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ZABIL!

PROSTĚJOV Krkolomný a hazardérský pokus, jak se
dostat zpět do svého bytu, se tragicky vymstil padesátileté Margitě Ž. z Prostějova. Žena minulé pondělí
6. dubna za dosti dramatických důvodů vpodvečer
přelézala balkóny v desetimetrové výšce panelového
domu v ulici Václava Špály na sídlišti Hloučela. Bohužel
svůj záměr nedokázala realizovat. Následoval pád, po
němž byla na místě mrtvá! Přestože se spekulovalo
o sebevraždě, zdá se, že tomu bylo jinak...
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PÁD ŽENU

Michal KADLEC
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Ach, ta skleróza!
Prostějov (mik) – Kdybychom na
to sami neupozorňovali prostějovské občany! Večerník v předchozím vydání informoval o uzavírce
křižovatky ulic Říční a Tovární,
která je platná od pondělí 6. dubna z důvodu zásadní rekonstrukce
této komunikace. Co ale čert nechtěl, sám Večerník si vyjel autem
právě v pondělí ze Sídliště E. Beneše do Vrahovic. „Myší dírou“ jsme
ještě projeli, ovšem vzápětí jsme
narazili na rozkopanou křižovatku
a množství těžké stavební techniky.
„Tudy neprojedete, vždyť o tom
psali i ve Večerníku,“ vychutnal si
řidiče, redaktora nejčtenějšího periodika v regionu, jeden z dělníků.
„Já vím,“ chtělo se říct redaktorovi,
ale raději bez řečí otočil auto a vydal se zpět na Olomouckou...

Na koupalištích se maká
Prostějov (mik) –v Město i jeho
obyvatelé určitě mají nyní jiné starosti, ale ty snad brzy pominou.
Večerník i s ohledem na budoucnost zjišťoval, zda město už připravuje na letošní sezónu aquapark
i vrahovické koupaliště. „Na obou
z nich už pomalu začínají přípravné práce, určitě je chceme letos
otevřít, pokud koronavirové šílenství dovolí. Hlavní práce budou na
koupalištích vrcholit až začátkem
května, a pokud je otevřeme, určitě
to bude až začátkem června,“ sdělil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov.

předplatné
608 960 042

VEÈERNÍKU
Martin MOKROŠ

WZK^d :KsǇůĂǀĞůŝŬŽŶŽēŶşŶĞĚĢůĞ͕ǌƌŽǀŶĂƚĂŶĞũƚĞƉůĞũƓş
ǌĂƉŽƐůĞĚŶşƌŽŬǇ͕ēĂƐǌŚƌƵďĂǀĞēƚǀƌƚŶĂĚĞǀĢƚƌĄŶŽĂŽŶǇ
ƚĂŵǀĄǎŶĢůĞǎĞůǇ͘sƉƌǀŶşĐŚǀşůŝŵĢůsĞēĞƌŶşŬƉŽĐŝƚ͕ǌĚĂƵǎ
ŶĄƐƚĂŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĄŬƌŝǌĞŽƉƌĂǀĚƵƉƎŝŶƵƟůĂƐĞĚĞĮŶŝƟǀŶĢ
ǌďůĄǌŶŝƚ͕ēŝŶĢŬĚŽĚĢůĂůƚĂŬǀĞůŬǉƷŬůŝĚ͕ǎĞĚŽƓůŽŝŶĂƐĄŶĢ͍͊
ŶĞďŽƐŝƐŶĂĚŶĢŬĚŽƐƉůĞƚůƐǀĄƚŬǇĂŵşƐƚŽsĞůŝŬŽŶŽĐƐĞĚĂů
ŶĂƐůĂǀĞŶşsĄŶŽĐ͙ĂůŝũƐŵĞƐĞĚŽǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶş͕ůĞēƓŝƌŽŬŽ
ĚĂůĞŬŽŶŝŬĚŽ͕ďůşǌĐşŶĞǀĢĚĢůŝ͘ƚĂŬĂƐŝũĞŶŶĢŬĚŽĐŚƚĢůƌĞͲ
ĐĞƐşƉŽǌǀĞĚŶŽƵƚĂŬƚƵĄůŶĢǀĐĞůŬƵĐŚŵƵƌŶŽƵŶĄůĂĚƵƐǀǉĐŚ
ƐƉŽůƵŽďēĂŶƽ͘sŬĂǎĚĠŵƉƎşƉĂĚĢǌŶşƚĂƚŽǀĂƌŝĂŶƚĂŶĞũƉƎşͲ
ũĞŵŶĢũŝĂƚĂŬƐĞǌĂƐŵĢũŵĞǀƓŝĐŚŶŝ͘^ŵşĐŚƚŽƟǎƚĂŬĠůĠēş͘

(QVQ/CTVKP/QMTQw

Agentura Na Velikonoce jsme se zmrskali doma
Kdopak by teď myslel jen na zábavu! V záplavě hrozeb toho strašného
koronaviru je nám pořád ještě zakazována většina zábavných akcí,
ovšem my Češi se s tím vyrovnáváme
s humorem a díky vlastní vynalézavosti. Vždyť jsme národem Švejků!
A tak nikoho nepřekvapilo ani to,
že předseda vlády Andrejko Kakiš
zrušil Velikonoce. Tedy lépe řečeno klasický mrskut, na který jsme
bývali během tohoto svátku zvyklí.
Na Velikonoční pondělí nám tedy
odpadly procházky městem s koca-

