
prostějovské nemocnice, která si ale
přeje zůstat v anonymitě. Tento dopis
jednoznačně vypovídá o tom, co vše
se momentálně změnilo právě pro hrdiny v první linii.
„Co vše se v posledních měsících v nemocnici změnilo? Je toho spousta a nevím, kde začít... Jasné je, že pro všechny
v nemocnici od ředitelství až po uklízečky nastala nová situace, kterou doposud
nikdo nezažil. Když to řeknu upřímně,
každý den dostáváme nové informace,
doporučení, zákazy a příkazy. Samozřejmě nemáme možnost vybírat si dovolenou. Každé oddělení v této situaci zastává
jinou funkci. Chirurgická oddělení byla
zavřena, ortopedie, ORL a centrum
léčebné rehabilitace též. Stejně tak i většina ambulantních pracovišť, kde jsou
k dispozici sestry na telefonu v určité
dny, jež ruší objednané pacienty, a lékař
rozesílající e-recepty. Na infekční oddělení byl přidělen personál z uzavřených
oddělení, jelikož tam byla nákaza i mezi
pracovníky. Situace je stále nestabilní
a nikdo neví, co nás čeká. Bohužel na
toto není možné se kdykoliv dostatečně
připravit. To je ještě pochopitelné, ale to,
že se k nám tak velmi pomalým tempem
dostaly tolik potřebné pomůcky, to považuji za fatální selhání. Hodně mě zklamal
i přístup některých zdravotníků, kteří se
v této situaci vyhýbají prostřednictvím
pracovních neschopností, matky využívají OČR a podobně.Přitom nemocnice

NĚMČICE NAD HANOU S dobou
jde farnost v Němčicích nad Hanou.
Současné karanténě i zákazu společenského života se postavila po svém.
Společně se spolkem Vrchonet vytvořila na YouTube kanál. A tak věřící
o bohoslužby ani v dnešní době nepřijdou.

„Farnost Němčice nad Hanou spolu se
spolkem vytvořila na YouTube kanále
možnost sledovat přímé přenosy velikonočních mší z kostela sv. Máří Magdaleny
v Němčicích nad Hanou. První přímý
přenos bude na Zelený čtvrtek v 18.30
hodin. Mše bude možné sledovat i ze záznamu,“ informovala obec Vrchoslavice.

Celkem takto budou uveřejněny čtyři
mše, ve všech případech večer. „Otec Tomáš Strogan zve ke sledování všechny,
kteří se bohoslužeb nemohou osobně
účastnit,“ vzkazují organizátoři.
Mše budou k dispozici na webu www.
youtube.com, kde stačí zadat „farnost
Němčice nad Hanou“.
(sob)

Na jihu zavádí mši přes YouTube

PROSTĚJOV Dobrý skutek je v současné době v módě. A každý pomáhá, jak umí nejlépe. Stranou nezůstala ani
prostějovská palačinkárna Pall a Chinky. A tak prostějovská neurologie získala brownies a další dobroty, zatímco
jedna z klinik Fakultní nemocnice Olomouc zase palačinkový dort. „Pokud máme tu možnost aspoň nějak pomoci,
třebas i sladkou svačinkou, má to cenu. Myslím, že každá malá laskavost potěší – doktoři i sestřičky by měli vědět,
že si jejich práce vážíme,“ poznamenala k tomu majitelka palačinkárny Jana Petříková.
(sob)

P O M Á H Á DORTEM

yyKdy vás napadlo začít šít roušky?
„Okamžitě po vyhlášení vlády o povinnosti nošení roušek. Sama jsem
roušky neměla kde sehnat a věděla
jsem, že se tento problém nedostatku
týká i lidí v mém okolí. Šicí stroj mám
doma už od střední školy, kdy jsem
studovala oděvní průmyslovku. Přišlo
mi absurdní nevyužít toho.“ (usměje
se)
yy Komu všemu roušky rozdáváte?
„Všem, kdo je potřebuje. Většinou jsou
to lidé z mého okolí. Kolegům v práci,
mým žákům, rodině, kamarádům. Pár
roušek vozím i v autě pro případ, že by
byly potřeba.“
yyJak dlouho zabere výroba jednoho kusu?

Jan
FRÉHAR

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Nyní už jen asi dvacet minut. Ze začátku tomu tak ale nebylo. Šití beru
jako relax mezi přípravou distančního
studia a učením se na státní závěrečné
zkoušky.“
yy Učíte v Olomouci. Jaké to je
takhle na dálku?
„Je to hodně složité. Příprava materiálů pro žáky je obtížná a zdlouhavá.
Nové učivo žákům nezadáváme, zavedli jsme distanční formu studia. Ta
je pro nás nová. Nejhorší na tom je,
že nemáme přímou interakci s dětmi.
Učitel je tu od toho, aby dětem pomáhal, byl jeho mentorem, pomáhal
mu zvládnout látku, které nerozumí.
Bohužel tato situace nám to absolutně znemožňuje a trpíme tím nejen
my, ale i děti, zejména pak rodiče těch
menších žáků, kteří ještě potřebují
vést.“
yy Jak dlouho bude ještě podle vás
tato krize trvat?
„Je to smutné, ale dle mého názoru se už nevrátí. Pokud ano, hádám návrat tato situace skončí po měsíci, ale nyní
v letošním školním roce děti do školy v červnu. Ze začátku jsem věřila, že si to už nemyslím.“

PROSTĚJOV Již tři týdny neprobíhá výuka na školách. Své o tom ví
i Lucie Řehulková z Otaslavic, která učí na základní škole v Olomouci,
navíc dodělává státní závěrečné zkoušky na vysoké škole. Po rozhodnutí vlády o uzavření škol a povinnosti nosit roušky neváhala a pustila
se okamžitě došití. Jak sama říká, po absolvování oděvní průmyslovky
to brala jako povinnost. Roušky nyní rozdává všem potřebným.

pak šije roušky

Pro žáky chystá materiály,

bohužel opatření jsou nezbytná. Čím
víc se budou pravidla dodržovat, tím
dřív virus porazíme. Ovšem návrat do
starých kolejí nebude jednoduchý. Pro
někoho je toto ekonomický krach a stav
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V Prostějově jsem se narodila, žiji zde
a miluji toto město. Takže kromě toho,
že jsem zdravotník, tak jsem také člověk,
který řeší stejné problémy jako ostatní
lidé. Všem chci říct jediné: Nebojte se,
strach ničemu nepomůže. Jste úžasní lidé
s dobrým srdcem. Snažte se užít každý
den, i když v omezených podmínkách.
Noste roušky, nevystavujte sebe a ostatní
zbytečnému riziku nakažení. Vydržte,
i když to není jednoduché, ale naděje
přeci umírá poslední.“

„NEBOJTE SE!“

bezmoci, ale i to překonáme. Bude to
však nějaký čas trvat. Myslím si však, že
jsme silný národ a zvládneme to. Jsme
na tom rozhodně lépe než v okolních
zemích. Jsme na dobré cestě k lepším
zítřkům.
Roušek už máme našito hodně díky
milým lidem, do nemocnic se konečně
dostal tolik potřebný materiál jako respirátory, pláště a další. Podstatné pro nás je
též, že prostějovská laboratoř smí provádět testy na covid. Nebudu se raději vyjadřovat k tomu, že materiál nebyl dodán
včas, a jak probíhalo jeho přerozdělování.
At si každý udělá svůj názor. Nevíme, co
očekávat, takže nelze říci, zda jsme dostatečně připraveni.

DVROLGDULWD´

vyšla těmto ženám vstříc a zajistila pro uvědomují, že zdravotník není jen
děti zaměstnanců zábavný i vzdělávací ten, co přebaluje a krmí pacienprogram, kterého ovšem nikdo nevyužil. ty. Za sebe mohu říci, že ano,
kontakt s přáteli a rodinou je
„NIKDO NIC NEVÍ...“
pro mě teď tabu, ale je to mé
Co se týče pacientů, tak nemohu mluvit rozhodnutí. Dnes můžete
za všechna oddělení, ale myslím si, že roz- covid-19 už dostat kdekohodně nevládne mezi pacienty panika, liv. Ale i tak se snažím omezit
jako by měl být konec světa. Spíš s námi veškeré styky na nejnutnější
hovoří o situaci a častá otázka je: ‚Co my- minimum.
slíte, kdy to skončí?‘ Otázka, na kterou
„KRÁSNÁ GESTA“
zatím nikdo nedokáže odpovědět. Snažíme se pacienty přivést na jiné myšlenky, Nevím, jak se situace bude vyvípřebíráme od rodin balíčky pro pacienty jet, nedokážu si představit, co nás
a předáváme společně s pozdravy i se slo- vlastně ještě čeká, ale jsem si jistá, že to
vy naděje. Myslím, že nejvíce musí být asi zvládneme. A to společně s veřejností.
vyděšené těhotné ženy a pochopitelně Neskutečně mě dojala a dodala mi vlnu
nakažení pacienti.
naděje solidarita lidí, kteří okamžitě po
zjištění, že ani personál nemá roušky, neNEMOCNICE
váhali a začali je šít ve velkém. Každý den,
FUNGUJE NA 200%
co jsem přišla do práce, následoval úžas,
V nemocnici došlo k mnoha změnám, dojetí, vděk a neskutečné povzbuzení.
co se týče bezpečnostních opatření. Čekaly na nás hromady ušitých roušek,
V naší práci nám však nic nepřekáží, donášky jídla na různá oddělní. Třeba bapacient byl, je a vždy bude pacient a my líček všeho možného, který nám lidé pojsme tu proto, abychom se o něj co nej- slali, protože nemají možnost
lépe postarali. Na tom se nic nemění. šít roušky, ale i tak nám
Pokud mohu soudit, myslím si, že per- chtěli alespoň nějak prosonál nemocnice funguje na dvě stě pro- jevit svůj dík a dát nám
cent. Z uzavřených oddělení chodí sestry vědět, že v tom nejsme
i lékaři pomáhat na jiná oddělení, stále by sami. Touto cestou bych
se však hodilo pár rukou navíc. Domní- ráda poděkovala všem
vám se, že až na pár výjimek, co myslí pře- uvědomělým občanům, že
devším na sebe, se projevilo, jaký máme nám velmi pomohli v těžkých
jako zaměstnanci charakter. Samozřejmě chvílích – my si toho velice váže v koutku duše se stále bojíte, ale vzhle- žíme. Je to až neskutečné, jak se
dem k pracovnímu tempu není prostor si lidi v této zemi dokážou semknout.
nějaké obavy připouštět. Situace trvá již Stejně tak patří například vděk i prostěněkolik týdnů, takže se stala pro zaměst- jovským sportovcům, kteří ze svého dali
„„ZVLÁDNEME TO!“
nance snad už i rutinou. Stejně jako pro vedení nemocnice 300 000 korun pro
občany nosit roušky. Snažíme se pacienty zdravotníky v první linii. Což považuji Těžko říci, co nás ještě čeká a jak dlouho
ladit pozitivně a oni nám to vracejí. Na za úžasné a doufám, že toto úžasné gesto to bude trvat. Chápu, že takto jsme si
následující
měsíce nepředstavovali, ale
bude
vykonáno.
spoustě pacientů i veřejnosti je vidět, že si
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PALAČINKÁRNA

další obstarali dobroty a samozřejmě také
roušky, jsme za to vděční,“ vyjádřil se záchranář.
Ten kvůli koronaviru nejen přišel o část
volného času, ale také načas o svůj největší koníček, tedy fotbal. Je totiž nejen aktivním hráčem, ale také trenérem konického
Sokola. „Zrovna minulou neděli jsme se
s manželkou smáli, že bych touhle dobou
byl normálně na fotbale. Kluci běhají, jezdí na kole. Hrozně mi ale chybí tréninky,“
posteskl si Petr Ullmann, při zápasech na
lavičce známý bouřlivák.

2GVT7NNOCPPX[T¾åÊUMQNGI[KMNKFGOPCMCåGPÚOMQTQPCXKTGO
Foto: archiv P. Ullmanna

KONICEV první linii.Tak se dnes mluví o těch, kteří zápolí s virem v terénu. Ať už jsou to lékaři, nebo třeba policisté. Do této skupiny patří
jednoznačně také záchranáři.Ti se v současnosti čas od času setkávají s lidmi nakaženými. Těžká práce se tak pro ně během posledního
měsíce proměnila v práci velmi těžkou. Své o tom ví i Petr Ullmann.
„Je to pro nás mnohem složitější situace než obvykle. Výjezdy jsou
teď pro nás fyzicky i psychicky náročnější,“ svěřil seVečerník muž, který pro rychlou záchrannou službu pracuje již několik roků.
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Olomoucký kraj (mik) – Po ukončení rozsáhlých opatření na Litovelsku
a Uničovsku se uvolnily ruce i dopravním policistům. Jak upozornila mluvčí
krajské policie Marie Šafářová, už uprostřed minulého týdne začali policisté
opět s rozsáhlými dopravními kontrolami na silnicích. „Ve čtvrtek druhého
dubna byly kontroly v Olomouckém
kraji zaměřené hlavně na dodržování stanovené rychlosti jízdy. V celém
kraji dopravní policisté zaznamenali
sedmdesát případů překročení maximální povolené rychlosti, z toho třicet
přestupků vyřešili na místě v příkazním
řízení uložením pokuty a čtyřicet přestupků postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla Marie
Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Vyrazili na silnice

Prostějov (sob) - Dobrá zpráva pro
milovníky dobré kávy, ale i jiných dobrot, třeba moučníků. V Prostějově se
totiž po více než dvou týdnech otevřela kavárna Cannall ve Wolkerově
ulici. „Zdarec! Zítra rozjíždíme kanál
okno, protože máme už fakt chuť na
kafe! Vchod průjezdem vedle vchodu
do kavárny, opatření maximální,“ lákají
z podniku provozovatelé. Kavárna, kterou si už nenacházejí jen ti mladší, tak
otevírá. A to v době, kdy drtivá většina
jiných podobných podniků musela zavřít. Tomu se říká odvaha a načasování
zároveň.

Jiní zavírají, Canall otevøel

RYCHLÝ
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UVWFGPVURKUQXCVGNCPQXKP¾ą
d0GLXÊEO÷QOG\W
LG VQ åG PGOčåW
EJQFKVFQwMQN[
2TG\GPéPÊXÚWMCLG
PCJTC\GP¾FKUVCPé
PÊ 0GąÊM¾O åG LG
VQ wRCVPÆ CNG PGPÊ
VQVQRTCXÆQąGEJQXÆ#RQVQOVGF[
KMF[åVQRTQO÷PGPÊNKMXKFCéPÊLUQW
\CXąGPÆ JQURQF[ 0GOčåW UK F¾V
RKXQXwGEJP[Tč\PÆV[R[RKXC4¾F
GZRGTKOGPVWLKCOT\ÊO÷åGTGUVCW
TCEGPGOQJQWDÚVQVGXąGPÆq

Petr KOMÁREK,

ąGFKVGN/÷UVUMÆ
MPKJQXP[2TQUV÷LQX
d6QåGPGOčåWXGP
6QD[D[NQHCLPMF[
D[RQOKPWNQ/¾OG
VQVKåURQNGéGPUMÆF÷
VK MVGTÆ T¾F[ VT¾XÊ
éCUUFCNwÊOKF÷VOK
6CMJNG PC UGDG OčåQW MQWMCV OC
ZKO¾NP÷ RąGU UMNQ ä¾FPÆ P¾XwV÷X[
DCDKéGMPKEVCMQXÆJQq

Aleš PROCHÁZKA,

ąGFKVGN/W\GCJKUVQTKEMÚEJ
MQé¾TčèGEJ[RQF-QUÊąGO
d6ÊOåGRTCEWLGOG
PC FQUVCXD÷ OW
\GCVCMLUOGRQą¾F
XLGFPQOMQNGtRTQ
VQåGRT¾EGRQMTCéW
LÊ$WFGOGOÊVFQUV
éCUW VQ FQF÷NCV *TQ\Ê CNG åG PG
DWFGOGOÊVFQUVRGP÷\PCRTQXQ\
0GEJQFÊ NKFK PGO¾OG P¾XwV÷XPQUV
,UOGPCXÊEURGEK¾NPÊXVQOåGLUOG
UQWMTQOÚ UWDLGMV PG RąÊUR÷XMQX¾
URQNGéPQUV MTCLG 7å  DąG\PC
LUOGO÷NKOW\GWOQVGXąÊVeq

Václav OBR,

MCUVGN¾P\¾OMW2NWONQX
d7RąÊOP÷ O÷ VQ
PKLCM \XN¾wċ PGQ
OG\WLG äKLW RTKP
EKRGO åG PKLCM
\XN¾wċ PGPCMWRWLW
C MF[å VCM RąGU
KPVGTPGV 2Q WNKEÊEJ UG PGVQWN¾O
MF[å LFW FQ RąÊTQF[ VCM VCO MFG
PGLUQW NKFK # XGéÊTM[ PGRQą¾F¾O
0GOčåWUGCMQT¾VRQVM¾XCVUNKFOK
MVGTÆD[EJEJV÷NXÊFCV5COQ\ąGLO÷
PGXÊO LCM FNQWJQ VC UKVWCEG DWFG
VTXCVCMVGT¾QOG\GPÊLGwV÷RąKPGUGq

Pavel ZÁSTÌRA,

P¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC
d5COQ\ąGLO÷ LG VQ
\¾MC\RQą¾F¾PÊMWN
VWTPÊEJ CMEÊ 6Q LG
VQEQOP÷QUQDP÷
VGò VCM[ XG O÷UV÷
PGLXÊEG EJ[DÊ 0C
wV÷UVÊ P÷MVGąÊ KPVGTRTGVK C P÷MVGTÆ
CMEGUGMQPCLÊRąGU(CEGDQQMPGDQ
;QW6WDGäKX¾MWNVWTCOKCNGRąGUVQ
EJ[DÊq

Milada SOKOLOVÁ,

JAKÉ OPATŘENÍ
VLÁDY ZAVEDENÉ
V SOUVISLOSTI
S KORONAVIROVOU
EPIDEMIÍ VÁS
NEJVÍCE OMEZUJE?

zeptali jsme
se osobností

Pondělí 6. dubna 2020
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VENKOV BOJUJE S KORONAVIREM

Obce rozdávají dezinfekci, šití roušek jede dál

PROSTĚJOVSKO Doba koronavirová, jak se občas současnosti
říká, se nevyhnula ani venkovským oblastem. Jak Večerník pravidelně informuje, řada lidí se tam pustila do šití roušek nebo
obstarávání dalších ochranných pomůcek, třeba za pomoci 3D
tiskáren. V některých případech se jedná o pomoc společnou,
jinde se ukázali jednotlivci a jejich nejbližší. V uplynulém týdnu
jsme opět vyrazili na několik míst prostějovského regionu.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Třeba v Hrušce se pustila do výroby Kateřina Majerová. „Průběžně
v menším množství došívám. Zapojily se sestra i máma,“ uvedla žena.
Roušky v rodině jen nezůstaly, naopak. „Posílaly jsme roušky do nemocnic v Kroměříži, Vyškově, Brně
i Prostějově,“ dodala Majerová.
Na Konicku se pak šití ujala celá

řada lidí. A opět nešili a nešijí jen
pro své blízké. Zapojili se přitom i ti,
kteří původně šít neuměli. „Abych
pravdu řekla, šití se věnuji pořádně
teprve od té doby, co nastala krize
s nedostatkem roušek. Brala jsem to
jako obrovskou výzvu, že se naučím
něco, čím v této době můžu nějak
vypomoci. Roušek mi rukama prošlo ve výsledku více než sto,“ podělila se o svou zkušenost. Občas ale
nebylo skoro z čeho šít. „A materiál
samozřejmě bylo později těžké shánět – látek byl v galanterii, kam jsem
chodila, sice stále dostatek, ale chyběly různé tkalouny, gumičky a jiné,“
nechala se dále slyšet žena, která

roušky poslala i do domova pro seniory. Místní obyvatele pak zásobili
rouškami například dobrovolní hasiči z Nové Dědiny na Konicku.
Co se oproti začátkům epidemie
změnilo, to je zájem o dezinfekci. Některé obce ji nyní rozdávají
svým obyvatelům. „Jsem předsedou
mikroregionu a dohodli jsme se
s okolními obcemi, že si objednáme
dezinfekci. Zatím jsme rozdávali po
půllitru na osobu. Zájem byl velký,
dobře tři čtvrtiny lidí si během pátku
a soboty přišly,“ řekl k situaci starosta
Pivína Kamil Štětař. Výdej dezinfekce už například o uplynulém víkendu rozjely také Němčice nad Hanou.
Také obchody pak zaznamenaly
výrazně zvýšený zájem o dezinfekci.
BYLI JSME
U TOHO
Zatímco některé lékárny jí aktuálně nedisponují, obchod v Kandii
1DEJQFTQFKP[5NQWRUMÚEJX-CPFKK&G\KPHGMEGFQP÷LN¾M¾ąCFW\¾MC\PÊMčWRN[PWNQWUQDQVWUG\FGVXQąKN[HTQPV[
má v tomhle směru štěstí. „Rozšířili
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
jsme sortiment s dezinfekcí. Velký
zájem je hlavně o dezinfekci, anti- mě mrzí, je to, že zatímco na začát- stovky, nyní za ně ve skladu, odkud korun,“ posteskla si spolumajitelka
bakteriální ubrousky a rukavice. Co ku krize stála krabička rukavic do odebíráme, chtějí i dvě stě padesát obchodu Dana Sloupská.

„Lidé zápasící s koronavirem mohou 9H6WUDçLVNXYUDFt~VPęY
u nás BYDLET ZDARMA,“
zve Hotel Plumlov
i obrázky

hasièi

Po kompletním uzavøení se u pøehrady
vrhli také na šití roušek

PLUMLOV Hotel Plumlov na břehu plumlovské přehrady se
rozhodl nabídnout ubytování lidem z první linie boje proti
koronaviru. Záchranáři, doktoři, sestry či další, kteří potřebují
ubytovat v blízkosti nemocnice, se s jeho zástupci mohou spojit a využít ubytovací kapacitu hotelu zdarma! O zajímavé nabídce jsme si povídali s manažerkou hotelu Janou Ožanovou.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL
ƔƔ Vaše iniciativa vychází z celostátního projektu Zachraň hotel. Proč
jste se k ní rozhodli připojit?
„S hotelem máme náklady tak jako tak.
Když už nemůžou hosté využít našich
služeb, budeme rádi, pokud tak učiní
potřební. Po náročných dnech trochu
pohodlí si rozhodně zaslouží, alespoň
při probuzení uvidí krásné okolí pře-

hrady a načerpají trochu sil.“
ƔƔ Využil už někdo této nabídky?
„Zatím se ozvali dvě zdravotní sestry,
dva doktoři a jeden hasič. První dva
hosté k nám už dorazili, další čekáme v průběhu nadcházejícího týdne.
Z pochopitelných důvodů si u každého ověřujeme, zda má na ubytování
u nás nárok. Pokud ano, všichni jsou
srdečně vítáni!“
ƔƔ Přestože už máte nějaký čas zavřeno, tak se určitě nenudíte...
„Kdepak. Třeba do výroby roušek
se zapojila celá rodina. Já stříhám,
manžel, který má oděvní školu, šije
a syn žehlí. Společně jsme udělali asi
dvě stovky roušek, kdo se ozval, ten

2TQXQ\QXCVGNMC*QVGNW2NWONQXPCRąGJTCF÷,CPC1åCPQX¾
2x foto: Martin Zaoral a Facebook

ji dostal.“
ƔƔ V hotelu se pravidelně koná
neobyčejné množství svateb, které se nyní musely zrušit. Jak s tím
bojujete?
„Nikoliv zrušit, ale přeložit! Zatím
nebyla odvolána ani jedna z pláno-

vaných akcí. Jenže problém je v tom,
že nikdo přesně neví, kdy se zase
budou moci pořádat. Zatím počítáme s tím, že by to mohlo být někdy
v červnu, do té doby budeme muset
nějak přežít. Každopádně věřím, že to
zvládneme.“

STRAŽISKO I děti mohou pomáhat v nelehké době... Se zajímavým nápadem přišli uprostřed
d*NCXP÷PQUVGTQWwM[qX[\ÚX¾FÊV÷
uplynulého týdne ve Stražisku,
VGO OCNQXCPÚ QDT¾\GM PC XÚX÷UEG
kde obec vyhlásila výtvarnou souQDEG5VTCåKUMQ Foto: Martin Zaoral
těž. Děti v ní mohou malovat, na
co nejvíc se těší, až současná kri- Odměna pro všechny bude nejen
zová situace pomine.
sladká,“ popsala starostka obce MarDvořáková, která se již na všechMartin ZAORAL kéta
ny obrázky moc těší.
Do dob, kdy už zase na tvářích Ve Stražisku již senioři dostali roušostatních místo roušek budou vidět ky vyrobené v olomoucké chráněné
úsměvy, se již nyní mohou ve své fan- dílně, k nimž byl přiložen i letáček,
tazii přenést děti ze Stražiska. Nejen- jak je správně využívat. Obec rovněž
že tak mohou někomu zpříjemnit zajistila ozónový generátor, kterým
nelehké dny, navíc díky tomu mohou se pravidelně dezinfikuje ordinace
i něco vyhrát. „Vyzvali jsme je, aby lékaře i další veřejné prostory. Dle
nakreslily cokoliv, co jim teď chybí místních se v současné době krojako například setkání s kamarády, mě vedení obce v pomoci místním
či návštěvy prarodičů. Je to na nich. výrazně angažují také místní hasiči.
Podepsané obrázky doplněné o věk „Co vím, tak nabízí možnost nákupu
vybíráme každý den v naší schránce pro starší lidi a jsou připraveni třeba
u dveří obecního úřadu. Následně i vyzvednout knihy z knihovny. Já
všechny práce zveřejníme na našich sama to zatím tedy nevyužívám, ale
webových stránkách a dál je předáme určitě se tu najde dost lidí, kteří za
potřebným – záchranářům, hasičům, to budou rádi,“ prozradila Večerníku
řidičům, prodavačkám či seniorům. jedna z místních.

9H3WHQtVHWĚäLOLQDGĚWVNpGLYDGOR
LRVODY\KDVLÿŢ2ERMtPXVtRGORæLW
PTENÍ Smutná zpráva přichází ze
Ptení – vyhlášené dětské divadlo
v letošním školním roce svoji novou hru neuvede! A to i přesto, že se
s náročnými přípravami již finišovalo a k premiéře chyběl opravdu jen
krůček. Opatření proti šíření koronaviru se dotknou i další velké akce,
kterou měly být oslavy 140. výročí
založení zdejšího SDH. Ty se měly
konat v sobotu 2. května.
Slavnostní premiéra už 27. hry jedinečného Ptenského dětského divadla
(PĎĎ) z pera Karla Foltina byla letos
naplánovaná na polovinu dubna. Jen-

že v tomto termínu se stovky diváků
v aule místní školy bohužel bavit nebudou. „Kulisy i kostýmy jsou hotové, vše je nachystáno, nicméně museli
jsme přestat zkoušet. To však není ten
největší problém, už nám toho mnoho
nezbývalo a dozkoušené bychom to
měli za chvíli. Hlavní svízel vězí v tom,
že až se děti zase v polovině května
vrátí do školy, budou mít jiné starosti než právě divadlo. Problematicky
bychom je pak uvolňovali z výuky, ať
už jako herce, či jako diváky,“ vysvětlil
principál PĎĎ Karel Foltin, který neočekává, že by se představení z těchto

důvodů mohlo konat do konce letošního školního roku. „Teoreticky bychom to mohli přesunout na podzim,
ovšem tam je zase problém s deváťáky, kteří naši školu opustí. Je to smutné o to víc, že právě oni se na premiéru těší snad ze všech nejvíc a z jejího
zrušení rozhodně nebudou nadšení,“
dodal bývalý dlouholetý ředitel školy.
Již nazkoušený a připravený kus tak
s největší pravděpodobností budou
moci diváci zhlédnout až na jaře
příštího roku. „Vše k tomu směřuje,“
uzavřel Karel Foltin.
Hra PĎĎ přitom nebude jedinou

velkou událostí, pro kterou budou
v obci muset hledat náhradní termín.
„V sobotu druhého května jsme plánovali velkou akci oslav 140 let SDH,
i tu budeme muset přesunout,“ konstatoval starosta obce Jiří Porteš.
Ve Ptení se aktuálně připravují zejména na Velikonoce. „V divadle nehrajeme, ale chtěli jsme letos chodit hrkat,
ovšem to nám odpadne. Ani pořádně
nevíme, jestli se bude moci v pondělí
vyrazit na pomlázku,“ přemítali dva
místní chlapci, které jsme navzdory
volnu potkali ve stále přístupném areálu ptenské školy. Nebudou...

&QV÷EJVQFXGąÊMCåFÆLCTQOÊąKN[UVQXM[OCNÚEJKX÷VwÊEJFKX¾MčPCRąGFUVCXGPÊ
NGIGPF¾TPÊJQ2VGPUMÆJQF÷VUMÆJQFKXCFNC6QNGVQUDWFGOWUGVUXQLGLKåRTCM
VKEM[JQVQXÆRąGFUVCXGPÊQFNQåKVQEGNÚTQM.
Foto: Martin Zaoral
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d<CMCåFQWRQOQELUOGXF÷éPÊq RQF÷MQXCNRTXPÊ
P¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKN
PROSTĚJOV Přidávají se další, další a zase další. Prostějovský
magistrát aktuálně disponuje šestatřiceti tisíci kusy ochranných
roušek, které magistrátu předali různí dárci a které čekají na další distribuci potřebným. Minulý pátek v poledne pak primátor
statutárního města Prostějova František Jura společně se svým
prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem převzali na Pernštýnském
náměstí další dva tisíce roušek. Tentokrát od vedoucí české pobočky soukromého investičního holdingu MiddleCap.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Celá tato iniciativa vznikla spontánně. Naše skupina v rámci iniciatívy MiddleCap Help vyčlenila prostředky na pomoc nejzranitelnějším
a ohroženým skupinám v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru. Cílem je poskytnout pomoc
seniorům a zdravotníkům v rámci
Bratislavy a nově i českých měst. Investiční holding, který mimo jiného

PROSTĚJOV Ve výrobny roušek se během koronavirové krize
proměnila nejedna domácnost,
nebo třeba sokolovna či obecní sál.
Stejně tak se do výroby pustili lidé
všech profesí: dělníci a dělnice, obchodnice, učitelky. A také ředitelky
muzeí, tedy přinejmenším jedna.
Soňa Provazová, první žena Muzea
a galerie v Prostějově, vyslyšela potřebu roušek a dala se do díla.

Michal SOBECKÝ
„Nejdříve jsem vyráběla jen pro naši
potřebu, ale pak jsem se v tom tak
našla, že jsem jich ušila víc a většinu
nakonec rozdala přátelům a kama-

vlastní i Fokus Optik na Pernštýnském náměstí v Prostějově, a vyvíjí
svoje aktivity hlavně na Slovensku,
v České republice a Velké Británii
se rozhodl v rámci iniciativy MiddleCap Help podpořit i město
Prostějov. Jako prostějovská občanka jsem pyšná na to, že právě
nyní mohu nejvyšším představitelům města předat přes dva tisíce
kusů roušek. V rámci pomoci jsme
vyčlenili tisíc kusů textilních roušek a stejný počet jednorázových
chirurgických roušek,“ sdělila Sabina Matzenauerová, zástupkyně
investičního holdingu MiddleCap
v České republice.

Večerník se sympatické dámy zeptal na původ roušek. „V případě
chirurgických roušek se jedná o import ze zahraničí, v případě textilních roušek pak o výpomoc lokální
textilní firmě z Olomouckého kraje,“ vysvětlila Matzenauerová.
Z předání roušek byli pochopitelně nadšeni i představitelé prostějovského magistrátu. „Těch pomocí
je v poslední době velice mnoho
a každá darovaná rouška určitě
pomůže potřebným. Rozdělíme je
do sociálních zařízení, nemocnice
a také je hodláme rozdat občanům
města. V tuto chvíli disponujeme
zásobou šestatřiceti tisíc kusů roušek a pomocí nových dobrovolníků
je budeme distribuovat. Jsme velmi
vděční i za pomoc od skupiny MiddleCap a tímto bych chtěl její zástupkyni Sabině Matzenauerové za
všechny občany města poděkovat,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Patchwork Prostějov zásobuje

nemocnici a zdravotní centra

PROSTĚJOV Když vláda rozhodla o povinnosti
nosit roušky na veřejnosti, prostějovská skupina
„patchworkářek“ neváhala a začala šít. Ze šití pro radost se tak náhle stala snaha o co nejrychlejší pomoc
zdravotníkům v první linii a také seniorům. Spoustu
roušek už tento spolek rozdal. Pomáhá prostějovské nemocnici, domovům pro seniory, klientům alzheimrového centra, předává je také do Tetína. Pro
odreagování po šití velkého množství roušek ženy
zase šijí. A jak samy potvrzují, budou v této činnosti
pokračovat i nadále. Především proto, že roušek stárádům, a dokonce jsem
le není dostatek, navíc budou jistě potřeba delší čas.
poslala čtyři kusy i mé
Ihned po zavedení povinnosti nosit roušky spolek nevákamarádce, která mohal a domluvil se na šití roušek. „Nejdříve jsme začaly šít
mentálně žije v Nizopro své nejbližší a postupně jsme pokračovaly pro všechzemsku,“ uvedla Soňa
ny potřebné. Začaly jsme zdravotníky. Věděly jsme, že
Provazová. „Roušky
například sestry měly velký nedostatek a chtěly jsme jim
tam zatím nosit nezkrátka pomoci a tímto také poděkovat,“ prozradila Vemusí, ale co kdyby,“
černíku předsedkyně spolku Eva Schwarzová.
dodala.
Již tři týdny tak šije skupina více než deseti žen ze spolNezapomněla ani na
ku roušky, které postupně rozdávají potřebným. Kromě
své příbuzenstvo z kanich se přidávají i další dobrovolníci. Jen za poslední
tegorie nejstarších ro- 5QÿC2TQXC\QX¾UGRQFQDP÷LCMQVKUÊEGFCNwÊEJNKFÊXè4 týden obdržela prostějovská nemocnice více než 1 500
dinných příslušníků, XTJNCPCXÚTQDWTQWwGM
roušek. O tom, že v této činnosti bude spolek nadále
(QVQCTEJKX52TQXC\QXÆ
babičce je totiž už 94
pokračovat, předsedkyně nepochybuje. „Zatím nekonroků. „Je umístěna v domově pro ráda,“ řekla Soňa Provazová.
číme. Člověk se musí taky odreagovat, takže si tu a tam
seniory, tak je, věřím, v bezpečí, ale A rovnou nabídla pomocnou ruku i ušijeme něco patchworkového. Ale materiál máme
aby věděla, že na ni myslím a mám ji také redakci Večerníku.
a víme, že je stále potřeba pokračovat, protože roušek

2TQUV÷LQXUMÆUGUVąKéMW\,+2F÷MWLÊdRCVEJYQTMQXÆOWqURQN
MW\CWwKVÆTQWwM[ (QVQ(CEGDQQM2CVEJYQTM2TQUV÷LQX

není dost. Chceme ještě přidat i do domovů seniorů,
kde jsou lidé nejvíce ohroženi,“ pokračoval Schwarzová.
Důležité je také, že stále mají dostatek materiálu. K tomu
jim pomohlo i město Prostějov, ale také například jedna
firma mimo prostějovský region. V neposlední řadě se
snaží přispět také dobrovolníci. „Dostali jsme materiál
z města, který nám zajistila paní Sokolová, za což moc
děkujeme. Navíc nám kolegyně zajistila i materiál od
nejmenované firmy. Používáme i své materiály, ale jsou
docela drahé. Teď jsme například rozdaly v nemocnici
roušky z látek, za metr jsme daly 360 korun. Ale to teď
není důležité, hlavně že to dokáže chránit naše zdravotníky.“
(jaf)

<CUVWRKVGNÆ52&TQ\F¾XCNKTQWwM[QF8KGVPCOEč
Å-H]GtPHVQLPL]DVHQLRU\GRQHPRFQLFHġLYĄYDíRYQ\´SRSLVXMH0DUWLQ.íXSND
PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ
Jak Večerník informoval v předešlém
vydání, zástupci vietnamské komunity
z Olomouckého kraje se dohodli v tento
čas koronavirové pandemie na společném postupu se zástupci hnutí Svoboda
přímé demokracie-Tomio Okamura a zajistili pro občany města 635 kusů roušek.
Předminulý víkend si je převzal prostějovský zastupitel Martin Křupka s manažerem SPD Pavlem Smetanou. Večerník po dalším týdnu zajímalo, jak s nimi
představitelé hnutí zastoupeného v prostějovském zastupitelstvu naložili.
Vietnamská komunita v Olomouckém kraji
na své náklady a ze svého materiálu ušila už
tisíce roušek, které věnovala do různých částí kraje, aby tak napomohla s bojem proti koronavirové pandemii. Vzhledem k tomu, že
se zástupci této komunity dobře znají s některými členy a zastupiteli za SPD, obrátili se
na ně s nabídkou pomoci občanům Prostějovska. Minulou sobotu tak došlo k předání
tohoto daru.