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

•• Pondělí ••
COVID rozpočítávadlo. Ať je to ten nebo ten, nakažte ho koronavirem…
Epidemiolog Roman Prymula upozornil, že by se část populace měla řízeně nakazit Covid-19. Jen tak se život u nás bude moci vrátit k normálu.
Logická úvaha narazila nejen na odpor veřejnosti, ale i na kritéria, koho
vlastně ještě nakazit a koho už ne.
•• Úterý ••
Cvičí, nebo krade? Lidé mohli začít využívat venkovní sportoviště. Někteří tak činili rozpačitěji než student gymnázia, který se po prohrané sázce
chystá nahý přeběhnout náměstí. Poté, co kvapně odcvičili, se někteří od
místa činu vzdalovali, jako kdyby právě něco uloupili. Nelze se inu divit.
Zdraví, které si sami pro sebe „ukradli“, je prý to nejcennější, co máme….
•• Středa ••
Slabost a zrada. Téměř nikdo nechce zradit. Bohužel jen relativně málo
lidí má dostatečnou sílu nezradit. I Jidášova zrada byla více dílem slabosti
než záměru. To jej však stejně jako nikoho z nás neomlouvá. Jeho čin si
připomínáme na tzv. Škaredou středu.
•• Čtvrtek ••
Nebezpečná večeře. „Víno už raději ne, ta poslední večeře se tak zvrhla,
že jsem byl mrtvej tři dny!“ říká Ježíš na jednom z kreslených vtipů, které
kolují po internetu. Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma a my si připomínáme Poslední večeři Páně.
•• Pátek ••
Konec zvonec. Kdo má málo, ten chce víc, kdo má hodně, ten chce víc,
kdo má pohřeb nechce nic, nechce nic... Pokud nebudeme po ničem toužit, nebudeme se ničím trápit. Ani tím, že na nás při Black Friday už nic
nezbylo. I to by mělo být jedno z poselství Velkého pátku.
•• Sobota ••
Čas na úklid. „Přišel jsem domů a všude viděl ležet prach. Tak jsem si řekl,
že si lehnu taky…“ O Bílé sobotě se na Velikonoce obvykle uklízí. Někdy je
dobré uklidit si nejen kolem sebe, ale i v sobě.
•• Neděle ••
Život jde dál. Láska, naděje a víra jsou silnější než smrt. Taková je základní
myšlenka křesťanství obsažená ve velikonoční oslavě vzkříšení.
•• Pondělí ••
Zahalení násilníci. Na Velikonoce odhoďte dívky tenké vložky, nárazy
spolehlivě ztlumí jedině dětské „pemprsky“… Koledníci letos mohli při
tradiční pomlázce třeba i trošku přitlačit. Kvůli rouškám je totiž nikdo nepoznal!

rem v ruce, abychom s ním vyplatili
kdejakou ženskou.
„Nařízení vlády o zrušení mrskutu
jsme potvrdili městskou vyhláškou.
Je v ní zakázáno chodit ven a účastnit se vyplácení bab a podobných
stvoření,“ potvrdil minulý týden
primátor Prostějova Francimór
Kopačka. „Tuto vyhlášku ostatně
navrhla moje manželka, která měla
každý rok zmalovaný zadek. A teď
je ráda za koronavir, který znemožnil mrskačům zazvonit na náš
zvonek doma a moji paní zmrskat,“
pochlubil se Agentuře Hóser první
muž Prostějova.
Tím, že byla pro letošní rok „odmávaná“ tradiční lidová veselice,
byli potěšeni i další Prostějované

respektive Prostějovanky. „Z Velikonoc jsem měla mindráky, vždycky jsem se před mrskači schovávala.
Letos jsem se konečně bát nemusela, takže jsem seděla na zadku
doma u televize a v klidu,“ svěřila
se Agentuře Hóser Anet Škrabánková, marketingová manažerka
druhého nejčtenějšího periodika
prostějovského regionu. „Docela
jsem si vydechla, léčím se doma
z koronaviru, a ještě aby mi někdo
rozflákal prdel,“ glosovala nastalou situaci náměstkyně primátora
pro věci nekulturní Miládka Bitva
u Sokolova.
Pánové ale z nařízení o zákazu velikonoční mrskačky už pochopitelně
byli nadšení mnohem méně. „Ne-

zbývalo nám než se zmrskat doma.
Slivovice bylo dostatek, takže zároveň jsme se tímto mokem vydezinfikovali a žádný vir nás nyní neohrozí. Ale mně osobně je to líto, měl jsem
letos v hledáčku několik ženskejch,
které bych s chutí pořádně vyplatil,“
nechal se slyšet například Jiří Nikamnepospíchal, další z primátorových náměstků.
Za Agenturu Hóser Majkl

Šestadvacetiletý muž z Prostějova je slušně řečeno hodně
vypečený! Hned dvakrát se
nechal pozvat dvěma jinými
mladíky do bytů v Prostějově
a Němčicích nad Hanou. Na
tom by nebylo nic divného, pokud by obě návštěvy neskončily trestným činem...

14 000
V obou případech totiž muž
své hostitele okradl. Poprvé si
při odchodu z bytu „přibalil“
herní konzoli PlayStation,
podruhé zase batoh s peněženkou, platební kartou, doklady a finanční hotovostí. To
vše bratru za čtrnáct tisíc korun. Po zadržení se poberta ke
svým činům přiznal a teď mu
hrozí až tři roky kriminálu.

rubriky
Večerníku
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Comeback vodních ptáků. Jen
pár dní po otravě labutě a následném převozu jejího partnera k Tovačovu se na drozdovickém rybníku v Prostějově objevil další labutí
pár. Stalo se tak letos teprve potřetí
a po smutném konci předchozího
ptactva i mnohem dříve, než sami
odborníci očekávali. A to je dobré
znamení i pro budoucnost.
CO NÁS UDIVILO…
Dva si sáhli na život. Jako kdyby těch trápení nebylo v současné
době dost. Možná i kvůli nim si
v uplynulých dnech sáhli na život
dva lidé na Prostějovsku. V Určicích
se doma oběsil muž, na začátku minulého týdne pak z okna panelového domu na sídlišti Hloučela vyskočila žena. Policie případy potvrdila,
ale nechtěla je komentovat.
ZACHYTILI JSME

1 676

Právě tolik bylo k poslednímu
březnovému dni lidí na Prostějovsku bez práce. Přestože
hrozba koronaviru a úsporná
opatření firem vedly v jiných
krajích k propouštění, v Olomouckém kraji a také v Prostějově došlo k dalšímu poklesu
nezaměstnanosti.
ZAUJAL NÁS...