Jaká byla ale cesta roušek k potřebným občanům? „Jako zastupitelé SPD jsme předali
dvě stovky domovu pro seniory, který sídlí
v areálu staré prostějovské nemocnice a který
provozuje Centrum sociálních služeb Prostějov. Další část v podobě pěti stovek kusů putovala prostřednictvím města Prostějova mezi
občany města, tam kde bude třeba pomoci,“
prozradil Večerníku Martin Křupka.
Dar si převzal od zastupitelů SPD Martina
Křupky a Pavla Dopity primátor města František Jura.
„Mimo této aktivity se do boje s koronavirem zapojili také Eva Moudrá s manželem
Radkem Moudrým a Pavlou Kratochvílovou. Ti šijí zdarma z vlastního i z darovaného materiálu roušky. Už jich mají téměř tisíc
kusů. „Členové a příznivci SPD z Prostějova
je pak distribuují z této miniaturní šicí dílny
zdarma například do Domova pro seniory
Jesenec, pro klienty chráněného bydlení,
které zřizuje Lipka ve Vrahovicích, do chráněné dílny Senza družstva, které zajišťuje vaření a rozvoz obědů seniorům, do Domova

pro seniory v Lošticích, do prostějovské nemocnice, nebo pro Catering Aleny Coufalové do Kostelce na Hané, kde vaří pro místní
seniory. V současnosti tento „šicí team“ připravuje dodávku roušek pro další organizace
a občany, kteří pracují se seniory, zdravotně
postiženými, či pracují v provozech nezbyt-

<CUVWRKVGNÆ52&RąGFCNKUVQXM[TQWwGMQFXKGVPCOUMÆMQOWPKV[RQVąGDPÚO<TWMQW/CTVKPC-ąWRM[C2CXNC
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ných pro pomoc těmto nejvíce ohroženým
skupinám občanů,“ popsal detailně Pavel
Smetana, manažer SPD.
Prostějovští zastupitelé za SPD spolu se členy a příznivci plánují další akce. „Například
ve čtvrtek druhého dubna jsme obdrželi další
dodávku 465 kusů roušek od vietnamské komunity, kterou budou následně distribuovat
Policii ČR, do LDN prostějovské nemocnice,

do domovů pro seniory a tak dále. Zkrátka
a dobře pomáháme dobrovolně tam, kde je
to třeba, neboť všichni zažíváme těžké časy
pandemie a mnozí občané se nachází ve složité životní situaci a potřebují pomoc, protože
rodina a Česká republika jsou pro nás i naše
dobrovolníky na prvním místě,“ uzavírá další
z prostějovských zastupitelů SPD Pavel Dopita.
(mik)

pandemie
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Zástupce ředitele Městské policie Prostějov
Libor Šebestík popisuje současnou práci strážníků
PROSTĚJOV Za současného nouzového stavu ve státě „fungují“ na více než sto procent. Strážníci městské policie se
mají v těchto dnech co otáčet. Na rozdíl od kolegů z Policie
ČR nemají nijak omezený režim hlídkové činnosti, právě naopak. Především strážníci kontrolují ve městě dodržování
všech vládních nařízení souvisejících s nouzovým stavem.
Obava z koronaviru je však i v těchto kruzích značná, proto
strážníci omezili osobní styky i sami mezi sebou. O tom všem
si Večerník povídal se zástupcem velitele Městské policie
Prostějov Liborem Šebestíkem.

Michal KADLEC
ƔƔ Jaká opatření jsou v platnosti
uvnitř Městské policie Prostějov
v souvislosti s prevencí proti nákaze
koronavirem?
„V rámci zabezpečení výkonu služby
strážníků jsou nařízena zvýšená opatření v rámci osobní dezinfekce a používání ochranných roušek nebo respirátorů.
Bylo nařízeno rozdělení pracovišť, omezili jsme osobní styk mezi strážníky, služební věci řešíme výhradně elektronicky a telefony, a to napříč všemi našimi
odděleními. To znamená skupinou
prevence, okrskovou službou, techniky
pultu centrální ochrany a městského
dohlížecího kamerového systému, vedení městské policie i přestupkového
oddělení.“

ƔƔ Čím vším jsou strážníci vybaveni
při běžné hlídkové činnosti ve městě?
„K dispozici mají ochranné masky,
roušky a osobní dezinfekční prostředky,
dále je prováděna desinfekce služebních
vozidel.“
ƔƔ Probíhají kontroly veřejného pořádku ve stejné míře jako dřív, nebo
je jejich počet omezen stejně jako
u Policie ČR?
„Kontroly veřejného pořádku probíhají
ve zvýšené míře na celém území města,
většinou tři autohlídky plus okrsková
služba po dobu čtyřiadvaceti hodin.
Mimo to probíhají dále kontroly monitorovacích míst před nemocnicí,
dodržování nařízení vlády, kontroly
zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích dle nařízení, kontroly
srocování osob v Kolářových sadech,

u Hloučely a ve Smetanových sadech.
V těchto případech jsme přikročili
k vykazování bezdomovců s tím, že jim
strážníci předali ochranné roušky. Byly
také řešeny další běžné činnosti jako odchyty psů, drobné rušení nočního klidu
a podobně.“
ƔƔ Je někdo z prostějovských strážníků v domácí karanténě?
„Ne.“
ƔƔ Jak postupuje v současnosti
hlídka strážníků, která z nějakého
důvodu zastaví občana a kontroluje
jej? Jsou při tom splněna všechna
ochranná opatření?
„Strážníci používají ochranné pomůcky
podle nařízení vlády a omezili v maximální míře osobní kontakty.“
ƔƔ Kontrolují strážníci na ulicích
nebo v obchodech povinné nošení
roušek?
„Ano. A bezdomovcům distribuují
roušky a provádějí kontroly dodržování
jejich nošení.“
ƔƔ Co dodržování prodejní doby
určené seniorům? A zjistili jste už
porušení těchto nařízení?
„Ano, v rámci možností strážníci také
toto kontrolují a zajišťují dohled na veřejný pořádek u obchodů s potravinami.“
ƔƔJak aktuálně městská policie hod-

notí situaci? Dodržují lidé nařízení
vlády ohledně roušek?
„I když je město na první pohled vylidněné, schází se místy v parcích skupinky
mládeže, kde kouří, případně popíjejí
alkohol a porušují vládní nařízení. Dále
jsou problematické ‚kuřárny‘ před firmami, kde se lidé scházejí...“
ƔƔ Jak případná porušování strážníci řeší?
„Jedná se konkrétně o přestupky podle
zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o krizovém řízení. Dále o porušení
povinností, které vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví, zde je relevantní skutková podstata přestupku podle zákona,
kterého se dopustí fyzická, právnická
nebo podnikající fyzická osoba tím, že
nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle zákona
k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné
pohromě nebo jiné mimořádné události. K projednání tohoto přestupku je
příslušná krajská hygienická stanice. Ve
vztahu k těm povinnostem, které vyplývají z rozhodnutí nebo usnesení vlády, je
pak relevantní přestupek fyzické osoby,
kterého se dopustí ten, kdo v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizových opatření stanovených

v době krizového stavu. K projednání
tohoto přestupku je příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působnos- tí.
Tyto přestupky strážníci oznamují správním orgánům k projednání.“
ƔƔ Co když lidé neuposlechnou
upozornění strážníka na přestupek v době nouzového stavu?
„Pokud kterákoliv osoba i přes
upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání,
kterým vyhlášená krizová opatření
porušuje, lze takovou osobu v souladu zákona o obecní policii vyzvat,
aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě
svého jednání nezanechá nebo naopak
neučiní to, k čemu je vyzvána, například
k nasazení roušky, lze ji postihnout za
přestupek neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její
pravomoci.“
ƔƔ Stává se, že lidé volají a informují
policii o nevhodném chování svých
sousedů či kolemjdoucích?
„Ano, informují, a to poměrně často.“
ƔƔ Setkali se strážníci při jednání
s lidmi nějakým způsobem porušujícími „korona“ vyhlášky s nadávkami
nebo arogantním jednáním?
„Ano, ale jen zřídka.“
ƔƔ Na některých místech Česka
byly zaznamenány případy otevřených restaurací nebo třeba

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

oslav. Zjistila podobné aktivity i prostějovská městská policie?
„V jednom případě to byla oslava v soukromém bytě a s tím spojené rušení
nočního klidu. V dalším byla zjištěna
otevřená provozovna.“
ƔƔ Je v současnosti problémem
i „záškolácká“ mládež, která se
přes zákazy schází venku, případně
u toho popíjí?
„Ano, takové případy jsou oznamovány, většinou se skupinka před příjezdem hlídky rozprchne.“
ƔƔ Musela už městská policie vyjíždět k případům, kdy lidé povinnost
nošení roušek nerespektovali ve veřejné dopravě?
„Ne, takové případy porušení vládního
opatření jsme ještě nezaznamenali.“

3ROLFLHĆHxËSURKĆHxN\SURWLYO¿GQËPQDĆË]HQËP

Stovky kontrol a z nich FGUÊVM[RąGUVWRMč
PROSTĚJOV Disciplinovanost
Prostějovanů v době nouzového
stavu hodnotí většina lidí jako
uspokojivou. Jenže v posledních
dnech se stále častěji objevují případy, kdy lidé porušují mnohá nařízení vlády. Většinou jde o nenošení roušek, ale také o nepovolené
„srocování“ osob. Na kontroly se
nyní ve větším měřítku zaměřují
hlídky Městské policie Prostějov,
ale také Policie České republiky.
A jak strážci zákona a pořádku dokládají, mnozí Prostějované vládní
nařízení skutečně vůbec nerespektují.
Večerník na konci uplynulého týdne
zjišťoval, jak kontroly probíhají a hlav-

ně s jakými výsledky. A ve dnech od
27. března do 3. dubna řešili strážníci
přes tři desítky případů, kdy lidé nedodržovali ochranná opatření nařízená vládou v celé České republice. „Jen
za sobotu osmadvacátého března
se protiprávního jednání dopustilo
sedmnáct osob. Ve všech případech
se osoby pohybovaly po veřejném
prostranství bez zakrytých úst a nosu.
Někteří lidé si roušku sundali z důvodu kouření nebo konzumace nápojů,
což je v tomto období nepřípustné.
Mezi hříšníky byly i děti, které se
navíc shlukovaly na hřištích nebo na
ulici, aby si společně zkrátily dlouhou
chvíli,“ prozradila Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Pro-

stějov s tím, že všechny osoby strážníci poučili o striktním dodržování
ochranných opatření. „Zjištěné přestupky byly postoupeny k projednání příslušnému správnímu orgánu,“
přidala tisková mluvčí prostějovských
strážníků a přidala konkrétní případ.
„V sobotu osmadvacátého března
v dopoledních hodinách vyjížděla
hlídka prověřit anonymní telefonické oznámení o skupince osob bez
roušek sedících na lavičkách u benzínové čerpací stanice v Plumlovské
ulici. Strážníci dotyčné zkontaktovali.
Jednalo se o dva muže ve věku 36 let
a jednoho ve věku 40 let. Nejprve byli
hlídkou upozorněni na dodržování
vládních nařízení. Jeden z trojice si

roušku ihned nasadil a z místa odešel. Jeho dva kamarádi celou situaci
zlehčovali a zůstali na místě. Až po
zákonné výzvě si roušky nasadili. Provozovateli čerpací stanice bylo doporučeno zamezit vstup osobám k posezení, aby nedocházelo k podobným
případům. Ten ihned zjednal nápravu
a místo opatřil vymezovací páskou.
Protiprávní jednání trojice mužů bylo
postoupeno příslušnému správnímu
orgánu k dořešení,“ popsala Tereza
Greplová.
Kontroly vládních nařízení prováděli
i státní policisté. Od pondělí 30. března do čtvrtka 2. dubna provedli policisté v teritoriu působnosti územního
odboru Prostějov zhruba 170 kontrol
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dodržování nařízení vlády souvisejících s vyhlášením nouzového stavu.
„Z toho pouze v osmi případech zjistili porušení nařízení vlády. Jedná se
o správní delikty dle krizového zákona. Tyto budou po zadokumentování
postoupeny k dořešení příslušnému

správnímu orgánu, který rozhodne
o sankci. Správní delikt dle zákona
o ochraně veřejného zdraví ve výše
zmíněném období policisté nezjistili,“
informovala Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
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Získáte kompletní informace o koronaviru v Prostějově a přilehlém regionu, mnoho dalších zpráv
a cenných informací a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy a spoustu další zábavy na volné chvíle.

Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu
predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!



kniha D

SPORT

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

17102711286

MILUJE
ME
2!Þ!.
*'

Číslo 14•Ročník 24• Pondělí 6. dubna 2020

2!"0")"1,0%/1+1"+&0,3± %
ech Open
z
C
A
T
E
N
O
M
(2/1"
%
PÊ
F
C
T
J
¾
P
X
Ê
X÷ą

PROSTĚJOV Až do 13. července byla přerušena profesionální tenisová
sezóna. V praxi to znamená, že vedení mužské asociace ATP a ženské
WTA odpískaly antukovou část roku. Týká se to také prostějovského
MONETA Czech Open, největšího turnaje v České republice, který
se měl hrát od 31. května do 6. června.

Ladislav VALNÝ

„Přerušení se dalo předpokládat, proto jsme s vedením ATP komunikovali ještě před oficiálním
rozhodnutím. Oznámila jsem asociaci, že jsme
připraveni turnaj pořádat i v jiném termínu než
obvyklém. Věřím, že to dobře dopadne. Jsme
tradičním pořadatelem a chceme, aby náš turnaj
pokračoval bez přerušení,“ říká ředitelka MONETA Czech Open Petra Černošková.
Výhodou prostějovských pořadatelů je kompletně vybavený areál i odpovídající ubytovací

kapacita. Díky tomu by tým turnajové ředitelky byl schopný připravit
turnaj z týdne na týden. „Nemusí
se nic stavět ani upravovat. To by mohlo mít svoji váhu ve chvíli, kdy se sezóna zase
rozběhne. Ve chvíli, kdy odstartuje, můžeme za
týden hrát v Prostějově,“ tvrdí Černošková.
Vzhledem k přijatelnému podnebí by se mohlo
na Hané hrát i v září, nebo dokonce i na začátku
října. Teoreticky by mohl největší český challenger proběhnout ve druhém týdnu grandslamové Paříže, jako tomu bylo v minulých letech.

6'4/ª0

French Open byl totiž přeložen právě na podzimní termín. „I do tohoto bychom šli. Mužská
federace ATP ví, že chceme turnaj pořádat.
MONETA Czech Open byl vždy vysoce
hodnocený. I to by mohlo přispět k tomu, abychom zůstali ve světovém kalendáři,“ doufá ředitelka Černošková.

Mistrovství světa do 14 let zřejmě nebude
PROSTĚJOV Již podvaadvacáté by měl
prostějovské kurty hostit finálový turnaj
mistrovství světa tenisových družstev do
14 let. Letos je špičkový podnik World
Junior Tennis Final 2020 naplánovaný
v termínu od 3. do 8. srpna, pořadatelé
si přesto uvědomují, že tentokrát nemusí
proběhnout. Je možné, že Mezinárodní
tenisová federace ITF akci zruší.

„Může se stát, že v srpnu už budeme moci
hrát. Ale není jisté, že by se stihly odehrát
kontinentální kvalifikace. Třeba ta evropská vrcholí v červenci, tady by se to mohlo
stihnout. V jiných světadílech už by to bylo
složitější,“ uvědomuje si problémy ředitelka šampionátu Petra Černošková. „Z pohledu organizace by to pro nás bylo řešitelné. Mistrovství děláme ve stejném složení

přes dvacet let, v tom problém není. Bude
záležet na rozhodnutí Mezinárodní tenisové federace. Přesto musíme vnímat, že je
pořádání šampionátu ohrožené,“ dodává
Černošková.
Českým týmům se v posledním ročníku
dařilo. Dívky po šestnácti letech získaly
titul mistryň světa. Tým ve složení Linda
Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Brenda

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Fruhvirtová porazil ve finále USA 2:0 již po
dvouhrách. Chlapci Vojtěch Petr, Lukáš Velík a Jakub Menšík získali bronzové medaile,
když o třetí místo porazili Chorvatsko 2:1
v rozhodující čtyřhře.
(lv)

Fotbalisté pomohli klubu,
většina si snížila platy

PROSTĚJOV V současné situaci přerušení fotbalových soutěží
zažívají kluby krušné časy. Zatímco výdajové položky se příliš
zásadně nemění (i když odpadá třeba dopravné na zápasy),
příjmy klubů šly rapidně dolů.
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Proto i v 1.SK Prostějov jednalo vedení s jednotlivými hráči
o dočasné úpravě jejich mezd.
A většinou úspěšně.
Jednání začalo už před týdnem a během uplynulých dnů došlo k dohodě. „Tuto citlivou otázku jsme řešili

s každým hráčem individuálně.
Nechtěli jsme přistupovat na nějaké
srážkové paušály, ale naopak maximálně zohlednit sociální situaci
každého jednotlivého hráče,“ uvedl
k této problematice předseda klubu
František Jura. Ten ocenil maximál-

KDO TRATÍ NEJVÍC?
Těžká zkouška pro všechny, kteří milují sport. To
je současná koronavirová epidemie. Kromě škol,
řady obchodů a některých podniků totiž zavřela
také sportoviště. A řada soutěží byla přerušena
nebo rovnou skončena. Kdo ale z těch nespočetných odvětví tímto opatřením ztratil nejvíce?
Hokej to není, alespoň v prostějovském případě.
Sezóna pro Jestřáby skončila ještě dříve, než dopadla epidemie na sport plnou vahou. Bohužel
několik hráčů na ni doplatilo předčasným ukončením smluv – a museli z Prostějova pryč. Stolní
tenisté se pak zastavili turnaj před koncem ročníku.
Alespoň ti divizní, mezi něž patří i plejeři z Ondratic a Čechovic. Zejména pro Ondratice je z toho
nepříjemnost. Pokud ale nebude možné poslední
kolo dohrát, je nasnadě, že budou zrušeny postupy
a sestupy, tak jak tomu je třeba ve většině soutěží
u florbalistů. Což by znamenalo, že by koronavirus
nepřímo Ondraticím zachránil soutěž.
Zmínění florbalisté přišli o větší část ročníku.
Ovšem eskáčko podobně jako Jestřábi přišlo
o naději na play-off, Kostelec na Hané určitě rád
na sezónu po bídném průběhu zapomene. Playmakeři přišli o šanci zabojovat o titul, nicméně
nejhůře jsou na tom mládežnické týmy obou
prostějovských celků – ty měly sbírat zkušenosti
a přišly o řadu zápasů.
Jednoznačně nejhůře ale dopadly házená a fotbal –
oba sporty jsou přesně v polovině ročníku. A nyní
se s napětím čeká, co bude. U fotbalu už se dokonce mluví u anulování sezóny. Ovšem sečteno
a podtrženo, koronavirus uškodil sportu jako celku
– hráčům, trenérům, divákům i funkcionářům.

ně vstřícný přístup hráčů, kdy se potvrdil jejich přirozený zájem o osud
klubu, v němž působí. Nikdy ale
není nic ideální. „Bohužel musím
konstatovat, že jsme se pozitivně
nedohodli se všemi hráči, ale těší
mě, že s drtivou většinou ano. Bo-
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Hřiště zejí prázdnotou, stejně tak i hlášenky
a zápisy. Žádná disciplinárka, méně starostí,
méně papírů. Fotbal zažívá dobu, kterou jen
tak nepamatuje, celý sport se upíná k tomu,
kdy zase bude možné vyběhnout na hřiště. Co
je ale pro někoho mizérie, to může být pro jiného příležitost. Třeba proto, aby se zamyslel, jak
by se mohl regionální fotbal zatraktivnit. A dát
mu nový impuls.
Příliš velké úkoly na vyřešení během několikaměsíční odstávky? Nejspíš máte pravdu. Začněme alespoň tedy s mládeží. Pořád se dnes
říká, jak je líná, neaktivní, nechce sportovat.
Část možná. Ovšem problém fotbalu je to, že
vedle něj vyrostla celá řada dalších sportů. A ty
se chtějí a dokážou prezentovat: tu zajímavou
akcí, tu dobře pojatým náborem. Nebo alespoň ‚zmáklou‘ komunikací přes Facebook
a web. A když se podíváme po regionu? Často
je to bída. Tohle všechno přitom spolu s dobře
odvedenou prací trenérů a jejich lidským přístupem může být při budování mládeže nebo
alespoň udržení klubu velmi důležité.
Fotbal má navíc stále jednu velkou výhodu, jedná se o tradiční sport. Stále platí, že kdo z kluků
(a některých akčnějších holek) na vsi nečutal
aspoň chvíli do balónu, jakoby nebyl. A který
jiný sport často i v menších vesnicích nyní najdeme? Odpověď je stejná, jako před dvaceti
třiceti lety: fotbal. Tento sport má stále co nabídnout. Bohužel se zdá, že svého času usnuli jeho
představitelé na vavřínech. Nyní mají jedinečnou možnost zapracovat na nápravě.

hužel se vždycky najde někdo, kdo
je přesvědčen, že jeho problémy
jsou větší než těch ostatních...,“ konstatoval Jura. Konkrétní ve jménech
být nechtěl.
(tok)
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Koronavirus řádí všude, kam se člověk podívá.
Mnoha lidem také v peněženkách, zpravodajské weby (nejen ty pokládané za dezinformační) už přinesly zprávy o tísnivé situaci nejednoho Itala. A pohromě, která v zemi hrozí.
Nemusíme ale chodit zase tak daleko, abychom
viděli, co dokáže s příjmy takový koronavirus
udělat. Příkladem mohou být sportovci. Sedm
hráčů například předčasně muselo opustit hokejový Prostějov. A nečekaně tak zaznamenali
výpadek příjmů. U tenistů, kteří nepatří k elitě,
ale jsou stále profesionálové, už se mluví také
o nemalých finančních problémech. Konec
epidemie a zákazů vyhlíží nepochybně také
fotbalisté, kterým koronavirus rozpůlil sezónu
vedví. A kdoví, zda se k Vladivostoku, který
v KHL z finančních důvodů (opět spojených
s koronavirem) dohrál, nepřidá další tým.
V soutěži má přitom stopu í Prostějov reprezentovaný obráncem Ondřejem Vitáskem.
Kromě umělců, kteří jsou placeni od jednotlivých
představení, se tak smráká také nad nejedním
sportovcem. Zvlášť v době, kdy získat nového
sponzora bude stejně těžké, jako vůbec udržet ty
stávající. Která firma si dnes pro jistotu nenechává
peníze, aby měla na ještě horší časy?
V blízké budoucnosti tak může hrozit, že se
bude sportovní veřejnost na své sportovce
skládat. Ne každý profisportovec je totiž milionář, ne každý má dobré zázemí. Jedno je
však jisté prakticky už nyní – nejeden klub
a nejeden jeho člen si při současné krizi hrábnou až na dno.
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I soutěže v malé kopané

Pondělí 6. dubna 2020
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jsou ZASTAVENY Klidně možné! Rozhodne konec dubna

PROSTĚJOV V sobotu 11. dubna
– tedy přesně po skončení aktuálně vyhlášeného třicetidenního
nouzového stavu v ČR – měla odstartovat jarní část okresních soutěží v malé kopané 2019/20 ČUS
Prostějovska. V tuto chvíli je však
jasné, že řádně stanovená termínová listina nebude platit.
„Výkonný výbor malé kopané
Okresního sdružení České unie
sportu Prostějovska na základě známých rozhodnutí vlády ČR týkajících se šíření koronaviru zastavuje
až do odvolání jarní pokračování
1. a 2. okresní ligy mužů 2019/2020.
Jakmile zaniknou důvody tohoto

rozhodnutí, dáme okamžitě zprávu
všem účastníkům soutěží i příznivcům malé kopané,“ uvedl v prohlášení předseda VV MK PV Pavel Kočíb.
Průběžně doporučil sledovat internetové stránky OS ČUS Prostějovska a také Večerník, který je dlouhodobým partnerem malé kopané
v regionu. „Vzhledem k současné
situaci v České republice zdravotní
i celkové nebyla jiná možnost než
naše soutěže odložit. Je v podstatě
jisté, že koronavirus neustoupí rychle v řádu několika týdnů a budeme
muset bez sportování vydržet delší
dobu. Jak dlouho, to se teprve uvidí,“
pokrčil Kočíb rameny.
(son)

PROSTĚJOV Konec března
měl přinést opětovný rozjezd
všech fotbalových soutěží.
Zatímco však z těch nejvyšších
se podařilo několik mačů odehrát, ty krajské a nižší se na jaře
ani nezačaly hrát. Vláda nejprve
zakázala shromáždění nad 100
lidí, poté nad 30. Nakonec byla
sportoviště uzavřená a soutěže
přerušené. V těchto dnech se
pak rozhoduje, co se stane se
zbytkem soutěžního ročníku.

Michal SOBECKÝ

Určité vyjasnění přinesly zprávy
z posledních dnů. Ty mluví o zájmu svazu rozhodnout o osudu
ročníku ke konci dubna. Potvrdil
to i předseda Krajského fotbalového svazu. „Předseda FAČR Martin
Malík o situaci hovořil v televizi.
Čekat by se mělo do konce dubna, dokdy by se eventuálně sezóna mohla rozjet,“ sdělil Večerníku
Stanislav Kaláb. Zmínil ale i další,
podle vlastních slov pravděpodobnější variantu. „Jsem spíše
pesimista. Kloním se k anulování
tohoto ročníku. Ve hře je pouze
pokračování ve dvou nejvyšších

soutěžích,“ poznamenal Kaláb. „Je
tu možnost, že by se pak hrály tyto
ligy před prázdnými tribunami.
Ale fotbal se hraje pro diváky, pro
mě by to postrádalo smysl,“ vyjádřil se k této možnosti.
Ohledně možného pokračování
soutěže se vyjádřili i někteří trenéři
z Prostějovska. Například trenér David Kobylík byl ještě po půlce března
v tomhle směru poměrně optimistický a věřil v zahájení 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.
V případě, že by došlo na anulování
ročníku, některé týmy z Prostějovska by si mohly oddechnout. Alespoň po stránce hrozícího sestupu.
Nad propastí jsou například Otaslavice, Klenovice na Hané, Protivanov
nebo Mostkovice. „Osobně to jako
pomoc nevnímám. Hrajme to, na
co máme. Když to bude na sestup,
sestoupíme. Když bychom byli naopak o ligu níže dobří, můžeme zpět
nahoru,“ nechal se slyšet obránce
a jedna z opor Mostkovic Ondřej
Milar.

Stolní tenisté v nucené pauze: Dvojnásobné zklamání Hlaste se na nohejbalový Přebor firem,
ČECHOVICE,
ONDRATICE
Čtvrté a deváté místo. Takové jsou
výsledky dvou zástupců Prostějovska v divizi, nejvyšší regionální
soutěži ping-pongu. I když však rozdíl umístění i v bodech není malý,
Zklamání je znát z obou táborů, od
sezóny čekali všichni více. Zatímco
v Čelechovicích závěrem ročníku
ztratili druhé místo, tedy pozici těsně za suverénním Šumperkem, Ondratice se trvale pohybovaly těsně
nad propastí sestupu. A stále není
jisté, jestli do něj klub z jihu Prostějovska nespadl.
Čechovice před posledním, zatím
neodehraným kolem, skončily čtvrté.
Z posledních čtyř soubojů vydolovaly

jen remízu a výhru. Což rozhodně neodpovídá jednak průběhu sezóny, jednak ambicím. „Není to úplně pozitivní.
Bojovali jsme s různými problémy, se
zraněními. Mysleli jsme, že budeme
nejhůře druzí,“ smutní po sezóně Zdeněk Šťastný z TJ Sokol Čechovice. Ke
konci však právě čechovičtí pingpongáři ztráceli, a nakonec na to doplatili
horším umístěním, než jaké si přály.
To Ondratice se už před jarním pokračováním ligy nacházely v nezáviděníhodné pozici. Podzimní část
se jim příliš nepovedla a neustále se
pohybovaly někde mezi horším středem a suterénem tabulky. To se až
do předposledního kola nezměnilo,
Ondratice drží čtvrté místo odspoda.

„Letos to bylo opravdu vyrovnané,
navíc z ligy sestupují čtyři týmy,“ uvedl předseda Ondratických Jan Beneš
mladší. Právě čtvrté místo od konce
drží nyní Čechovice, sestup by se jich
teoreticky týkat také mohl. Sám Beneš
pak opakovaně nebyl zcela spokojen
se svými výkony. A stejně jako Čechovice, i tento tým bojoval s absencemi.
Klub navíc možná přijde o rozhodující
dvě utkání na půdě Čechovic, přičemž
v jednom by Ondratice byly favoritem,
výhrou by se zachránily.
Nervozita tak s přerušením soutěže
nezmizela. Zatím totiž o osudu ročníku nebylo rozhodnuto. Může se tak
stát, že Ondratice, i vinou koronaviru,
sestoupí do kraje.
(sob)

Vrchol travnaté sezóny je fuč
aneb odložený WIMBLEDON
PROSTĚJOV O nejoblíbenější
grandslam sezóny přišla Petra Kvitová a Jiří Veselý. Pořadatelé Wimbledonu rozhodli, že se největší
světový travnatý podnik neuskuteční. Neexistovala ani možnost
turnaj přesunout, protože tráva
vyžaduje specifické podmínky
a nebylo možné hrát například na
podzim.
„Velké překvapení to není. Čekala
jsem, že turnaj neproběhne. Nedá se
nic dělat, každý to musí akceptovat,“
nechala se slyšet dvojnásobná vítězka Wimbledonu. „Je jasné, že je to
i díky tomu můj nejoblíbenější turnaj a mrzí mě, že se letos v Londýně
hrát nebude. Momentálně jsou ale

důležitější věci na světě než tenisový
turnaj,“ dodala Petra Kvitová.
Na londýnské trávě se v minulých
sezónách dařilo také Veselému.
V roce 2018 postoupil do osmifinále, loni se probil do 3. kola, přestože
musel absolvovat kvalifikaci. „Nedá
se nic dělat. Wimbledon je tenisový
chrám. Pochopitelně mě to mrzí, ale
vzhledem k vývoji celé situace v poslední době nejsem překvapený,“
poznamenal tenista prostějovského
klubu.
Zprávu o zrušení turnaje museli vstřebat i další tenisté a tenistky
včetně poslední čtvrtfinalistky loňské dvouhry Karolíny Muchové.
„Na trávu si budu muset rok počkat.

Stejně jako na olympiádu, na kterou
jsem se také těšila. Musíme věřit, že
se situace v dohledné době vrátí do
obvyklých kolejí,“ doufá dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy,
někdejšího hráče Železáren a dnes
fotbalového trenéra.
(lv)

termín ve druhém týdnu června zatím platí
PROSTĚJOV Oddíl TJ Sokol I Prostějov uspořádá
v rámci výročí padesáti let závodního nohejbalu v Prostějově Přebor firem v nohejbale trojic 2020. Pokud to
současná pandemie koronaviru umožní, proběhne ve
dnech 10. a 11. června od 16.00 do 21.00 hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
Za každou firmu se může přihlásit jedno družstvo, případně i dva týmy, které před zahájením soutěže předloží
soupisku s potvrzením své firmy, že hráči jsou zaměstnanci dané společnosti. Kolektivy na prvních místech
obdrží věcné ceny, občerstvení v průběhu turnaje bude
zajištěno přímo na místě.
Přihlášky do nohejbalového Přeboru firem je potřeba zaslat nejpozději do 2. června na e-mailovou ad-

resu: benes.nohejbal@seznam.cz. Hlásit se je možné také telefonicky na číslo 736 536 930. Družstva se
mohou z hlediska kapacitních možností přihlašovat už
nyní, obratem pak obdrží propozice turnaje.
„Po loňské premiéře organizujeme tuto soutěž pro firmy
z celého Prostějovska již podruhé a pevně věříme, že v regionu je dost vyznavačů tohoto ryze českého sportu se zájmem o účast v daném přeboru. Proto se znovu těšíme na
nohejbalové zápolení firem a doufáme, že nás jako pořadatele nezradí počasí. Podstatné je teď samozřejmě i to, jak
se vyvine situace s nákazou COVID-19. Zatím platí stanovený termín, až pokud by nebyl kvůli nařízením vlády
ČR možný, zvážili bychom odložení na pozdější datum,”
uvedl hlavní organizátor Richard Beneš.
(son)

TENISOVÉ
povzbuzení fanouškům
PRAHA, PROSTĚJOV V obrácené roli v těchto týdnech vystupují
sportovci. Obvykle doufají v podporu fanoušků během svých zápasů, teď ovšem příznivce povzbuzují v boji s nebezpečnou nemocí.
„Byl bych hrozně rád, kdybychom
svou ohleduplností bojovali proti
tomuto viru a poslechli nařízení naší
vlády. Dokážeme to naší disciplínou
a tím, že se umíme semknout v momentě, kdy je to nejvíc potřeba,“
burcuje nejen sportovní příznivce
dvojnásobný daviscupový vítěz Ra-

dek Štěpánek. „Je to o nás všech. Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Pojďme bojovat za Česko. Vím, co to
je bojovat za Česko. Vždycky, když
to bylo nejvíce potřeba, jsme se dokázali semknout. Jsme v tom spolu!“
uvedl Štěpánek ve svém vystoupení
na sociálních sítích.
S roušku na obličeji se udržuje v kondici Barbora Strýcová. „Běhat s tím
není legrace,“ přiznává tenistka. „Musím se ve svém věku udržovat, jinak
se už nerozhýbu. Buďte ohleduplní
k sobě a okolí,“ požádala veřejnost.

K trpělivosti vyzývají Petra Kvitová
a Karolína Plíšková, dvě největší
české tenisové hvězdy současnosti.
„Musíme být maximálně zodpovědní a věřím, že to zvládneme.
Pevně doufám, že se to časem zase
vrátí do normálu,“ prohlásila Plíšková.
Víru v dobrý konec neztrácí ani Kvitová. „Buďme trpěliví. Teď je důležité udělat správné kroky k zastavení
viru. Prioritou je bezpečnost a zdraví,“ uvedla své priority dvojnásobná
wimbledonská vítězka.
(lv)
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PROSTĚJOV Před pár týdny nejlepší český tenista Jiří Veselý
(na snímku) prožíval po dlouhé době radostné sportovní okamžiky. Po více než pěti letech vyhrál turnaj na okruhu ATP, vrátil se
do světové stovky a daviscupovému týmu pomohl k postupu
na finálový turnaj v Madridu. Pandemie mu však záhy překazila
další plány. Nucené volno tráví v Prostějově a maximum svého
času věnuje rodině.„Dělám věci, na které v průběhu sezóny není
čas. Současně sleduji celou situaci. Nevypadá to příliš nadějně. Je
možné, že se letos už třeba vůbec nedostaneme na kurty,“ uvědomuje si realitu hráč TK Agrofert Prostějov.

Ladislav VALNÝ
ƔƔ Poslední nepříjemnou zprávou

je zrušení letošního Wimbledonu.
Překvapilo vás to?
„Musím přiznat, že ani ne. V souvislosti s informacemi, které se k nám
dostávají, začínám být trochu skeptický. Zrušení Wimbledonu to jen
prohloubilo. Je to pro všechny tenisty nepříjemné. Všichni celý rok usilují o to, aby se na grandslamy kvalifikovali, teď o jednu z možností přišli.
Uvidíme, co přinese čas. Možná to

není poslední špatná zpráva pro tenisový svět.“
ƔƔ Už jste překonal zklamání z přerušení sezóny, které přišlo v době,
kdy se vám dařilo?
„V tomto případě by žádný okamžik
nebyl vhodný. Je to realita, ze dne na
den se vše změnilo. Snažím se na to
nemyslet a dělat věci, na které během
sezóny není obvykle čas. Pomáhám
doma, snažím se být co nejvíce s rodinou. Například uklízím nebo vyklízím garáž. Jsou to věci, které mě dříve
ani nenapadly. Možnosti jsou ovšem

omezené, takže to není žádná velká
zábava.“
ƔƔ Jste zvyklý na rychlé životní
tempo. Cestujete, bydlíte v hotelech, hrajete tenis. Může současná
situace pomoci k tomu, abyste zvažoval, co budete jednou dělat po
ukončení kariéry?
„Času je teď vážně hodně. Můžu poznat ten reálný život, nejen ten tenisový. A přemýšlet, co jednou přijde.
Nachystat si plán B na dobu po sportovní kariéře. Současně se můžu naučit i nějaké domácí práce. Snažím se,
abych nebyl chlap k ničemu.“ (úsměv)
ƔƔ Především jste ale stále tenista.
Jak se udržujete v kondici?
„Možnosti jsou omezené. Přesto se
snažím každý den dělat něco pro fyzičku. Chodím běhat, jezdím na kole.
Sám tenis jde trošku stranou, protože není možnost chodit na kurty.
Dělám, co se dá, abych byl v případě
obnovení sezóny, co nejdříve nachystaný vrátit se na dvorce.“

ƔƔ Tenis je vaše zaměstnání. Jak
se hráč vyrovnává s výpadkem finančních příjmů?
„Například fotbalisté stále pobírají
nějaký plat, i když třeba nižší. Nějakou jistotu ale mají. Tenistům vypadly veškeré příjmy, jsou bez práce. Je
to složité. Mám štěstí, že jsem se nějakou dobu pohyboval v žebříčku docela vysoko a mám něco našetřeno.
Existenční problémy řešit nemusím.
Ani tak to není nic příjemného.“
ƔƔ Jak je to u hráčů, kteří nepatří
mezi úplnou elitu?
„Umím si představit, že mají obrovské problémy. Tenis je hodně náročný sport. Hráči se ze dne na den stali
nezaměstnanými. Třeba se k tomu
nějak postaví tenisové federace a pomůžou hráčům přežít. Doufám,
že současný stav rychle pomine
a existenční dopady budou co
nejmenší.“
ƔƔ Společně s dalšími sportovci jste podpořil prostě-

jovskou nemocnici. Jak
tato myšlenka vznikla?
„Přišel s ní pan Černošek
a od začátku mě oslovila.
V naší situaci je mimořádně důležité pomáhat si navzájem, protože tenhle problém můžeme vyřešit jedině
společně, všichni lidé
mezi sebou.“

Foto: internet

Pondělí 6. dubna 2020

lední hokej

www.vecernikpv.cz
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Celý svět včetně sportovního byl vinou pandemie koronaviru uvržen
do černých časů, jejichž délku trvání nedokáže nikdo při nevyzpytatelnosti současné nákazy přesně
odhadnout. Doba temna logicky
nastala i v českém sportu včetně ledního hokeje. Za momentální těžké
situace je však fér připomenout, že
hokejový oddíl LHK Jestřábi Prostějov se do problémů dostal mnohem dříve, než v České republice
zákeřná nemoc udeřila. A dřívější
start vlastní recese si zavinil sám,
bez přispění COVID-19.
Za vše mohla nevydařená přestavba hráčského kádru během loňského jara a léta vedoucí k následnému
klopýtání základní částí Chance
ligy 2019/20 s nepostupem do horní nadstavbové skupiny. Na domácí

zápasy v bojích o 9. až 16. místo
pak pravidelně chodilo jen několik
stovek diváků, finanční ztráty ze
vstupného tak narostly do velkých
čísel.
Zajímavou informací prozrazenou
zpětně některými plejery ale je, že
majitel elhákáčka Jaroslav Luňák
výrazně snížil celému týmu platy
už v listopadu, tedy ještě před pádem do spodní grupy. A peníze tedy
zdatně šetřil více než čtvrt roku, neboť nadstavba trvala až do začátku
března.
Jenže na sklonku dlouhodobé fáze
soutěže ptačí dravci nepostoupili
ani do předkola play-off, čímž se
rozplynula vidina alespoň částečného ekonomického zahojení ze
vstupného na vyřazovací bitvy. Že
se nástupem virové epidemie ne-

uskutečnily nakonec pro nikoho?
To nehraje v případě Prostějova
žádnou roli, protože jemu sezóna
stejně vyhasla sportovní cestou již
7. března.