VOJTĚCH KŮRKA

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ
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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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. dubna
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 13 do 14 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

(QVQCTEJKX8-čTMC

Šestnáctiletý talentovaný student
SŠDaM v Prostějově hraje na kytaru, zpívá, působí v divadlech
a jak sám tvrdí, má rád pozornost. V době koronavirové krize
se rozhodl, že nebude jen tak sedět
a čekat. Jeho streamy na Instagramu mají čím dál větší sledovanost.
ZASLECHLI JSME…

„MOŽNÁ BY
MĚ ZABILA!“
Kouč prostějovských volejbalistek Lubomír Petráš v nadsázce
komentoval situaci, že by za současného opatření musel běhat
s každou z hráček zvlášť, což by
fyzicky nezvládl a manželka by
nebyla ráda...
POÈASÍ v regionu
¶WHUÙ

15/6 °C

Støeda

19/6 °C

Ètvrtek

23/8 °C

Pátek

21/9 °C

Sobota

20/8 °C

Nedìle

19/6 °C

Vincenc
Anastázie

DARINA FORGÁČOVÁ
se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 3. dubna
2020. Její zdánlivé stáří je 14 let, měří
okolo 153 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.

Irena
Rudolf
Valérie

Rostislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZÁHADA Z HUSOVA NÁMĚSTÍ
PROSTĚJOV Večerníku se minulé úterý
ráno podařilo zachytit havarovanou Škodu
Octavii, kterou kdosi neznámý doslova odstavil na parkovišti Husova náměstí v Prostějově. Neví se totiž nic bližšího nejen o havárii, ale ani poškozených. Na celé události
je pak vůbec nejpodivnější skutečnost, že
Policie ČR nemá žádný záznam o tom, za
jakých okolností a zda-li vůbec k nehodě
tohoto vozidla kdy došlo...
„V úterý sedmého března ráno jsem na Husově náměstí v Prostějově objevil tento havarovaný vůz. Vypadá to, jako kdyby řidič
narazil do stromu u parkoviště. Rozbitý
předek, rozmlácená skla a uvnitř vystřelené airbagy. V blízkosti vozidla se nikdo
nenacházel a nikdo se k němu nehlásil,“
popsal autor fotografie, grafik redakčního
oddělení Večerníku.
Obrátili jsme se tak na policii a strážcům
zákona poslali i fotografie. „Na základě

vámi zaslaných podkladů se mi nepodařilo
nehodu v námi vyšetřovaných událostech najít. Je možné, že jsme ji vůbec
nešetřili. Řidiči nejsou povinni hlásit
každou dopravní nehodu a my pak
informace k těmto nenahlášeným
nehodám nemáme,“ zareagoval
Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Záhada s nabouranou škodovkou
tedy může být vysvětlena tím, že
pokud došlo ke škodě pouze na
majetku vlastníka vozidla, nikoliv
na majetku či zdraví třetí osoby, viník
nehody ji hlásit nemusel. Policie se tak
o ní vůbec nemusela dozvědět.
Bylo tomu opravdu tak? Nebo je za
vším něco jiného? Jestliže jste si něčeho všimli, napište nám zprávu na
redakce@vecernikpv.cz!
(mik)
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Labutí sága pokračuje,
PROSTĚJOV Tak je to potvrzené! Jen pár dní po
otravě labutě a následném převozu jejího partnera k Tovačovu se na drozdovickém rybníku
v Prostějově objevil další labutí pár. Stalo se tak
dříve, než odborníci očekávali.

Martin ZAORAL
Labutě se na drozdovickém rybníku objevily tento
rok teprve potřetí. Po otravě mláďat z prvního roku
jejich hnízdění se jim loni podařilo vyvést hned osm
následovníků. Na konci letošního března však byla
labuť kvůli otravě převezena do ornitologické stanice
v Přerově, kde navzdory vší péči uhynula. Její partner
byl odchycen a preventivně přesunut na tovačovské
rybníky.
Bez vodních ptáků však rybník dlouho nezůstal. Jen
pár dní po tragédii se tam usadil nový labutí pár. „Odkud pochází, by se dalo zjistit jedině z jejich kroužků.
Tyto informace však nemám k dispozici. Není vyloučeno ani to, že se jedná o původního samce, který se
vrátil s novou družkou. Neplatí totiž, že by labutě byly
věrné až za hrob, jak se to někdy mezi lidmi traduje. To
platí například u albatrosů, ale u labutí určitě ne. Svého nového partnera si mohou najít i relativně rychle,“
prozradil Večerníku Josef Chytil, vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově (ORNIS).
Původní labutí pár už měl na rybníku vybudované
hnízdo, v němž byla i vajíčka. Zajímalo nás, zda tedy
není pozdě a jestli nový pár ještě stihne v této sezóně
vyvést mladé. „Pokud by teď ptáci zahnízdili, tak by
to bez problémů zvládli. Musí si však samozřejmě
postavit nové hnízdo a snést vlastní vejce,“ reagoval
Chytil. Podle odborníka nikdo nezaručí, že se situace s úhynem ptáků v Prostějově nebude pravidelně
opakovat. „Určitě by jim pomohlo, kdyby je lidé ve
velkém nekrmili a pokud možno je nechali v klidu,“
vzkazuje všem odborník.

rybník
obsadil
další pár
zjistili jsme
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Město Prostějov stojí za svým slibem,
že bude i v letošní složité situaci pomáhat sportu a kultuře. Rada města
v minulých dnech podpořila pořádání
více než tří desítek jednorázových sportovních akcí. Vyhověli jsme také žádostem dvanácti organizátorů kulturních
akcí. Další peníze poputují do oblasti
vzdělávání. Předpokládám, že v této
věci najdeme potřebnou shodu také
na zastupitelstvu, které bude dotace
definitivně schvalovat. Část akcí plánovaných na letošní rok se pořadatelé rozhodli zrušit, část přesunuli na pozdější
termíny. Věřím, že ty ostatní si společně
užijeme a budeme si moci vynahradit
týdny, kdy jsme si museli své koníčky
odpírat.
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PROSTĚJOV Je tomu už více
než rok, co byl definitivně uzavřen poslední klasický nevěstinec ve městě. Night club Portoriko desítky let fungoval naproti
vchodu na hlavní prostějovský
hřbitov. Dle majitelky měl objekt projít rekonstrukcí a zhruba
od loňského května začít fungovat jako ubytovna pro zahraniční
dělníky. Tyto plány se však zatím
realizovat nepodařilo. Připravené kovové palandy na své první
nocležníky stále čekají.
Poslední Night Club v Prostějově
na začátku loňského roku přišel
o své poslední nájemníky. Následně se na nemovitosti rozběhla

20040910560

kovové palandy umístěné volně na
chodbě. Ty by zřejmě v budoucnu
měly nahradit dřívější postele využívané v minulosti za zcela jiným
účelem... Majitelku nemovitosti se
nám tentokrát zkontaktovat nepodařilo.
(mls)
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VOJTĚCHOV Krásná příroda,
čistý vzduch, romanticky zalesněná krajina v okolí a blahodárný
vliv jeskyní na dětský organismus.
Přesně na to desítky let lákal rozsáhlý areál nacházející se ve Vojtěchově nedaleko známých Javoříčských jeskyní. Jenže časy se mění.
Před šesti lety byla ozdravovna
uzavřena a zdálo se, že se z ní stane
pouze STÍN MINULOSTI. Loni
však areálu svitla naděje, když pozemky získaly nového majitele.
S odstupem času Večerníku zajímalo, jak situace aktuálně vypadá.
Do ozdravovny Mladeč-Vojtěchov
jezdívalo ročně i 650 dětí s astmatem či alergiemi. Léčebný pobyt trval většinou tři týdny a děti během
něj mohly využívat dvacet pokojů
v hlavní budově, jídelnu, saunu, filmový sál, ordinaci lékaře či dvě studovny. Nemovitost využívala nejen
svoji vlastní prádelnu či sušárnu, ale
dokonce i čističku odpadních vod.
Nedílnou součástí ozdravovny bývala dokonce základní a mateřská
škola. K dispozici byl i pěkný ven-

ně společenské centrum zřídit také
v Prostějově.
Jelikož nový majitel se ke svým záměrům nevyjádřil, a to ani přes opakované dotazy Večerníku, o využití areálu
se v minulosti dalo jen spekulovat.
V této souvislosti padaly často návrhy,
že by z ní mohl vzniknout domov pro
seniory. Mnozí však upozorňovali na
krásnou přírodu, která je vykoupena
tím, že jeho noví obyvatelé by v údolí
na okraji obce žili v naprosté izolaci.
Ani uplynulý čas odpověď na tuto
otázku nepřinesl. „Nic se tam stále neděje, ani nevím o tom, že by byl nějaký
záměr podán na stavební úřad v Konici,“ reagoval na přímý dotaz Večerníku
Josef Šmíd, starosta Hvozdu, pod nějž
Vojtěchov spadá.
(mls)
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kovní bazén, který je však již řadu let
nevyužívaný. Stejně jako jeho stav se
ve stárnoucí ozdravovně podmínky
pro pobyt dlouhodobě zhoršovaly
a peníze na potřebnou rekonstrukci
se nehledaly snadno, naopak hospodaření končilo stále v hlubším mínusu. Postupně se však jejich počty
snižovaly na desítky a zhruba před
šesti lety ozdravovna zavřela úplně.
Pozemky, na kterých se areál nachází,
byly v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který je loni za 1,4 milionu
prodal Richardu Morávkovi. Známý
developer stál například za projektem vybudování olomoucké Galerie
Šantovka či za společností Manthellan, která chtěla podobné obchod-

už skutečně historická. Už v březnu
1998 požádalo město Prostějov tehdejší okresní úřad o bezúplatné předání pozemků pod stadionem a také
o sousední parkoviště. Od té doby
až do současnosti probíhala široká
korespondence jak s okresním úřadem, tak s jeho nástupnickou organizací, což je Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových. A nešlo jen o korespondenci, ale rovněž
o celou sérii osobních návštěv mnoha zástupců našeho města po celá
tři volební období se zástupci státu,“
sdělil Večerníku Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova odpovědný za majetek města.

Příště: Brněnská ulice
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Handrkování o pozemek ale naštěs- o bezúplatném převodu jsme tak korun,“ uzavřel místostarosta města
tí už skončilo. Po neuvěřitelných ušetřili dalších šest a půl milionu Vlastimil Uchytil.
dvanácti letech. „Pro Prostějovany
mám příznivou zprávu v tom, že už
za týden bude rada města projednávat a schvalovat návrh smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků Je to už skutečně deset let, co magistrát nemusí státu platit nájemné
od státu na město. Skončilo tak ob- za pozemky, na kterých stojí prostějovský zimní stadion. Dneska je už
dobí, kdy jsme sice vlastnili nemo- celkem bezpředmětné pátrat po tom, proč dohoda se státem trvala tak
vitost, ale na cizím pozemku. A za dlouho, neuvěřitelných dvanáct let. Skutečnost, že pozemky pod „zicelou tu dobu, co jsme provozovali mákem“ i sousední parcely jsou nyní už v majetku města, oceňujeme
zimní stadion, jsme státu na nájem- obzvláště v těchto dnech, kdy je připraven projekt výstavby šaten pro honém zaplatili přes jeden a půl mili- kejovou mládež. Co by to bylo zase za vyřizování, kdyby se tak dělo na
onu korun,“ potvrdil Uchytil. Podle pozemcích státu nebo v jejich těsné blízkosti, raději ani nedomýšlet. Teď
jeho slov bylo město dokonce jen si přát, aby koronavirová krize nezpůsobila další odklad skrz napřív krajním případě ochotné pozem- klad pozastavenou dotaci od státu, která byla sice schválena už loni, ale
(mik)
ky od státu i vykoupit. „Dohodou nestihla by se prostavět, tak celé kolečko začalo znovu.