PROSTĚJOV Také v dalším týdnu
ovládaném úzkostí z korovinarové
kalvárie se z hokejového zákulisí
Chance ligy mužů ČR vynořila hrst
zajímavých informací zveřejněných
některými kluby v této soutěži působících.

dobrého a zkušeného kouče,“ zdůraznil
Klíma, který do trenérského tandemu
nalákal i renomovaného Vladimíra Jeřábka. „Jsem rád, že jsme se domluvili.
Původně si vzal čas na rozmyšlenou, ale
nyní už je jisté, že se opět vrátí k hokeji.
Jsem si víc než jistý, že se s Petrem Rosolem budou dobře doplňovat,“ potvrdil
příchod zkušeného lodivoda na klubovém webu Klíma, který se tak bude
moct dál plně věnovat manažerské práci. Jeřábek se poslední roky staral o své
podnikání, nikde netrénoval. Nyní ale
hlásí návrat na profesionální scénu.

Nečekaně se ze severu Moravy po vydařeném ročníku pakuje rovněž manažer a asistent trenéra Patrik Rimmel.
„Takový je hokejový život. S klukama
z klubu jsme se dohodli na tom, že důvod mého konce nebudeme nijak blíž
rozvádět. Chtěl bych ale zdůraznit, že
se ani z jedné strany nestalo nic negativního. Rozcházíme se korektně a po
vzájemné dohodě,“ oznámil Rimmel,
kterého má ve funkci nahradit Pavel
Zdráhal, doposud působící v Opavě.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
Marek SONNEVEND
Následně vtrhla na scénu obávaná
„Corona“, všechny hokejové soutěže včetně prvoligové byly předčasně
ukončeny. A celá řada postižených
klubů toho brzy využila k tomu,
aby z důvodu zásahu vyšší moci vypověděla některým hráčům dosud
platné smlouvy.
V sedmi případech to udělalo i jestřábí vedení, ačkoliv jeho borci měli
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snad jedině snahou zachránit samu
existenci klubu, ovšem morální hledisko dostalo tímhle krokem LHK
pořádně zabrat.
Další fakt, který mě v téhle moderní době permanentně enormní informovanosti zaráží, je to, jakým
způsobem teď hanácký oddíl doslova kašle na své příznivce. Zatímco
všichni ostatní účastníci Chance ligy

(dokonce i včetně největších outsiderů Kadaně a Sokolova) neustále plní
své internetové stránky a sociální sítě
novými příspěvky, na internetových
stránkách ptačí letky od 9. března
nic. Žádná změna, žádná aktualita!
Tedy už skoro měsíc ticho po pěšině.
Až si říkáte, jestli jste navštívili web
účastníka krajského přeboru a ne
profesionálního klubu, který notabene bere veřejné dotace od města
i kraje za jejich propagaci směrem
k fanouškům. To je vám panečku ale
přístup a plnění povinností…
V klubovém zákulisí se přitom udála i dál děje spousta zajímavých
věcí, leč pokud je nejvyšší šéf nechce
zveřejňovat, či je mu to případně
jedno, mají holt fandové smůlu.
Měl ji ostatně také marketingový
manažer Štefan Žigárdy, který se

většinu svého několikaletého působení v elhákáčku sympaticky snažil komunikaci s veřejností zlepšit
a zatraktivnit. Jenže narážel tak
dlouho, až se rozhodl na vlastní žádost odejít.
Nyní tedy zavládlo ze strany prostějovského hokeje období absolutního informačního ticha. A jestli
už předtím bujely lidské spekulace
o dalším pokračování oblíbeného sportu ve městě poměrně dost,
v posledních týdnech se logicky rozhořely ještě mnohem víc. Čemuž se
vlastník Jestřábů nemůže za dané
situace vůbec divit. Případné obnovení kdysi početné fanouškovské základny do budoucna není bohužel
z mého pohledu v nastolených reáliích proveditelné. Byť třeba hrozba
koronavirem šťastně pomine.
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Vítěz kanadského bodování svého
mužstva v předčasně ukončené sezóně 2019/20 Jakub Kotala již nebude
nastupovat za AZ Residomo Havířov.
Prozradil totiž, že zvažoval několik extraligových nabídek a přesune se mezi českou elitu. „V Havířově mi končí smlouva
a už i vím, kde budu nově hrát. Ale říct to
zatím konkrétně nemůžu. Každopádně
to bude v extralize,“ stručně uvedl talentovaný třiadvacetiletý forvard.

hokejistů coby hlavní kormidelník Jiří Dopita. Tomuto úspěšnému svazku je však
nyní konec, vedení klubu se s někdejší
hráčskou legendou domluvilo na oboustranném ukončení vzájemného svazku.
„S Jirkou jsme se dohodli, že naše spolupráce nebude pokračovat. Po čtyřech
úspěšných sezónách to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale nikde není napsáno,
že se naše cesty v budoucnu opět nespojí,“
okomentoval Dopitův odchod jednatel
VHK ROBE Daniel Tobola.
(son)
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Severočeský tým jen o fous neskončil
v uplynulém prvoligovém ročníku znova poslední. A protože příští sezóna již
bude po delší době sestupová, potřebují
Trhači sestavit konkurenceschopný
hráčský kádr. Z tohoto pohledu vnímají
jako důležitý krok udržení jedné zahraniční opory – ruského útočníka Jurije
Žolobova. „S Jurim jsme domluvení.
Protože měl u nás smlouvu na tuto sezónu plus opci, tak jsme ji uplatnili. Věřím, že i nadále bude jedním z našich
klíčových hráčů směrem do ofenzivy,“
řekl generální manažer SK Kadaň Petr
Klíma na adresu prosincové posily.
Z pozice trenéra mužstvo dál povede
Petr Rosol. „Bude s námi určitě pokračovat. Tým nemůže existovat bez

tak jako tak volno bez ohledu na
Covid-19. Účelovost takového kroku vzhledem k okolnostem je jasně
patrná, to ať se na mě nikdo nezlobí. Omluvit podobné jednání lze
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PROSTĚJOV Před rokem odešel takzvaně za lepším – a zpětně si mohl k tehdejšímu kroku jedině gratulovat. Třicetiletý
útočník Matouš Venkrbec (na snímku) prožil v týmu hokejistů
Českých Budějovic vynikající ročník a pomohl k vysněnému
postupu do extraligy, zatímco prostějovští Jestřábi, kterým
dělal mnoho let kapitána, bez něj spadli hluboko dolů mimo
desítku pro play-off Chance ligy. Ze současných pocitů jsme
charakterního oblíbence místních fanoušků vyzpovídali alespoň na dálku telefonicky, když to nyní nejde osobně.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak byste se za úspěšnou sezónou v kostce ohlédl?
„Do Českých Budějovic jsem loni
šel za velkou výzvou jak osobní, tak
týmovou. Motor je organizace na
nejvyšší prvoligové úrovni, spíš bych
řekl standardní extraligové. Moc jsem
se těšil na špičkově zajištěný klub po
všech stránkách, na vysoce profesionální podmínky, na nové kvalitní
spoluhráče i výborné trenéry v čele
s legendárním Vencou Prospalem.

A musím říct, že veškerá moje očekávání byla naprosto naplněna. Od
začátku přípravy až do předčasného
ukončení soutěže byl právě od koučů kladen obrovský důraz na to, abychom úplně každý trénink i zápas bez
výjimky odmakali v nejvyšší možné
náročnosti a intenzitě. Ani na chvíli
jsme nesměli polevit, nic nevypustit.
A myslím si, že právě tenhle maximalistický přístup sdílený celým mančaftem vedl k tak dobrým výkonům
i výsledkům. Většinu utkání jsme
předváděli dominantní hokej, skoro
pořád vítězili a utrpěli jen minimum
porážek. Tím pádem se povedlo
vytvořit nový bodový rekord první
ligy, naše převaha nad soupeři byla
opravdu výrazná. Což vlastně všichni
ocenili potvrzením našeho postupu
do extraligy i bez zrušeného play-off.“

yy Panuje spokojenost i pro vás
osobně?
„Hokej je kolektivní sport, proto
mám na prvním místě vždy fungování týmu. A z tohoto hlediska jsme
víc dokázat skutečně nemohli, takže
spokojenost je samozřejmě velká.
Navíc jsem cítil opravdovou důvěru
hlavního trenéra, který mi dal roli
defenzivního útočníka a naší pětce
v daném ohledu věřil. Pak je logické,
že když to na ledě jde celému mančaftu i vám osobně, cítíte se výborně,
všechno pozitivní se nabaluje a užíváte si společný úspěch.“
yy Už jste vstřebal předčasné utnutí sezóny bez vyřazovacích bojů?
„Sice už uběhla nějaká doba, ale
člověk si denně čte články na hokej.cz a tím se mu vše stále vrací.
Všichni jsme se chystali na vrchol
v podobě play-off, kde jsme chtěli
potvrdit skvělou dlouhodobou část.
A pak nastala během několika dnů
rázem úplně jiná situace, veškeré celoroční snažení bylo najednou pryč.
Tenhle náhlý nečekaný konec, který nemá v našich životech žádnou
obdobu, budeme muset vstřebávat
delší dobu, ještě to nějaký čas potrvá. Myslím, že to přebije až postupný

návrat k životnímu normálu a hlavně
úvod přípravy na novou sezónu, až
bude moci začít.“
yy Sledoval jste na dálku trápení
někdejších parťáků v LHK Jestřábi?
„Pochopitelně jsem to vnímal,
musím říct docela silně. V Prostějově jsem totiž strávil spoustu let
a takové pouto nejde jen tak lehce
přetrhnout... (povzdechne si) Tím
pádem jsem pozorně sledoval, jak
to klukům jde, nebo spíš nejde.
Bohužel moc nechytili vstup do
soutěže, postupně se jim nedařilo
víc a víc, přidaly se do toho různé
problémy zdravotní i jiné. Všechno se to nabalovalo, vedle samotných hráčů a realizačního týmu
tomu nepomohli ani fanoušci
nebo přes veškerou snahu ani
vedení. Zpětně se taková špatná
sezóna hodnotí snadno, ale je mi
i z vlastní zkušenosti jasné, že v jejím průběhu se ze spodku složitě
hrabe výš. Něco se snažíte udělat,
změnit a zlepšit, ale nic nezabírá.
Navíc se zvolené kroky často obracejí proti vám tak dlouho, až je celý
ročník ztracený. Průběžně jsem byl
v kontaktu s Divochem (Tomášem

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Divíškem – pozn.red.), proto mám
trochu přehled, jak to v Prostějově
probíhalo. Kluků je mi líto, teď je
potřeba se ze všeho zvednout pro
lepší budoucnost.“
yy Jak vlastně prožíváte pandemii
koronaviru?
„Před týdnem jsme se s rodinou
přesunuli z Budějovic domů do
Olomouce, kde máme větší byt i se
zahradou. A musím říct, že zatím
žádnou hroznou změnu k horšímu
nepociťujeme. Se dvěma malými
dětmi předškolního věku trávíme
čas doma, případně na té zahradě,
děláme podobné věci jako jindy.
Akorát ven skoro nechodíme. Místo toho si ze srandy dáme vždycky
ráno rozcvičku, společně vymýšlí-

me různé cviky. Jinak si teď dávám
úplné volno, nějak víc trénovat kondici začnu až později. Osobně jsme
tedy s rodinou v pohodě, ani nikdo
z blízkých není nemocný nebo
v nějakých větších problémech. Na
druhou stranu je potřeba si uvědomovat, že spousta lidí po celém
světě je na tom obecně mnohem
hůř, momentálně tedy i vinou koronaviru. Určitě je správné snažit
se zůstávat nad věcí a nepanikařit,
současně je však důležité zodpovědně dodržovat všechna nařízení,
opatření. A v rámci možností podporovat méně šťastné lidi, třeba se
jim i snažit nějak pomoci. Nejen
dokud řádí tahle nákaza, ale pokud
možno trvale.“

play-off šla ze druhé pozice a vyhrála všechny předchozí vzájemné
zápasy v sezóně, v klíčovém utkání
ve Slezsku ale Hanáci dokázali
tuto nepříjemnou sérii ukončit
a vzápětí na domácí palubovce
vydřeli medaili. Po složitých
měsících měla obzvlášť velkou
cenu.

maximálně šláply, družstvo PVK bez
své lídryně naopak odpadlo. A v nastalé fanouškovské vřavě bylo doslova
zválcováno 25:17, 15:4! Rozhodující třetí mač v pražské Přípotoční
ulici otevřely zdatněji zkoncentrované
hostitelky i bez zdravotně vyřazené
Denysove - 25:22. Stěžejní pak byl
nervydrásají závěr druhého dílu, regulérní horror rozsekl teprve drtivý
blok Nikoly Stümpelové na 33:35!
Maratónská koncovka definitivně
zlomila odpor těžce zkoušené vojenské ekipy, zatímco heroickou partu
vékáčka napumpovala obří dávkou
pozitivna. Zbytek utkání tak byl
jednoznačný 16:25 a 13:25, opanovala jej euforie rozjetého Prostějova.
Ten po deseti zlatech a jednom stříbru
opět vydoloval placku, tentokrát bronzovou!

rozhodl pět sekund před koncem
odvážným nájezdem Sehnal. Odveta byla
rozhodnutá nečekaně rychle. Hráči Olomoucka do přestávky proměnili dvanáct
trojek a do kabiny odcházeli za stavu 51:30.
Opavští střelci se sice probudili a chvílemi
stáhli rozdíl na jedenáct bodů. Domácí
ale dokázali především v útoku kontrovat,
a když kapitán Palyza dvě minuty před
koncem upravil na 89:79, bylo o majiteli
medailí rozhodnuto.

semifinále, přesto našly pro první střet
o bronz dostatek energie. Prostějovské
holky cítily velkou šanci své soupeřky
zaskočit, leč zahájení série jim totálně
nevyšlo. Mitáčovy ovečky otočily
startovací sadu z 11:15 na 25:19
a následně se neohlížely zpět. Též ve
druhém souboji na Hané ukrutně
řádila ukrajinská ranařka Karyna
Denysova, domácím plejerkám se ji
nedařilo zastavit. Avšak taktika vše na
jednu kartu se Olympu posléze vymstila. Východní opora se totiž během
čtvrtého setu zranila, s pochroumaným kolenem musela odstoupit.
O 3. MÍSTO
A jak se říká, moravské ženy ucítily
Olymp Praha – Prostìjov krev. Kouč vytáhl během delší pauzy
vinou ošetřování postižené emo1:2 na utkání
tivní proslov, který jeho mančaft za
(3:0, 2:3, 1:3)
nepříznivého skóre 3:11 dokonale vyPražanky měly za sebou vyčerpávající burcoval. Domácí bojovnice do toho

čtyřiadvaceti hodinách se postavili opět tila první mečbol, na půdě soupeře ale
na palubovku, energie jim však stačila nedokázala uspět ani ve třetím semifinálovém utkání. Obávaní střelci z dálky
pouze na první čtvrtinu.
tentokrát neměli svůj den a Slezané semiOpava – Svitavy
finále dohrávali ve velkém útlumu.

soustředěné úpéčko suverénně kralovalo venku, rovněž měření sil číslo
tři doma mu patřilo dost přesvědčivě.
Potom ale přišel další pětisetový boj,
které Olympačky v celém ročníku
uměly na jedničku. I tentokrát vypjatou válku v metropoli ČR o fous
vydřely, pro změnu 17:15. Nicméně
soudný pátý duel ve Sportovní hale
Univerzity Palackého nepřipustil
žádné diskuse. Na maximum zabraly
Gabriela Orvošová s Veronikou Trnkovou a náhle semknutý olomoucký
kolektiv triumfoval.

2:4 na utkání

(72:76, 90:70, 78:86,
82:89 p., 102:70, 78:94)
Hodně očekávanou bitvu výrazně ovlivnil výsledek prvního střetnutí. Svitavy v nervózním střetnutí před bouřící
halou zvládli takticky vedenou partii, kde
se týmy soustředily především na obrany. Další drama přineslo utkání číslo 4,
v němž Tuři získali vedení 3:1, nesmírně
cenný bod ale vydrželi až v prodloužení.
Hrdinou byl Luboš Kovář, který
v nastavení proměnil dvě trojky. Opava
pak sice doma soupeře rozprášila a odvrá-

(87:65, 92:74, 86:80, 98:72)

Hanáci toužili alespoň po jednom
nymburském skalpu, narazili ovšem na
soustředěného soupeře, který nechtěl
připustit ani jedno klopýtnutí na cestě
za další mistrovskou oslavou. V Polabí
se hosté nedokázali střelecky prosadit.
Navíc nebyli dostatečně úspěšní ani na
doskoku a dostali hodně bodů po opakovaných pokusech. Nejblíže k senzaci
byli v úvodním vystoupení před vlastními fanoušky. Celých čtyřicet minut
dřeli a byli vyrovnaným soupeřem,
přesto o šest bodů prohráli. Po necelých

Nymburk – Olomoucko
4:0 na utkání

SEMIFINÁLE

O 3. MÍSTO

Na hráčích Opavy bylo na začátku prvního
FINÁLE
utkání patrné zklamání ze semifinálové
porážky. V poločase prohrávali o pět
Nymburk – Svitavy
bodů, ve třetí čtvrtině ale velkým náporem
3:0 na utkání
výsledek otočili a do poslední periody vstu(106:78, 89:68, 99:64)
povali Hanáci se ztrátou sedmi bodů. Šesti
body v řadě pak manko téměř vymazal K žádnému překvapení ve finálovém
Josipovič a následnou přetahovanou souboji nedošlo. O nymburské

(68:71, 85:97)

Opava – Olomoucko
0:2 na utkání

(7:0, 3:2pp, 4:3, 6:1)

È. Budìjovice – Havíøov
4:0 na utkání

SEMIFINÁLE

Převelice zajímavé byly závěrečné
boje vyřazovací fáze v hokejové
Chance lize mužů ČR 2019/2020.
Extrémní poutavost nabídla hlavně
nesmlouvavá semifinálová řežba mezi
Hanáky a Valachy, z níž vzešel soupeř
pro České Budějovice ve finále. Naprostý hegemon dlouhodobé části
soutěže tam svou roli potvrdil, byť odbojný VHK statečně vzdoroval. Přesto
favorit zcela zaslouženě postoupil po
sedmi letech zpět do extraligy.