5RQLWLGd4Wò¾MqUWNKEÊ$CT¾MQXC 7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾ąÊLPCRQFNG8¾ENCXC$WFQXEG\$WFQXC CUK 
LGFPQJQ\XčFEčéGUMÆJQUVCXQXUMÆJQRQXUV¾PÊRQRTCXGPÆJQXTQEGPC5VCTQO÷UVUMÆOP¾O÷UVÊX2TC\G8QDFQDÊ
PCEKUVKEMÆQMWRCEGXNGVGEJCåD[NC\X¾PCP÷OGEM[$WFQXGE)CUUG,GFP¾UGQDQéPÊWNKEKURąGX¾åP÷D[VQXQW\¾
UVCXDQWURQLWLGP¾O÷UVÊ5RQLGPEčUWNKEÊ$CT¾MQXC5GXGTQXÚEJQFPÊUVTCPWWNKEG\CDÊT¾RTčO[UNQXÚCTG¾NMFGFPGUUÊFNÊP÷MQNKM
HKTGO
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Budovcova
ulice

jak šel čas
Prostějovem ...

Neuvěřitelných dvanáct let trvalo, než město našlo společnou
řeč se státem ohledně pozemků
pod Víceúčelovou halou-zimním
stadionem v Prostějově a jeho
přilehlém okolí. Ty totiž doteď
patřily státu, přestože nemovitosti na nich postavené vlastnilo
i spravovalo město. Po celou tu
dobu tak radnice musela nejen
dotovat provoz zimáku, ale navíc
i platit nájem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
„Záležitost týkající se řešení pozemků pod současnou stavbou objektu
víceúčelová hala – zimní stadion je

7DKDQLFHRSR]HPN\SRGÅ]LPiNHP´VNRQġLO\

přímo před budovou na dotaz Večerníku jedna z pravidelných návštěvnic blízkého prostějovského
hřbitova.
Dům skutečně vypadal zcela opuštěně, přestože branka k němu vedoucí byla otevřená. Při pohledu
z ulice do okna bylo patrné, že
částečně započatá rekonstrukce interiérů má k dokončení daleko.
O plánech majitele stavby
vypovídaly pouze nové

rekonstrukce, fasáda budovy byla
přetřena z losové barvy na šedou.
Podle tehdejšího vyjádření majitelky z objektu měla po opravách
vzniknout levná ubytovna pro dělníky pracující v Prostějově.
Tyto záměry se zatím uskutečnit
nepodařilo. „Asi před rokem přetřeli fasádu, a to je prakticky všechno, co udělali. Chodím tudy
minimálně jednou týdně,
tak vím určitě, že se tam
dlouho absolutně nic
neděje,“ reagovala

Majitel Ša
ntovky se
do oprav o
zdravovny
ve Vojtìch
ovì
zatím nep
ustil
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hluboká. Pecku z avokáda s párátky položíme na hrdlo.
Důležité je, aby byla pecka špičkou nahoru, a hlavně voda
by se měla dotýkat pecky jen ve spodní kulaté části. Sklenici postavíme na suché a světlé místo například k oknu
na parapet. Nelekejte se, pokud pecka praskne, je to naopak dobré znamení.
Po několika týdnech začne zespodu růst kořínek a nahoře
se objeví krásný zelený stonek. Vodu je potřeba zpravidla
jednou za týden vyměnit za čerstvou, ideálně pokojové
teploty. Jakmile se sklenice zaplní hustou sítí kořínků (viz.

obrázek číslo 2), nastal čas pecku opatrně přemístit do
květináče s hlínou. Bohatě postačí základní substrát pro
pokojové rostliny. Třetina až polovina pecky by měla opět
vyčnívat nad povrch substrátu. Po roce je potřeba krásný
silný stromek přesadit do většího květináče. Platí zase pravidlo, že čím větší květináč, tím větší rostlinka (viz. obrázek číslo 3) Dobrou službu udělá hnojivo palmy. Větvení
rostliny podporujeme řezem.
No a po pár letech se nám strom z čeledi vavřínovitých
zvaný hruškovec přelahodný odvděčí chutnými plody.

vypìstovat AVOKÁDO

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

OLOMOUC, PROSTĚJOV Společnost Výstaviště Flora
Olomouc postupuje v souladu s aktuálními platnými nařízeními Bezpečnostní rady státu v souvislosti s šířením
onemocnění COVID-19. Vzhledem k vývoji situace i přetrvávajícímu krizovému stavu se vedení rozhodlo zrušit
všechny dubnové akce. Konání akcí v květnu a dalších
měsících bude záviset na vývoji pandemie a na bezpečnostních opatřeních.
Toto rozhodnutí se tak týká zejména velice populární jarní
výstavy Flora Olomouc, která se měla uskutečnit 23. až 26.
dubna. Je to poprvé v šedesátileté historii existence výstav
Flory, kdy toto oblíbené vítání jara neproběhne. „O to více se
věnujeme přípravám letní výstavy konané od 20. do 23. srpna a podzimní výstavy Hortikomplex v termínu 1. až 4. října,
abychom návštěvníkům poskytli maximálně krásný zážitek,“
uvedla předsedkyně představenstva Eva Fuglíčková s tím, že
návštěvníkům, kteří si již zakoupili online vstupenku na jarní
výstavu Flora Olomouc, bude částka automaticky vrácena
v plné výši na jejich platební kartu.
Akce, u kterých není pořadatelem Výstaviště Flora Olomouc,
a.s., ale probíhají v prostorách Výstaviště Flora, budou do konce
dubna 2020 také zrušeny. Aktuální informace o těchto akcích
naleznete na webových
stránkách organizátorů. „V důsledku nařízení Bezpečností rady
státu uzavíráme do
odvolání také Sbírkové
skleníky, Botanickou
zahradu a rozárium. Parky jsou nadále určeny k průchodu a krátkodobému pobytu, ne však ke shromažďování se a dlouhodobějšímu pobývání zde. Další postup Výstaviště Flora Olomouc,
a.s. bude záležet na vývoji situace a budeme všechny aktuálně
informovat,“ vzkazuje Fuglíčková.
(red)