Na startu série se projevilo, že
odpočatí Jihočeši si dali pozor na
úspěšný vstup, zatímco vyčerpaní
Severomoravané ještě nestihli zregenerovat po dlouhém čtvrtfinále.
Úvodní debakl je ale nikterak
nezdeptal, naopak přispěl k vyrovnanosti dvou dalších vzájemných střetnutí. Rychle obživlí borci
Azetu obětavě bránili, mezi tyčemi
se rozchytal k parádním výkonům
gólman Aleš Stezka a výběr ČEZ
měl náhle nemalé trable. Ve druhém
domácím zápasu neudržel těsné
vedení, hosté minutu před koncem vyrovnali na 2:2. A rozhodl až
v polovině prodloužení exjestřáb
Radek Prokeš. Ve třetím pokračování

Moravské derby se změnilo v obrovskou řežbu plnou maximální tvrdosti,
mnoha nepěkných faulů a řady nesm-

(2:1, 2:3sn, 0:3, 1:2pp, 4:1, 3:5)

Pøerov – Vsetín
2:4 na utkání

venku Budějovičtí ztráceli už 0:3, než
mohutný řev jejich kouče Václava
Prospala během oddechového času
utnul rostoucí havířovskou euforii.
Zfénovaní energetici znásobili tempo, ještě do druhé přestávky snížili
na 2:3 a v závěrečné třetině dokonali klíčový obrat. Napočtvrté pak
zplihlého protivníka hravě přejeli,
nebylo co řešit.

louvavých bitek na ledě i v hledišti,
ovšem přineslo také nesmírně
vzrušující hokejovou podívanou.
Duel číslo jedna ovládli Zubři svou
vyhlášenou defenzivou, druhá bitva jim však proklouzla mezi prsty
po samostatných nájezdech. Borci
valašského klubu skutečně vyladili
formu na play-off, jak předem avizovali, a ve třetím ani čtvrtém vzájemném
utkání nenechali rivala dobýt magický
Lapač. Nejprve frenetičtí fanoušci
aplaudovali perfektnímu výkonu
domácích, následně vsetínské chlapce
doslova dotlačili ke stěžejnímu
vítězství v prodloužení. Za zápasového stavu 1:3 se hanácká suita vrátila do série přesvědčivým triumfem

v pátém dílu, načež se památný šestý
mač hrál téměř čtyři hodiny. Kluziště
několikrát zbarvila krev vinou brutálních rvaček, oba přehecované
mančafty končily abnormálně vypjatou válku v okleštěných sestavách
kvůli hromadě vyloučených do konce
střetnutí. Nezvyklou situaci lépe zvládli Dopitovi svěřenci, když v 57.
minutě Antonín Pechanec využitou
přesilovkou strhl vedení 4:3 na stranu
domácích. Načež třicet sekund před
vypršením normální hrací doby
Radim Kucharczyk pečetil během
přerovské power play do opuštěné
klece postup Robe, fandy natřískaný
a slivovicí provoněný zimák málem
spadnul hurónským řevem.

(4:2, 8:1, 1:3, 3:4sn, 7:3, 2:1pp)
Pozdějšímu dramatu nejprve nic
nenasvědčovalo. Favorizovaný kolektiv
si přes počáteční potíže (1:2 po úvodní
periodě) vcelku bezpečně pohlídal
první finálový duel, aby v odvetě zase na
vlastním hřišti tentokrát soka s gustem
rozstřílel. Jenže to už mazaní Valaši šetřili
síly na svůj Lapač, kde opět zafungovala
až kouzelná nedobytnost tohoto útulného stadionku. Jihočeská kavalérie si
rázem nevěděla rady s propracovanou
defenzivou Jiřího Drtiny a spol., svatyni

È. Budìjovice – Vsetín
4:2 na utkání

FINÁLE
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FINÁLE

Jihomoravské veteránky vydržely
zdravé až do úplného finiše sezóny,
kromě toho ještě vystupňovaly svou
rostoucí výkonnost. Naopak úřadující
šampionky šly do finálové série bez
smečařky Martiny Michalíkové, jež si
na posledním tréninku před propuknutím extraligového vrcholu zle zvrtnula kotník. A hned zkraje úvodního
vzájemného zápasu vypadla ze stejného
důvodu první nahrávačka Katarína Dudová. Bez nejlepší přihrávačky i spole-

(3:1, 3:2, 3:0)

Šelmy Brno – Olomouc
3:0 na utkání

zavřel David Gába. Semknutá parta VHK
tak vyhrála třetí zápas 3:1 a na sklonku
maratónského čtvrtého díky psychické
pohodě opanovala nájezdový rozstřel.
Nervozita v táboře ČEZ se dala krájet,
spornými verdikty sudích rozzuření borci z Čech poněkud zdemolovali kabinu.
Notně vyhrocené emoce však po návratu
domů nasměrovali na správnou kolej

obhajobě nikdo nepochyboval, bylo
však otázkou, zda nejlepší český celek
udrží svoji neporazitelnost v průběhu
celé Kooperativa NBL. Hráči
nejlepšího českého celku neponechali
nic náhodě a v každém utkání rychle
rozhodli o svém vítězství. Ve všech zápasech dominovali. Situaci jim jejich

0G<?FÑH@?<DGJQÑUµQîMCJ?IîNGJÜDO½N@UÇIT

(2:3, 3:0, 3:1, 2:3, 3:0)
Oba protivníci svedli vyrovnanou
řežbu již ve finále Českého poháru,
teď si ji zopakovali v ligovém semifinále. Základ dlouhého pětisetového
dramatu položil výběr PVK obratem
vstupního utkání z 2:1 na 2:3 včetně
těsného tiebreaku 16:18. Napodruhé

Olomouc – Olymp Praha
3:2 na utkání

Mikysková, v kooperaci s účinným
podáním Ivony Svobodníkové i neprostupných bloků Šelmy otočily na
25:22. Rozhodující tiebreak měly
pod kontrolou 15:11 a čtvrtý mač
poté ovládly dominantně. Ubránily předtím výbornou Gabrielu
Kopáčovou, ona ani její parťačky už
nenašly mentální síly vzdorovat vysoké kvalitě.
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Po posledním mistrovském utkání
si basketbalisté BK Olomoucko
mohli říci – konec dobrý – všechno
dobré. V semifinále play-off podle
očekávání nestačili na Nymburk
a sérii ztratili v nejkratším možném
termínu, v duelech o bronz si však
vše patřičně vynahradili. Opava
byla v sérii favoritem, protože do

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Což tým vékáčka naplno pocítil
v úvodním semifinálovém duelu,
kde se dlouho nechytal. Až třetí set
znamenal naději, ovšem jen chvilkovou. Druhé vzájemné střetnutí v hale
Sportcentra DDM však vypadalo
úplně jinak. Hanačky předvedly
herně nejhodnotnější výkon sezóny,
pomohla jim nečekaně skvělá
přihrávka. A ukázaly, že jakmile mají
přihráno, umí produkovat špičkový
volejbal. Bezradné favoritky si kromě
druhé sady nevěděly vůbec rady
a musely kapitulovat. Navíc zápas
SEMIFINÁLE
číslo tři směřoval k ještě větší senzaci.
Šelmy Brno – Prostìjov Petrášovy svěřenkyně nepociťovaly
žádný psychický tlak, všechno z nich
3:1 na utkání
spadlo, dál hrály v ohromné pohodě.
(3:1, 1:3, 3:2, 3:0)
Na jihu Moravy vedly 1:0 a 2:1, ve
Vítězky dlouhodobé části v kom- čtvrtém dějství 18:12. Až v tu chvíli
pletní sestavě, to je pořádná palba. se probrala brněnská tahounka Soňa

Ženy VK Prostějov sice v semifinále
nestačily na favorizované Jihomoravanky, ale chuť si dokonale spravily
v sérii o třetí příčku. Dokázaly totiž
přemoct pražské soupeřky a také
další ročník UNIQA extraligy ČR
tedy končily s cennými kovy na svých
krcích. I jejich bronzová hodnota
přitom má obrovskou cenu! Premiérové zlato v dějinách nejvyšší české
soutěže pak oslavily Šelmy Brno, když
v překvapivě hladkém finále smetly
olomoucké obhájkyně primátu.

a příliš sebevědomé ‚Vsetíňáky‘ zmuchlali v divoké přestřelce 7:3. Další drsná řež
se poté rozpoutala v šestém střetu, který
trval přesně 77 minut a 7 vteřin. V tomhle čase rozsekl nervydrásající detektivku
dlouholetý prostějovský kapitán Matouš
Venkrbec, právě jeho trefa definitivně poslala budějovickou mašinu vstříc tuzemské elitě!

(QVQ/QVQTèGUMÆ$WF÷LQXKEG

soupeř ulehčil. Tuři evidentně všechny
své síly dali do semifinálového souboje
a s úřadujícím mistrem jim pokaždé
rychle došel dech. Přesto byli oba
soupeři po poslední siréně spokojení.
Nymburk získal další zlato, svitavští
basketbalisté zase dosáhli na největší
úspěch klubové historie.

(QVQè'<0[ODWTM

hlivé dirigentky sice Hanačky bojovaly,
ovšem většinu vstupního střetnutí
měla jasně navrch kompaktní Boulova
družina. Zapletalovu týmu svitla naděje
v domácí odvetě, kdy vedl s vydatnou
pomocí zaplněného hlediště 2:0 na sety
a ve čtvrtém 16:11. Nicméně zkušenější
soupeřky dokázaly využít jeho oslabení, klíčový zvrat na 23:25 a 12:15
zosnovaly kromě Mikyskové se Svobodníkovou další ostřílené harcovnice
Soňa Nováková + Markéta Chlumská
(tedy někdejší Agelky). Třetí díl finále?
To už byl brněnský koncert, spanilá
jízda nezastavitelné domácí mašiny. Po
výsledku 25:18, 25:20, 25:15 Šelmy
křepčily nad premiérovým mistrovským
titulem ve své krátké historii!

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
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PROSTĚJOV Tak už je vymalováno! V současné temné realitě zrušila pandemie koronaviru plánované vyvrcholení aktuální sezóny ve třech
prostějovskými fanoušky ostře sledovaných sportech. Tak jsme se závěrečnou část play off rozhodli ve Večerníku dohrát alespoň fiktivně, jak by podle našeho názoru dopadly. V minulém vydání jsme tuhle fiktivní zábavu rozjeli úvodními koly vyřazovacích bojů a dnes celý projekt uzavíráme medailovými bitvami. A k čemu jsme výsledkově došli? UNIQA extraligu volejbalistek premiérově ovládly Šelmy Brno, ženy VK Prostějov parádně urvaly
bronz. V Kooperativa NBL basketbalistů neměl tradičně konkurenci Nymburk, obhajobou třetího místa se zaskvěli muži BK Olomoucko. A v hokejové
Chance lize triumfoval dle očekávání Motor České Budějovice, zatímco prostějovští Jestřábi do play-off vůbec nepostoupili.
Pojďte si tedy společně s námi tuhle hru pro zvednutí nálady užít!
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Marek SONNEVEND
Ladislav VALNÝ

zrušené vyřazovací boje ve třech sledovaných sportech

sport

sportovní komise (kde by měli dle
mého názoru a zkušeností získaných
během mé dvanáctileté činnosti v ní
zasedat odborníci přes sport nezávisle na jejich členství v té či oné politické straně). Byl jsem zmrazen po
jednoduché otázce, jestli spadáme do
kategorie 1 – vrcholový sport nebo 2 –
příprava talentované mládeže strohou
odpovědí: ´Ty spadáš do kategorie 3,
Zbyňku...´ Bez vysvětlení a věcné argumentace.
Náš klub má dvacetiletou historii a za
tu se díky velkému množství úspěchů
na světovém, evropském i českém
sportovním poli stal objektivně nejúspěšnějším klubem na světě. Začínali
jsme s dotací od města 400 000 Kč přes
200 000 Kč až k současným 50 000
Kč. Nějak zde koeficient deset procent
méně než loni neplatí… A výkonnost
i členskou základnu přitom máme na
daleko větší úrovni. Jsme klub s téměř
stovkou členů, třetina je mládež a osmdesát procent aktivních sportovců,
z nichž polovina patří do reprezentace
ČR. Jak je vidět, ani tohle nestačí jako
argument. Prostě náš sport trpí tím, že
já jako jeho představitel nejsem politicky angažovaný a můj dlouholetý názor
je, že politika do sportu nepatří. V čemž
mne ubezpečila osobnost dřívějších
předsedů sportovní komise města, kteří sport buď vidí jen v televizi, nebo se
angažují pouze v jednom odvětví a pro
ostatní mají klapky na očích.
Ale k věci. Existuje spousta klíčů pro
rozdělování VEŘEJNÝCH financí do
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PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku strana C12
za 130 Kè!
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Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní
pøed nákazou! Veèerník vám doruèíme
B¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

INFORMOVANÍ
V DOBĚ KARANTÉNY

BUĎTE

Příjemci: primátor František Jura
a Rada statutárního města Prostějov, náměstek primátora pro
sport Jan Krchňavý, Miloš Sklenka
a sportovní komise při Radě města
Prostějova.
„Vážení, dovoluji si i v této nelehké
době oslovit představitele města Prostějov a veřejnost. Uvědomuji si, že
priority jsou teď úplně jinde, ale na
druhou stranu máme čas se zamyslet
a zastavit nad některými fakty, na která určitě po vyřešení problému s virem
nebude čas. Chci se věnovat oblasti
sportu a jeho financování u ´malých´
sportů. Navíc si myslím, že nyní je potřeba se právě tělesnému pohybu a tím
zdravému duchu i tělu více věnovat,
abychom měli sílu se nákaze bránit
účinněji než některými nefunkčními
ochrannými prostředky. Ale to je už
jiné téma…
Dopis píši jako předseda Vodáckého
klubu zabývajícího se raftingem. Na
podzim proběhla instruktáž o financování sportu. Jako několik dalších
zúčastněných jsem akceptoval jakési
kastování sportů, co mne však udivilo, že byla vytvořena kategorie 1
pro financování vrcholového sportu.
Což je v pořádku, ale co je vrcholový
sport? Na dotaz na právním oddělení MŠMT a na ČOV jsem zjistil, že
tam spadají všechny sporty uznávané
MOV, provozované na mezinárodní
špičkové úrovni, tudíž i můj oblíbený
rafting, potažmo kanoistika. Ne taková je ovšem definice u prostějovské

správní rady TJ OP Prostějov a předseda Vodáckého klubu 109 Prostějov
mám za pětatřicet let dostatek.
Ještě jednou se omlouvám za datování
tohoto dopisu nyní, ale věřím, že bude
líp, a to nejen po karanténě…
A ještě jednu poznámku. V březnu
2020 měli být vyhodnoceni nejlepší
sportovci města Prostějov za rok 2019.
Z pochopitelných důvodů bylo slavnostní vyhlášení zrušeno a není reálné
ho ještě v aktuálním čase uspořádat.
Nebylo by tedy vhodnější aspoň zveřejnění vyhodnocených a ušetřené peníze
na uspořádání slavnostního vyhlášení
raději rozdělit mezi oceněné? Jistě by to
byla vítaná pomoc.
Na závěr přeji všem jednoduše – ať platí: ZASE BUDE LÍP!
Zbyněk Netopil

D5

„Vážený pane Netopile,
byl jsem pověřen Radou města odpovědí na váš otevřený dopis. Děkujeme za nabídku spolupráce v oblasti
dotací v našem městě. Komise byla
ustanovena Radou města na základě
volebního výsledku a každá strana či
hnutí zde zvolila svého odborníka.
Věřím, že tato komise má dostatečné
znalosti a vaši nabídku nevyužije.

Vaše oblast sportu, kterou reprezentujete, byla v komisi projednávána. Komise
se k vašim oběma žádostem vyjádřila
a sdělila Radě města svoje stanovisko.
Pokud máte jiný názor, můžete jej
prezentovat, kde uznáte za vhodné.
To je mimo naši kompetenci.“
Miloš Sklenka, předseda Komise
sportovní a člen Rady statutárního
města Prostějov

za statutární město Prostějov

o dotačních penězích od Miloše Sklenky

Reakce na otevřený dopis

sportu (základna, mládež, výkonnost,
oblíbenost sportu atd.) či zkušenosti
z jiných měst. Třeba Pardubic, kde je
sport na úrovni. Tam je předem dané,
kolik klub dostane za titul mistra světa, mistra Evropy, mistra republiky na
členskou základnu s ohledem na koeficient oblíbenosti sportu. Jak prosté. Na
schůzce s představiteli sportů v Prostějově bylo řečeno, že finance do sportů
v kategoriích 3 a 4 budou rozdělovány
dle klíče podobného jako v Olomouckém kraji. Žádný takový ovšem zveřejněn nebyl. Znovu opakuji, že se jedná
o rozdělování veřejných financí, tudíž
je právem všech občanů je kontrolovat
a znát způsob jejich rozdělování. Prosím tedy o zveřejnění tohoto klíče. Děkuji. Samozřejmě jsem připraven i jakkoliv pomoci, zkušeností jako předseda

Pondělí 6. dubna 2020

FIKCE aneb VEČERNÍK DOHRÁL PLAY-OFF!
Otevřený dopis Zbyňka Netopila
městu Prostějov na téma
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finančních dotací jednotlivým sportům
Hrajeme druhý díl, ve kterém jsme dokončili reálně
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a z koronaviru cítí velký respekt
PROSTĚJOV Celou jednu dekádu byl Miroslav Čada v centru dění i světle reflektorů jakožto hlavní trenér prostějovských volejbalistek, než předloni přešel na pozici sportovního ředitele VK. I v téhle roli však má pro hanácký klub už
druhým rokem velkou důležitost, stále zůstává jednou ze
stěžejních osobností oddílového dění. Společně s vyhlášeným odborníkem jsme se ohlédli za soutěžním ročníkem 2019/20 a probrali též aktuální události.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Mladý kolektiv
to zvládl dobøe
Elitní výběr vékáčka obsadil čtvrtou pozici v Českém poháru žen
i v předčasně ukončené UNIQA extralize ČR. „Mančaft se před sezónou
dost obměnil, odešly všechny největší
opory a místo nich přišly sice kvalitní,
ale mladé hráčky. Tím pádem jsme
byli v určité nejistotě, jak to omlazené
a převážně nezkušené družstvo zvládne. Holky se ale pod vedením kouče
Luboše Petráše i celého realizačního
týmu poctivě připravovaly, neměly
žádné excesy a z pracovitosti těžily. Až
na některé dílčí výpadky – například
v pohárovém Final Four – se dařilo
předvádět velice dobrý volejbal, kolektiv nakonec zvládl nelehkou situa-

ci na úrovni. A nebýt dlouhodobých
zdravotních problémů Lenky Knorové, mohli jsme na tom být ještě o něco
lépe. Každopádně s výkonností i čtvrtým místem v lize můžeme být určitě
spokojení,“ zhodnotil Čada.