Jarní FLORA nebude

PRO PÌSTITELE
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Paprika, rajčata, cibule,
česnek, nebo raději nějaká tropická rostlina.
Jaro je v plném proudu
a počasí začíná pomalu
přát všem pěstitelům,
ale i drobným zahrádkářům. Je tak na čase
pustit se do setí zeleniny. Jaro je ale vyhrazeno
i pro bylinky jejichž pěstování se není třeba bát.
Nastala doba k seříznutí
trvalek, pozornost je
potřeba věnovat růžím. Zkrátka vytáhněte
motyčku, hrábě a rýč
a vrhněte se na záhony. Půdu pořádně prokypřete a pravidelně
plejte, sázejte zeleninu,
bylinky i květiny, vysazujte stromy a keře.
A nezapomínejte na
hnojení! Pro všechny
tyto účely slouží dnešní půldruhou stranu
velká tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravil:
Michal Pelikán

ǀǌŽƌĞŬ͗25ϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 18 let
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗studenti školy

ēŝĐŚĂůƵƉƵ
s ƉƎĞĚǌĂŚƌĄĚŬŽƵ a
ƉĢƐƚƵũĞŵŝŶŝŵĄůŶĢ
zeleninu.

Sedm z deseti
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽmá
zahrádku nebo chatu

WĢƐƚƵũĞƚĞŶĢũĂŬŽƵ
ĚŽŵĄcşƷƌŽĚƵ?

Jaro je skutečně v plném proudu a počasí
začíná pomalu přát všem pěstitelům, ale
i všem drobným zahrádkářům, kteří mají
pěstování nejen květin, ale i ovoce a zeleniny spíše jako koníček. Úrodu na konci sezóny pak zpracovávají především pro radost
a své vlastní účely.
Zima byla dlouhá a pro některé pěstitele i krutá. Své o tom vědí například vinaři. Snad každý
rok bojují s mrazy a není vůbec lehké se na tuto
situaci připravit. Po tomto období se pomalu,
ale jistě začíná probouzet příroda, a tak můžeme venku spatřit stromy a jarní rostlinky hrající
okouzlujícími květy. Nemusí být však vyhráno
ani s prvními hřejivými slunečnými paprsky.
Jak to už tak bývá, počasí si nevybírá a po
teplých a slunečných dnech může přijít chlad
s nočními mrazíky, které pěstitelům způsobují
vrásky. Každý pěstitel a zahrádkář moc dobře
ví, kdy s jarními pracemi začít. A ne vždy je
k tomu potřeba obrovská zahrada. I v domácích podmínkách si můžete vypěstovat krásně
voňavé rostlinky, bylinky, výbornou a chutnou zeleninu. Ti odvážnější a zkušenější se
mohou vrhnout i na zajímavé tropické rostliny a s velkou dávkou trpělivosti a péče se
mohou po pár letech těšit na šťavnaté ovoce,
které jinde než v obchodech neseženou.
Jedním z takových případů je zajisté pěstování avokáda, které je v prvotní fázi opravdu
jednoduché. Tuto tropickou palmu si můžete zkusit vypěstovat třeba s dětmi. Podrobný
návod na vlastní avokáda z rostliny zvané
hruškovec přelahodný najdete na jiném místě této dvoustrany.

Ovšem ne všichni chtějí čekat tak dlouho
nebo si jen netroufnou na tropické rostliny. Pro nadcházející úrodu bohatě postačí
snad nejoblíbenější zelenina v podobě rajčat nebo paprik. Pěstování této zeleniny
není vůbec složité a postačí k tomu i sluncem zalitý balkon. Odrůd existuje nepřeberné množství a jak papriky, tak rajčata
můžete vypěstovat různých barev a chutí.
Pro milovníky ostrého jídla se určitě nabízí varianta pěstování chilli papriček, které
mohou sloužit jak na okrasu, tak i na okořenění pokrmů. Odrůd trh nabízí mnoho
a ve většině případů je na obalu osiva uveden i stupeň pálivosti udávaný v tzv. Scovilleho stupnici (SHU). V tomto případě
buďte opravdu na pozoru. Jsou papričky,
které obsahují nižší stupeň pálivosti, což
mohou být třeba Jalapeňo s cca 4 000 SHU.
Opačným extrémem ale mohou být papričky Carolina Reaper, které svou pálivostí
dosahují neuvěřitelných 1,5 milionu SHU.
U nich vás bude pálit už pouhý pohled na
plody a jejich sklizeň se doporučuje v rukavicích. Nepatrný zásah rukou do oka může
mít velmi nepříjemné, a to až fatální následky. Jen pro představu omáčka tabasco obsahuje 2 500 SHU.
V dnešní době se dá vypěstovat opravdu cokoliv a stačí k tomu čas, odhodlání, především
pak vytrvalost. Počasí už bude jen a jen lepší,
a tak nezbývá nic jiného než vyrazit na zahrádku a pustit se do díla.
Tak hodně štěstí, slunečného počasí a tolik
potřebný déšť.

2

3
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Čerstvé avokádo nejprve rozřízneme napůl, aby nedošlo
k poškození pecky. Tu vyjmeme a pečlivě ji zbavíme dužiny a všech nečistot včetně dřevnaté slupky. Poté do pecky
zhruba v půli výšky vytvoříme po obvodu pomocí ostrého
šídla otvory, do nichž zešikma vsuneme párátka, jelikož
nám pak pecku pustí hlouběji do sklenice s vodou. Vytvoříme jimi přibližný kříž (viz. obrázek číslo 1). Párátka nám budou sloužit jako opěrné nosníky pro pecku na
sklenici. Sklenici naplníme po okraj vodou. Doporučuje
se zavařovací, která má užší hrdlo, ale přitom je ideálně

Jak si doma

PROSTÌJOVSKO & VŠE

téma večerníku
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Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek si hlídka v pátek 3.
dubna povšimla na zemi ležící osoby.
Při bližším kontaktu bylo zjištěno, že
se jedná o silně opilého muže cizí státní
příslušnosti. Čtyřiačtyřicetiletý cizinec
nebyl schopen vlivem požitého alkoholu s hlídkou mluvit, natož se o sebe sám
postarat. Viditelné zranění neměl. Strážníci si na místo vyžádali příjezd záchranné služby. Opilec byl následně převezen
sanitkou do nemocnice na vyšetření.

Cizinec se zpil do němoty

Během uplynulého týdne vyjížděli
strážníci celkem ke třem krádežím,
které se odehrály v prostějovských
supermarketech. V prvním případě
se jednalo o pětapadesátiletého muže,
který si na prodejně vložil do batohu
výběrovou šunku v hodnotě 69,50
korun a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Při druhé události se jednalo
o čtyřiatřicetiletého muže, který vzal
z regálu svíčku za 60 korun a odstranil
z ní bezpečnostní kód, poté si zboží vložil do kapsy své bundy a u pokladny za
svíčku nezaplatil. Dalším pachatelem
byla šestačtyřicetiletá žena. Po příchodu do části obchodu, ve které se nachází ovoce a zelenina, si nabrala jablka, ale
na váze zvolila jiný druh. Samozřejmě
ten levnější. Další ovoce a zelenina,
které měla v nákupním košíku, měly
daleko vyšší hmotnost, než která byla
uvedena na etiketě. Vedoucí obchodu
za přítomnosti hlídky veškeré zboží
převážil. Zjištěný rozdíl dosahoval 267
korun. Dotyčná se ke krádeži doznala,
rozdílovou částku na místě zaplatila.
Všechny případy byly zadokumentovány a oznámeny příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti majetku. Zde může být uložena
pokuta až do výše 50 000 korun.

Kradli šunku i jablka

V neděli 5. dubna krátce po dvaadvacáté hodině bylo prostřednictvím linky 156 přijato telefonické oznámení
o rušení nočního klidu. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka a na balkoně jednoho z bytů byl strážníky zjištěn
zpívající muž. Ten hlídce sdělil, že je
v karanténě a zpíváním si zpříjemňuje
veškerá omezení. Po upozornění na
rušení nočního klidu čtyřiašedesátiletý
muž zpěv ukončil. Přestupkové jednání bylo vyřešeno domluvou na místě.

Nudil se v karanténě,
tak zpíval

Minulé úterý 7. dubna vpodvečer bylo
přijato telefonické oznámení o vzájemně se napadající dvojici před nákupním
střediskem v Anenské ulici. Jednalo se
o jednatřicetiletou ženu a osmadvacetiletého muže pohybující se mezi místními bezdomovci. Ani jeden z nich neměl na obličeji roušku nebo jakoukoli
jinou alternativu zabraňující šíření kapének. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že dvojice se nejprve
pohádala, poté došlo i k fyzickému napadení, a to ze strany ženy. Muž měl viditelně poškrábané ruce, žena zraněna
nebyla. Lékařské ošetření oba odmítli.
Svým jednáním porušili usnesení české vlády, čímž se dopustili přestupku
dle krizového opatření. Žena je dále
podezřelá i z přestupku proti občanskému soužití. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. O tom strážníci ženu i muže
poučili.
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Žena poškrábala
bezdomovce
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hoto roku. V prvním případě se nechal pozvat
do prostějovského bytu čtyřiadvacetiletého
muže. Když z bytu odcházel, přibalil si herní
konzoli Sony PlayStation 4 s herním ovladačem a čtyřmi hrami. Svému hostiteli tím způsobil škodu vyčíslenou na šest tisíc korun,“
sdělil k prvnímu případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
O dva dny později se zmíněný poberta nechal
pozvat od dalšího mladého muže, tentokrát do
rodinného domu v obci na Němčicku, kde mladík žije se svou matkou. „Ani tentokrát podezřelý
neodešel s prázdnou. Při odchodu z kuchyně
rodinného domu odcizil sportovní batoh, mimo
jiné s peněženkou s platební kartou, osobními
doklady a finanční hotovostí. Devětapadesátileté
ženě tím způsobil škodu vyčíslenou na bezmála
osm tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí s tím,
že podezřelý muž se v rámci policejního prověřování ke skutkům přiznal. „Ve věcech je konáno zkrácené přípravné řízení. Protože muž byl
v minulosti pro majetkovou trestnou činnost již
pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ doplnil
František Kořínek.

korun. Ukradené nářadí kriminalisté
objevili v garáži, kterou si pronajímal
přímo v Prostějově.
Cina po obvinění odmítl před policisty vypovídat, teprve při vazebním
zasedání u soudu se doznal ke krádeži dálničních známek. Že by vykradl
dům v Malém Hradisku ovšem i nadále popíral.
U úterního hlavního líčení Radek
Cina opět obrátil a začal vše svádět
na svého prostějovského kumpána,
který si u něj v garáži měl ukradené
věci z Malého Hradiska schovat.
Kromě obžalovaného u soudu vypovídal také poškozený majitel domu
a žena, která rozprodávala ukradené
dálniční známky mezi prostějovskými taxikáři.
Sám klíčový svědek, na něhož Radek Cina vše svaloval, zatím vyslechnut nebyl. „Stát by se tak mělo
při odročeném hlavním líčení, které
je nařízeno na dvanáctého května,“
prozradil Večerníku dozorující státní
zástupce Jaroslav Miklenda.
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Soudnímu líčení nemohl být Večerník ze známých důvodů vládního
nařízení omezeného pohybu osob
kvůli pandemii koronaviru, kdy se
jednání v těchto dnech konají výhradně bez veřejnosti, sice přítomen
naživo, informace se nám však podařilo získat alespoň zprostředkovaně.
Dvaačtyřicetiletý Radek Cina byl
v úterý 7. dubna u Okresního soudu v Prostějově obžalován z toho, že
loni v listopadu měl z kanceláře FTL
vzít celkem 149 dálničních známek
v celkové hodnotě bezmála čtvrt
milionu korun. Začátkem prosince
pak měl vykrást rodinný dům v Malém Hradisku, odkud vzal kompletní vybavení dílny za zhruba 55 tisíc