Kostra týmu
zùstane pohromadì
Jednotlivým plejerkám ještě dobíhají
stávající smlouvy, nejen proto zatím
nelze jmenovitě prozradit složení
hráčského kádru pro příští sezónu
2020/21. Svou roli má i současná
nejistá situace vinou pandemie COVID-19. „Nicméně na složení týmu
do dalšího ročníku jsme už s předstihem intenzivně pracovali a mohu tak
s potěšením konstatovat, že soupisku
máme již teď v podstatě danou. Některé holky odejdou, dobrými výkony si udělaly jméno a byl o ně zájem
jinde. Většina ale zůstane a povedlo se
nám sehnat posily, věřím, že adekvátní. Pokud se nestane nic nepředpokládaného, měli bychom mít mančaft na novou sezónu pohromadě,“
těší Čadu.

2QMTCéWLGUGKPFKXKFW¾NP÷

Rozumnì nastavené
podmínky pomohou
Za poslední roky VK Prostějov citelně snížil finanční rozpočet a postupně přešel na rozumnější chod s mnohem nižšími náklady než dříve.
„To se nám v momentálně nejisté
době může dost hodit. Samozřejmě
nelze tvrdit, že se coby klub nedostaneme do nějakých problémů,
ty bude v nadcházející době řešit
skoro každý. Oddílový chod je však
nastaven po ekonomické stránce
natolik rozumně, že se nás žádné
výrazné či dokonce existenční potíže snad nedotknou. Nepotřebujeme zdaleka takové peníze jako
fotbalové či hokejové kluby, žijeme
už ve skromnějších podmínkách.
Klíčová přitom bude pokračující
spolupráce s největšími partnery,“
vnímá Čada důležitost podpory od
marketingové agentury TK PLUS,
statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje i Českého volejbalového svazu.

Povedlo se
]YHGQRXWPOiGHç
Speciální radost má uznávaná
persona sportu pod vysokou sítí
z oživení mládežnických složek
vékáčka. „U naší mládeže nastal
příchodem Aleše Nováka velký
průvan pozitivním směrem. Nový
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Foto: Marek Sonnevend

šéftrenér do toho vletěl s maximální energií, především jeho zásluhou se podařilo spoustu věcí
nastavit na mnohem vyšší úroveň
a celý systém fungování našich
klubových talentů se rozběhl tak,
jak jsme si představovali. Aleš
přicházel do nelehké situace, ale
popral se s ní, plně prokázal své
schopnosti. Teď máme ve všech
věkových kategoriích konkurenceschopné i dobře pracující hráčské
kolektivy pod vedením obměněné sestavy trenérů, například
spolupráce s Gymnáziem Jiřího
Wolkera dává našim juniorkám
i kadetkám možnost výrazně kvalitnější přípravy. A postup juniorského družstva do extraligy je pro
budoucnost strategicky stěžejní.
Nyní je potřeba s mládeží dál pokračovat v dobré práci výhledově
tak, abychom každý rok mohli do
ženského áčka zařadit aspoň jednu
nebo dvě vlastní odchovankyně,“
nadhodil Miroslav Čada.

Koronavirus
se nesmí podcenit
Jako všichni ostatní teď brněnský rodák
tráví většinu času zavřený doma a se
svými blízkými se snaží vyhnout expandující nákaze. „Z koronaviru mám
velký respekt. Co si budeme nalhávat,
ve svém věku už patřím do ohrožené
skupiny obyvatel a tím pádem nesmím
nic podceňovat. Proto se celá rodina
snažíme zodpovědně dodržovat veškerá nařízení, jedině takovým přístupem
všech lidí lze šíření epidemie zastavit
a nad touhle novou nemocí vyhrát. Pozitivní je, že má člověk oproti dřívějšku
víc času na jiné věci. Já osobně se třeba
snažím vylepšit kondici, i když hodně
prostoru pochopitelně věnuju pracovním záležitostem, byť na dálku. S vedením VK jsme měli dvě telekonference
a řešili nejdůležitější záležitosti, jinak
jsme průběžně na mobilu,“ popsal
Čada své současné dny.
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PROSTĚJOV On-line vyřazovací
boje v UNIQA extralize žen ČR
2019/20 formou hlasování příznivců na Facebooku a Instagramu
této soutěže vyvrcholily závěrečnými dvěma sériemi o medaile. A volejbalistky VK Prostějov skončily
v tomto virtuálním play-off druhé.
Ve finále Hanačky narazily na Olymp
Praha, v pomyslném duelu o mis-

trovský titul se během pondělka 30.
+ úterý 31. března strhla velká bitva.
Fanoušci obou táborů posílali hlasy
jako diví, jejich počet se u „domácích“ i „hostů“ přehoupl přes tisícovku.
„Zase zburcuju naše mladé hráčky,
ať se do toho i s kamarádkami pořádně vloží. Půjdeme na zlato,“ smál
se v pondělním odpoledni šéftrenér

mládeže ve vékáčku Aleš Novák, který projektem sympaticky žil.
Prostějovský tým sváděl s PVK
dlouho vyrovnaný boj, v porovnání se čtvrtfinále a semifinále dostal
mnohem víc hlasů. Ani to však nakonec nestačilo, neboť Olympačky
jich v celkovém součtu nasbíraly za
čtyřiadvacet hodin o více než stovku
vyšší množství.

Virtuální extraligové prvenství tudíž získal pražský výběr, ženy VK
braly stříbro. A v utkání o třetí pozici Olomouc porazila Šelmy Brno.
„V současné nelehké době to byl ze
strany Českého volejbalového svazu
dobrý nápad, jak pobavit lidi, trochu je
vytrhnout z tíživých myšlenek,“ ocenil
sportovní manažer volejbalového Prostějova Miroslav Čada.
(son)

VIRTUÁLNÍ PLAY-OFF
UNIQA EXTRALIGY
Ĺ(1É5

Závěrečné výsledky – finále:
Olymp Praha – VK Prostějov
1204:1063. O 3. místo: UP
Olomouc – Šelmy Brno
765:634.
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Prostějov (son) - Posilovat a cvičit
doma, běhat rovněž v soukromí na
běžeckém pásu nebo venku v přírodě. K tomu si pod širé nebe vyjít na
procházku či se projet na kole (vždy
s rouškou), taková je v posledních
týdnech sportovní náplň volejbalistek VK Prostějov všech věkových
kategorií. Pochopitelně jen individuální, nic jiného omezení kvůli pandemii koronaviru neumožňují. Hráčky,
které bydlí a žijí přímo ve městě, tak
můžete občas potkat, nejčastěji v lesoparku Hloučela. Večerník měl to
štěstí tam narazit například na Terezu Slavíkovou, kterak venčila rodinného psa – boxera (v doprovodu své
maminky, věrné fanynky vékáčka), či
na Gabrielu Kozmík během vycházky s dětmi. Tamtéž do oblíbeného
biokoridoru často míří i hlavní kouč
„A“-týmu vékáčka Lubomír Petráš
společně s manželkou Lucií a malým
synkem Jakubem v kočárku.
Co však nastane, až se zdravotní situace zlepší a přísná nařízení budou
uvolněna? „Určitě máme v plánu
zahájit společnou přípravu co nejdříve od chvíle, kdy to znovu půjde.
Samozřejmě v rámci možností a po
domluvě s holkama,“ shodl se hlavní
lodivod prostějovských žen Lubomír Petráš se šéftrenérem mládeže
VK Alešem Novákem. Tréninková
pauza od klasické náplně bude už tak
dlouhá, není nač čekat. A přesný plán
přípravy na novou sezónu 2020/21
s případnou letní přestávkou (byť
třeba krátkou) spatří světlo světa až
podle konkrétní situace. Tedy především v návaznosti na to, odkdy znovu
začne plynout „normální“ život.

'MQPQOKEMÆFQRCF["
è85EJEGRQO¾JCV
Prostějov (son) - Je jasné, že stejně
jako na celý tuzemský sport dopadnou finanční následky současné krize
vinou COVID-19 i na volejbal v ČR.
Vedení Českého volejbalového svazu
proto chce oddílům v rámci možností pomáhat. „Stávající krizová situace,
která naplno dopadla i na sport, není
úplně přehledná. Na jedné straně
stát přijímá restriktivní opatření, na
druhé se snaží jejich dopady alespoň
částečně kompenzovat. K dispozici
zatím nejsou jasné prováděcí předpisy a související legislativa, proto je
důležité sledovat další vývoj,“ píše se
v prohlášení ČVS. „Na úrovni klubů
čelíte podobným problémům jako
celý podnikatelský sektor. Jak udržet
v systému lidi nezbytné pro zajištění
sportovního chodu v budoucnu, jak
kompenzovat ztráty plynoucí z uzavření provozu sportovních zařízení.
Pro všechny, kteří jsou v této situaci,
jsou na internetu připraveny různé
odkazy a souhrnné informace, které
pomohou se orientovat v dané problematice,“ zní ještě v povzbudivém
textu.
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PROSTĚJOV Jedním z nejdůležitějších témat, jež vedení Českého
volejbalového svazu řešilo poslední dobou směrem k nedokončené uplynulé sezóně 2019/20,
byly postupy a sestupy z předčasně utnutých soutěží.
V pondělí 30. března vydala Správní
rada ČVS příslušné rozhodnutí přijaté per rollam po analýze Sportovně technické komise i konzultacích
s Radou mládeže. Týká se všech

soutěží organizovaných ČVS (tedy
mimo krajské a oblastní) kromě
obou extralig i prvních lig dospělých, o nichž bude rozhodnutí přijato později.
Obecně se dá shrnout, že všechny
týmy, kterých se v příslušné soutěži týká kvalifikace o účast pro příští
ročník 2020/21 z pozice potenciálně postupujících či sestupujících, si
mohou samy vybrat, jestli se přihlásí
výš nebo níž.
Z družstev VK Prostějov se do téhle
situace dostaly jedině juniorky. Ty
postoupily coby vítězky 1. ligy U19
do závěrečné fáze kvalifikace o extra-

ligu a v další sezóně tak můžou buď
hrát mezi tuzemskou elitou dané věkové kategorie, nebo zůstat ve druhé
nejvyšší soutěži. „Vzhledem k tomu,
že návrat do extraligy juniorek byl
nejdůležitějším
mládežnickým
cílem našeho klubu, samozřejmě
zvolíme postupovou variantu. A juniorský mančaft přihlásíme do nejvyšší soutěže ČR,“ potvrdil logický
krok šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák.
Ve 2. lize žen se oba týmoví zástupci prostějovského regionu
bezpečně zachránili, neboť zůstalo v platnosti pořadí po 32. kole.

A kolektiv VK Prostějov B tak skončil šestý, soubor TJ OP Prostějov
hned za ním sedmý. Starší žákyně
VK zůstanou pod hlavičkou oddílového béčka kadetek v 1. lize U17,
kde obsadily druhé místo v jedné
z nadstavbových skupin o záchranu.
S ohledem na zvolené řešení svazové generality je zřejmé, že v novém
ročníku budou mít jednotlivé soutěže nestandardní počet účastníků.
Proto podle konečného stavu na
základě přihlášek všech klubů vzniknou upravené herní systémy i klíče
pro postupy a sestupy na konci příští
sezóny tak, aby se soutěže 2021/22

znovu vrátily do početního normálu.
„Rozhodnutí jsme vydali poměrně
rychle proto, aby kluby co nejdříve věděly, na čem jsou. Důležitá je
i návaznost mezi celorepublikovými soutěžemi a těmi krajskými,
které jsou pod nimi. V tuto chvíli je
tak k dispozici konkrétní řešení, dle
kterého se mohou plánovat a konat
další kroky. Principiálně jsme chtěli
být k většině spravedliví a minimalizovat poškození,“ vysvětlil předseda
Českého volejbalového svazu Marek
Pakosta.
Proč zatím nepadl verdikt o extralize mužů i žen? „Považujeme je za

profesionální soutěže, kluby v nich
hrající jsou sdruženy v Asociaci volejbalových klubů (AVOK). Ta jako
odborný orgán zpravidla navrhuje
doporučení pro Správní radu ČVS.
Základní diskuse na úrovni AVOK
proběhla, ale vzhledem k tomu, že
dopady stávající situace jsou v rovině
sportovní, ekonomické, organizační
i mediální, vidím jako prospěšné
důkladně prodiskutovat a najít optimální řešení nejen pro otázku sestupů a postupů u ročníku 2019/2020,
ale i podobu a pravidla obou soutěží
pro sezónu 2020/2021,“ doplnil Pakosta.
(son)
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PROSTĚJOV Další extrémně náročnou sezónu má za sebou kapitán basketbalového BK Olomoucko Lukáš Palyza (na snímku).
Po dlouhém a úspěšném reprezentačním létě naskočil rovnou
do ligové přípravy a byl s průměrem téměř pětatřicet minut na
zápase druhým nejvytíženějším hráčem ligy. Proto po předčasném ukončení sezóny především odpočívá. „Klubové vytížení
bylo enormní. Bylo toho opravdu dost, tělo si potřebuje odpočinout a zregenerovat,“ popisuje svůj aktuální program opora týmu, který sídlí v Prostějově. V současnosti pečlivě sleduje veškeré
basketbalové dění.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Ladslav
VALNÝ
yy Jak dlouho může trvat návrat,
než basketbalisté naberou kondici
a dostanou se do herního módu?
„To je hodně individuální. Z pohledu
kondice to u mladého hráče do třiadvaceti let, který ještě nabírá i svaly,
po návratu z dovolené trvá deset dní
až dva týdny. U staršího hráče je ta
doba díky návykům kratší. Na druhou stranu jsou už tady třeba nějaké
bolístky, které návrat limitují. U herní
pohody je to složitější. Záleží na roli
hráče v týmu nebo jeho vytížení. I na
tom, jak vstoupí do mistrovských
zápasů, které jsou úplně jiné než ty
přípravné.“
yy Ovlivní složení nových kádrů
skutečnost, že sezóna skončila
v době, kdy se pomalu začínají
tvořit sestavy na tu další?
„Je to složité především z pohledu cizinců. V současné době jsou uzavřené
hranice. Navíc se může stát, že přijde
nějaká další vlna, cizinci pak přijdou
s tím, že chtějí domů. Chytrým řešením je snaha posílit co největší českou
osu v týmu. Nestavět sestavu na zahraničních hráčích.“
yy Děje se to už v těchto dnech?
„Třeba Svitavy se o to snaží. Získaly
UŽ dva české hráče z Opavy. Osobně si ale myslím, že kluby především
teď zvažují, jak dofinancovat tuto

sezónu, aby měly čistý stůl bez
dluhů. Pak začnou řešit další
soutěžní ročník.“
yy Nemáte obavy, že až
skončí pandemie, budou
díky ekonomickým potížím
ve sportu chybět peníze?
„Na to je těžké nějak odpovědět. Je
to takové spekulování. Celkově na
tom sport v posledních deseti letech
není dobře. Nedá se to srovnat s devadesátými lety minulého století,
i v prvních deseti letech milénia to
bylo lepší. Věřím, že lidé, kteří o tom
všem mají více informací, udělají vše
pro to, aby sport neumřel. To platí
pro všechna odvětví. Šanci na rychlý návrat do normálu mají projekty,
které jsou podporovány městem,
regionem, a k tomu i nějakým sportovním srdcařem. Takové spojení
funguje.“
yy Mluvíte o návratu do normálu. Kdy k němu v basketbale dojde?
„Myslím, že kluby budou potřebovat chvíli, aby se oklepaly. Půjdou
cestou stabilizace. Místo tří cizinců
angažují mladé domácí hráče. Třeba
chvíli nebudou atakovat medaile,
ale budou třeba hrát kolem sedmého osmého místa, přitom se snahou
o slušný basketbal. Pak se zase nadechnou.“
yy Neutrpí tím kvalita soutěže?
„Basketbal není hokej, kde třeba
snižují rozpočet ze tří set milionů
na polovinu. Pokud kluby udrží regionální podporu, kvalita moc dolů
nepůjde.“
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yy Můžou mít současné problémy nějaký vliv na reprezentaci,
které se v mezinárodním
měřítku v posledních letech
daří opravdu skvěle?
„Vliv to může mít obrovský. V reprezentaci jsem šest let a v poslední době jsme během každého léta
buď splnili očekávání, nebo je i hodně
překonali. Vezeme se na úspěšné vlně, kterou
je škoda přerušit. Poprvé nás zřejmě čeká
léto bez vrcholné akce. Takové slepé okno
v úspěšné sérii. To se může projevit.“
yy Předpokládáte, že se červnová olympijská kvalifikace v Kanadě hrát nebude?
„Zrušená ještě není, myslím ale, že v Kanadě budou v té době řešit úplně jiné problémy
než basketbal...“
yy Umíte si představit, že se v příštím roce
odehraje olympijská kvalifikace, pak olympiáda, a k tomu ještě mistrovství Evropy, které
se bude hrát také v České republice?
„To by byl totální masakr! Po těžké sezóně žádné
volno a celý ten náročný reprezentační blok. Hned po
něm další sezóna. To je takových dvacet měsíců v jednom zápřahu. Je možné, že to tak dopadne...“
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Ladislav VALNÝ
Pokud by platilo heslo „co tě nezabije, to tě posílí“,
měli by zřejmě hned v příští sezóně bojovat basketbalisté BK Olomoucko o titul. V průběhu předčasně ukončeného ročníku Kooperativa NBL inkasovali celou řadu nečekaných úderů, řešili extrémní
počet zdravotních problémů a doplňovali sestavu,
jak jen bylo možné. To vše se podepsalo pod souhru týmu, která byla často kostrbatá.
Patrné byly nedostatky na obranném doskoku,
také počet ztracených míčů byl větší, než by si tre-

néři i fanoušci představovali. Vše mělo přitom jednoho společného jmenovatele – velký počet změn
v základní rotaci. S každou se kádr statečně popral a nebylo jich málo.
Nejdříve kabinu opustil Javonte Douglas, pak přišlo zranění Malika Morgana a vše vyvrcholilo nuceným odstoupením Radovana Kouřila. Ve všech
případech se hráči s neočekávanou komplikací
vyrovnali se ctí. Důrazem a bojovností nahradili
nedostatky v kombinaci. Především mladí a dříve

méně vytížení basketbalisté si rychle zvykli na novou a důležitější roli v sestavě. Brali na sebe zodpovědnost za výsledky a jejich výkony měly vzestupný charakter. Tým připomínal bájného Fénixe,
který dokázal vzlétnout z popela ke hvězdám.
Vzepřít se nedokázal až virové pandemii, která
ochromila nejen basketbalové hnutí, ale celý svět.
Přesto toho BK (Fénix) Olomoucko dokázal v nedohrané sezóně dost. A za několik měsíců z toho
může po návratu na palubovky těžit.

Florbalové soutěže zatáhly oponu

SK K2 Prostìjov

Největším a aktuálně nejúspěšnějším
klubem Prostějovska je SK K2 Prostějov. Jako jediný regionální klub má zastoupení v celostátní soutěži, v mužské
divizi. A nakonec tým skončil na 5. místě, tedy těsně pod branami play-off. I tak
se ale oproti předchozí sezóně jedná
u určitý progres v konečném umístění.
Ještě lépe se o dvě soutěže níže, v Olomoucké lize mužů, dařilo „B“-týmu SK
K2. Mužská rezerva vybojovala nakonec třetí místo.
Velmi solidní sezónu má za sebou také
mládež. Z juniorky přitom před sezónou odešel do mužů početně silný
ročník 2000. Oslabení se ale nekonalo.
V předchozí sezóně tak skončili junioři první, tentokrát se museli „spokojit“
se druhým místem. O něco hůře se
naopak dařilo dorostencům, kteří nakonec vybojovali s odstupem za Štern-

berkem bramborovou pozici. Celkově
se ale dá sezóna eskáčka hodnotit jako
úspěšná. O vyjádření bylo požádáno
vedení klubu, ale do uzávěrky odpověď neposlalo.
FBC Playmakers Prostìjov

Playmakeři mají za sebou ročník, od
kterého klub hodně očekával. A dočkal
se. Muži totiž skončili v Olomouckém
přeboru mužů na druhém místě, navíc
klub zaznamenal několik zajímavých
hráčských návratů. Junioři pak zaznamenali výkonnostní posun, i když nakonec
skončili předposlední. „Muži hráli týmový a útočný florbal, díky tomu měli za
sezónu jen dvě prohry a drželi si druhé
místo. Škoda ztracené sezóny,“ poznamenal předseda klubu Lukáš Brumlík.
U juniorů byl kritičtější. „Postupem času
se zlepšovali, i když místy měli výpadky
jak herní, tak komunikační, bohužel to
nás několikrát stálo body,“ dodal.
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

Jestli se nějakému klubu z regionu vůbec
nedařilo, je to Kostelec na Hané. Ani
„áčku“, ani „béčku“ se nepovedlo prorazit
alespoň do středu tabulky. Elitní výběr
skončil na předposledním místě, a to
i přesto, že kostelecký Jiří Drčka skončil
naopak na druhém v produktivitě. Záložní celek si vedl ještě hůře a zkrácený
ročník zakončil na posledním místě, navíc bez zisku jediného bodu.
(sob)
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PROSTĚJOV Stejně jako v případě házenkářů je jasno i ve florbale.
Česká florbalová unie sezónu vinou
epidemie koronaviru předčasně
ukončila. A stejně jako v jiných sportech přišli florbalisté o nemalý kus
sezóny, která původně měla končit
až v závěru dubna. Přesto už ale
byly v mnoha případech jasně rozdané karty. A předčasné ukončení
soutěže tak příliš konečná umístění
nezměnila.
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Předávání štafety mladším, Magdalena Majarová po čtvrtstoletí
končí ve vedení prostějovského lukostřeleckého oddílu
PROSTĚJOV Velkou změnu zažívají v oddílu Lukostřelba Prostějov. V čele úspěšného sportovního klubu se totiž rozhodla
nepokračovat Magdalena Majarová (na snímku), která byla jeho
předsedkyní celé čtvrtstoletí. Večerník se s žijící legendou nejen
prostějovské lukostřelby ohlédl
jak za jejími začátky, tak i celou
dlouhou kariérou a lehce jsme se
dotkli také budoucnosti. Za sebou má výchovu kvalitních střelců a střelkyň, kteří se pravidelně
umísťují v čele závodů na domácí
i mezinárodní scéně, vydařenou
rozlučkou se pak pro tuto velkou
nadšenkyni stal v březnu domácí
halový šampionát, který se vydařil po všech stránkách..

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte uplynulých 25
let vašeho vedení prostějovské lukostřelby?
„Nikdy by mě nenapadlo, že prostějovskou lukostřelbu povedu plné
čtvrtstoletí. Celé tohle krásné období hodnotím velmi dobře. Měla jsem
velké štěstí na lidi kolem sebe i na
podporu ze strany rodiny.“
yy Proč jste se rozhodla ve funkci
nepokračovat?
„Léta jsou tady.. (smích) Další volební období je na pět let. Stále se
díkybohu těším dobrému zdraví,
ale i tak nastal, myslím, ten správný
čas, aby se kormidla chopila mladší
generace. Předávám funkci do dobrých, zodpovědných rukou, které
zvládnou náročnou agendu související s vedením oddílu i trenérskou
profesi. Vysoký standard prostějovské lukostřelby moji nástupci udrží,
tím jsem si jistá. Stále budu nablízku,
ráda poradím a pomohu, bude-li to
zapotřebí. Upřímně, svůj život bez
naší střelnice si stejně už neumím
představit.“
yy Jak jste se vůbec k střelbě
z luku dostala? Není to zrovna masový sport...
„K lukostřelbě jsem se dostala přes
svoje děti. Chtěli jsme, aby holky
něco dělaly a aktivně se věnovaly
nějakému sportu. A můj manžel
měl v té době kamaráda, tehdejšího
člena, který nás na střelnici pozval.
Lukostřelba zaujala jak manžela, tak
děti, všichni začali střílet a samozřejmě následovalo: ‚Mami, zkus
to!‘ A já to zkusila a už mi to zůstalo. (smích) Lukostřelba mě bavila,
přišly první střelecké úspěchy a byli
jsme v tom všichni až po uši. Jezdívali jsme na závody celá rodina, co
mohlo být lepšího?“
yy A jaké tedy byly vaše začátky?
„Bylo mi už asi sedmatřicet let, když
jsem s lukostřelbou začala. To je na
tomhle sportu právě skvělé, můžete
v podstatě začít kdykoliv. Vypracovala jsem se během prvních čtyř
roků do první desítky v republice
a pak i do reprezentačního družstva
České republiky, zúčastnila jsem se
mnoha mezinárodních závodů v zemích tehdejší východní Evropy, byla
to hezká doba. Někdy kolem roku
1990 jsem s reprezentací skončila,
přišly nějaké zdravotní problémy a já
se začala věnovat těm nejmladším

Předávám funkci do dobrých, zodpovědných rukou,
které zvládnou náročnou agendu související s vedením
oddílu i trenérskou profesi. Vysoký standard prostějovské
lukostřelby moji nástupci udrží, tím jsem si jistá. Stále
budu nablízku, ráda poradím a pomohu, bude-li to zapotřebí.
Svůj život bez naší střelnice si stejně už neumím představit...
lukostřelcům v našem oddíle spolu
s manželem a také letitým členem
Zdeňkem Čepým. Dá se říct, že jsem
se v tom našla, vést a trénovat naši
mládež mě nesmírně bavilo, proto
jsem postupně prošla všemi trenérskými kurzy.“
yy Co vás přivedlo do pozice
předsedkyně klubu?
„V roce 1995 jsem byla navržena do
funkce předsedy oddílu, tehdy ještě
pod Tělovýchovnou jednotou OP
Prostějov. A jak už jsme si řekli, trvalo to celých dalších pětadvacet let.
Spolupracovala jsem s mnoha lidmi,
nemohu je ani všechny vyjmenovat,
abych na někoho nezapomněla, to
by mě mrzelo. Koho však zmínit
chci, je můj muž Jarda, který celá léta
nejen trénoval jak naše děti, tak oddílový dorost, ale především se staral
o lukostřelecké nářadí všem členům,
což byl mnohdy vlastně druhý pracovní úvazek. Servis vybavení je pro
kvalitní výsledky nesmírně důležitý,
luk i šípy musí být vyladěny na každého konkrétního střelce, aby pak
mohl podat ten nejlepší výkon.
Byla s tím obrovská spousta práce,
ale zúročila se právě ve skvělých
výsledcích, kterých naši členové
pravidelně na závodech dosahovali
a dosahují.“
yy Čím si vysvětlujete úspěšnost
oddílu?
„Vždy v něm působili lidé na vysoké
sportovní úrovni, nemohu nezmínit Františka Sedláčka, Martina
Hámora, Tondu Přikryla, bylo jich
hodně. Co se výkonů týče, držíme
v rámci republiky vysoký standard
od založení klubu až do dnešních
dnů. Lukostřelba je krásný sport,
ale snadná není, musí se sejít talent,
poctivý trénink a taky pokora, aby
se člověk vypracoval, vystřílel se
do předních pozic, a hlavně se tam
udržel. Po celou dobu trvání oddílu máme mistry republiky ve všech
kategoriích, máme vítěze prvoligových soutěží, vítěze celoročních
pohárů. A jsme často i pořádajícím
oddílem všech těchto nejvyšších
soutěží. V posledním období jsme
kupříkladu každý druhý rok uspořádali halové mistrovství České republiky, s velkou pomocí a v dokonalém zázemí prostějovského Hotel
Tennis Clubu. Organizačními motory těchto prestižních závodů jsou
mé dcery, nejmladší Hanka z pozice
ředitele a Magda, která má na starost
technický průběh závodů. Nemohu
ale nezmínit obrovské nadšení a zápal všech členů našeho oddílu, kteří tyto závody připravují. Je pak už
jen pověstnou třešničkou na dortu,
když naši členové na takovém závodu uspějí, jako se to povedlo v roce
2016, kdy se mistrem České republiky stal František Hajduk, v roce 2018
pak Pepa Křesala a v tom letošním
Michal Hlahůlek. Zlato zůstalo pokaždé doma!“

yy Lukostřelba Prostějov je snad jediný větší
sportovní klub v regionu, v jehož čele jsou hlavně ženy. Čím to?
„To je pravda, vždycky tomu tak ale
nebylo. Ještě nedávno jsem ve výboru byla jedinou ženou. Změnilo se to
asi před sedmi osmi lety, kdy se dění
v oddíle, a to jak po organizační, tak
i trenérské stránce začaly víc věnovat
moje dcery. Střílely od dětských let
až do dospělosti, dá se říci, že není
nic, co by o lukostřelbě nevěděly.
A obě to bohatě zúročily. Magda
působí jako rozhodčí na závodech
a doma se věnuje trenérské činnosti
– vede prostějovskou mládež, převzala tak moji štafetu. Hanka pracuje
přímo pro Český lukostřelecký svaz
a v tuto chvíli je vedoucí českého
reprezentačního družstva. Takže
ano, dá se říct, že prostějovskou lukostřelbu vedou nyní ženy, prostě se
to tak v průběhu let vyvinulo. Oddíl
je v dobrých rukou a já si tak můžu
užívat důchod, i ten lukostřelecký.“
(úsměv)
yy Prostějovská lukostřelba se
pak může pochlubit řadou kvalitních odchovanců…
„Máme asi štěstí na děti, které lukostřelba opravdu baví a které mají
hlavně zájem na sobě dále pracovat
a poctivě trénovat. Sebelepší trenér
nic nezmůže, když nemá svěřence,
který do toho jde naplno a který
ustojí i někdy náročná léta dospívání. Neméně důležitá je pak i dobrá
parta, kdy mezi lidmi nejsou rozmíšky a rozpory. Vždyť je to sport,
děláme to všichni hlavně pro radost.“
yy Hodně sportovních klubů si
v současnosti stěžuje na to, že děti
nejsou. A pokud ano, tak nejsou
spolehlivé a vlastně se ani neví,
kdy s tím sportem seknou. U vás
to tak ale není?
„To víte, že je. Při podzimním náboru se přihlásí třeba deset dětí
a do jara vydrží tři čtyři. Takhle to
ale bylo vždy, nejsme navíc masový sport. Na děti, které se takříkajíc
chytnou a zůstanou, se mnohdy nabalí jejich kamarádi nebo spolužáci,
vytvoří se členská základna a trenéři
mají s kým pracovat. Přišla samozřejmě i období, kdy jsme neměli
téměř žádné žáky či dorost. Musím
říci, že mnohdy proklínané sociální
sítě nám velmi pomáhají. Píšeme
o lukostřelbě, o našich úspěších,
publikujeme a sdílíme novinové
články, máme tak mnohem větší
informační dosah než dřív. A mnohdy se pak na střelnici zastaví rodiče
s dětmi na pravidelné procházce,
protože si o nás někde přečetli a přišli se podívat, zkusit si zastřílet. Teď
je tedy naše situace dobrá, dokonce
už musíme řešit i kapacity co se týče
vybavení a trenérského vedení, ale
jsem za to ráda. Čas ukáže, kolik mladých u lukostřelby zůstane, z kolika
se stane nová Eliška Novotná nebo

nový Pepa Křesala.
Všem, kteří přijdou,
se snažíme vytvořit ty nejlepší
podmínky. Ne
pro všechny je
ale lukostřelba
vhodná, což se
časem ukáže.“
yy Zmínila
jste, že ne pro
každé dítě je
lukostřelba
vhodná. Co
by tedy mělo
dítě splňovat, aby mělo
šanci, že se
z něj stane,
když ne skvělý, tak alespoň dobrý
lukostřelec?
„Zaprvé jsou
to
fyzické
předpoklady. Opravdový drobeček
bude mít potíže s udržením nářadí,
s nátahem luku tak, aby s ním dostřelil určité vzdálenosti, například
do dvaceti metrů v nejmladších žákovských kategoriích. Jakkoliv může
lukostřelba na pohled působit jednoduše, chce to fyzickou kondici. Je
to individuální sport, u kterého je zapotřebí kromě svalů i soustředěnost
a klid, takže není vhodná pro hyperaktivní děti, které chvíli nepostojí,
jsou roztěkané. Jestliže někdo potřebuje akci, kontakt a tempo, bude
lepší, když se poohlédne po nějakém kolektivním sportu. Pro nás
je důležitá také trpělivost, dokázat
opakovat výstřel za výstřelem, soustředit se, zlepšovat techniku a taky
si dát říct. Nesmíme zapomínat, že
děti mají v rukou střelecké nářadí,
se kterým musí být schopné zodpovědně manipulovat a neohrozit
okolí. Ideálním věkem pro začátek
s lukostřelbou s ohledem na vše výše
zmíněné je tak přibližně deset let.“
yy Jak vypadá v České republice
podpora lukostřelby?
„Myslím, že v této době je situace
mnohem lepší než dříve. Máme
podporu od Olomouckého kraje, od
statutárního města Prostějov, podporují nás místní firmy, dlouhodobě
například Norma RZ. Vždy vítáme
i podporu ze strany lukostřeleckého

svazu, hlavně co se týče vybavení.
Pokud se střelec vypracuje do české
špičky, například do reprezentačního týmu, má v rukou nářadí za desítky tisíc korun, což si ne každý může
dovolit. V případě účasti na mezinárodních závodech v zahraničí mají
čeští reprezentanti k dispozici dva
kvalitní luky, protože v případě závady během probíhajícího eliminačního závodu není prostor na opravy.
Bez náhradního luku
střelec končí, a to
je škoda. U nás
je lukostřelba
malý sport,
ale ve světě

tových mistrovských závodech patří
například Američané, Korejci či Italové. Moc bychom potřebovali mezinárodní úspěchy, ale je to opravdu
těžké, konkurence je nesmírně silná.
Teď se situace zkomplikovala způsobem, jaký jsme si ještě před pár týdny
neuměli ani představit. Účast našich lukostřelců na Světovém poháru
v Guatemale zastavila pandemie, pravděpodobně odpadnou také kvalifikační
závody pro letošní olympijské hry, které
se měly uskutečnit v Antalyi a Berlíně.
To mě velmi mrzí. Nejdůležitější však
je zdraví nás všech, a abychom tohle
nelehké období zvládli a brzy se vrátili
k normálnímu životu a ke sportu.“
yy Je podle vás načase, aby se vytvořila česká elita lukostřelců, která by
byla profesionální?
„Za sebe mohu říci, že bych byla všemi deseti pro. Pamatuji si dobu, kdy
jsem přišla o půl třetí ze zaměstnání,
obstarala děti, domácnost, a když se
podařilo, mohla jsem být před šestou
na tréninku. A ráno zase do práce.
Bude-li naše úzká reprezentační špička profesionální,
má mnohem větší
šanci v mezinárodní konkurenci.

tomu tak není. Členské základy jsou
obrovské, podle toho pak vypadají
i reprezentační týmy takových zemí,
složené z profesionálů. S těmi pak
soupeříme. Pro ilustraci – na mistrovství Evropy dorazilo 140 závodníků, se kterými přijely profesionální
týmy. Z tohoto počtu pak do finále
postoupili čtyři střelci. Eliminační
závody jsou obrovský nápor na nervy, o postupu mnohdy rozhoduje jediný výstřel. K těm nejlepším na svě-

Úsměvné je, že dříve tomu tak bylo,
avšak v dobách již minulých byla
lukostřelba označena za buržoazní
sport a skončila na okraji zájmu. Věřím, že nám se za ta léta činnosti podařilo vytáhnout v rámci našeho regionu lukostřelbu na světlo, že o nás
Prostějované vědí a že se oddílu daří.
Moc děkuji všem, se kterými jsem
za ta léta měla možnost pracovat.
Vážím si toho a držím prostějovské
lukostřelbě palce do dalších let.“

vizitka
MAGDA MAJAROVÁ
✓ narodila se 19. července 1943 v Brně
✓ v roce 1957 nastoupila na odborné učiliště
Oděvního podniku, obor pánská krejčová
✓ lukostřelbě se aktivně věnovala od roku 1983
✓ reprezentovala na národní
i mezinárodní úrovni
✓ v roce 1995 byla zvolena předsedkyní
oddílu TJ OP Prostějov, funkci vykonávala až do roku 2020
✓ od roku 1993 až do současnosti je trenérkou v oddíle lukostřelby
✓ v letech 2002 až 2006 a 2009 až 2012 byla trenérkou
juniorské reprezentace ČR
✓ za svoji práci získala řadu ocenění jak na tuzemské,
tak i mezinárodní scéně
zajímavost: k lukostřelbě se dostala s celou rodinou, aktuálně působí
jedna z dcer (Magda) jako rozhodčí a trenérka prostějovské mládeže,
nejmladší Hana je členkou předsednictva Českého lukostřeleckého
svazu, s chodem oddílu dlouhodbě pomáhá také manžel a vnuk střílí
za juniory