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Říká se, že nikdy není pozdě začít znovu.
Nicméně každý začátek je těžký, obzvláště když jste se v mládí
naučili hlavně krást. Tak by se dal shrnout životní příběh Radka
Ciny. Třináctkrát trestaný recidivista pocházející z Vysočiny se
přestěhoval do Prostějova, aby zde dle vlastních slov začal nový život. Místo toho tu však zřejmě navázal na to, co znal ze
všeho nejlépe. A tak netrvalo dlouho, aby se kvůli krádežím
ocitl před prostějovským tribunálem.

Radek Cina měl vykrást FTL
i dům v Malém Hradisku

NEZVLÁDL TO

RECIDIVISTA CHTĚL ZAČÍT NOVÝ ŽIVOT,
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„Z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku podezírají šestadvacetiletého muže
z Prostějova policisté obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou a také policisté obvodního oddělení Prostějov 1. Těchto skutků se měl
podezřelý dopustit ve dnech 10. a 12. února to-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV, NĚMČICE NAD HANOU Že
se nestydí, pacholek jeden! Mladík z Prostějovska využíval pozvání od jiných mladých
mužů a v jejich bytech je pak okradl. Ve druhém případě na Němčicku vzal batoh s cennostmi mamince mladíka, který pobertu
pozval na návštěvu. Že to byla chyba, poznali
všichni bohužel až posléze. Zadržený muž se
ke krádežím přiznal a hrozí mu u soudu až tři
roky vězení.

Mladému kriminálníkovi
hrozí tøi roky vìzení

krimi
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Nechal se pozvat, pak v bytech kradl
www.vecernikpv.cz

Ani během minulého týdne nenastala změna a Večerník i ostatní média dostávala 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 čtvrtý
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 již dříve 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 ani tentokrát nedorazila byť
jediná zpráva.
Že by koronavir skutečně tak výrazně utlumil i krádeže, nehody
a další trestné činnosti?
(mik)
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www.vecernikpv.cz

děti, pejsci

Vítejte na svìtì
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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!

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!

Adéla KÝROVÁ
3. 4. 2020 48 cm2,85 kg
Prostějov
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PROSTĚJOV „Když jsme
se dozvěděli, že od 12.
března všechny odpovědné školy a mimoškolní
vzdělávání
provozující
instituce v České republice nastupují karanténu,
vypadalo to, že to bude
pro všechny naše lektorky, studenty a rodiče velké
zklamání a dlouhé smutné nucené odloučení,“
vzpomíná Eva Šmídová,
majitelka franchisy Helen
Doron, Angličtina pro děti
Prostějov.
Netrvalo ovšem více než jeden víkend a prostějovská Helen Doron Angličtina začala plnohodnotně
učit angličtinu pro všechny věkové kategorie on-line. „V pondělí šestnáctého března mi volala moje
manažerka prostějovského centra Dana Šlézarová
a s vítězným úsměvem mi sdělila, že jsme úspěšně
absolvovali první on-line výuku,“ popisuje Eva Šmídová.
Obrovskou výhodou Helen Doron Angličtiny je to,
že patří do mezinárodní rodiny škol Helen Doron
po celém světě s centrálou v Izraeli, která je už po
mnoho desítek let nezávislým producentem skvěle
propracovaných programů, materiálů, filmů a pořadů pro výuku angličtiny všech věkových kategorií.
„Naše schopnost učit angličtinu on-line je jen logickým benefitem toho skvělého zázemí, které máme
k dispozici už od začátku. Vždyť která angličtina se
může pochlubit vlastními filmy, pěveckými show,
vlastními učebními materiály, knihami a podobně,“
uvažuje Šmídová.
Jak tedy on-line výuka probíhá? Angličtina Helen
Doron je založena na výuce angličtiny multisensoricky, v podstatě prožíváním angličtiny v co nejpřirozenějším kontextu tak, jak se děti učí angličtinu, pokud
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je jejich mateřským jazykem. Angličtina se učí opakovaným poslouchání originálních materiálů, lektoři
mluví v hodinách pouze anglicky, hodně se zpívá,
ukazuje, hraje a přehrává, pohybuje se.
Od 16. března vysílají tedy hodiny do domovů
svých studentů live z učeben learning centra Helen
Doron v Prostějově. Helen Doron Angličtina spojuje vysokou kvalitu výuky a materiálů s nadčasovým a propracovaným know-how. Každá hodina
baví svou rozmanitostí a interakcí. To, že se nyní
on-line výuka odehrává doma, kde studenti angličtinu typicky poslouchají v rámci učení se pomocí
metody Helen Doron, je v podstatě absolutně ideální. Výuka je ještě přirozenější, učí se celá rodina
a využívá se to, co mají studenti k dispozici v jejich
domácím prostředí denně. On-line výuka vyžaduje
u mladších dětí disciplinované rodiče, což ale, jak
ujišťuje manažerka prostějovského centra Dana
Šlézarová, je valná většina rodičů Helen Doron.
Ukázky z on-liny výuky a komentáře můžete
najít na Facebooku angličtiny: Anglictina-pro-deti-Prostejov. Další informace pak získáte na
www.helendoron.cz/branch Prostějov nebo na
tel. 604 792 446.

S Cipískem zatím

aspoň v síti

PROSTĚJOV Mezi prvními zavřenými organizacemi
v zemi bylo Mateřské centrum Cipísek v Prostějově, které kvůli koronaviru nefunguje již od pátku 13. března. Ani
tak ale činnost organizace, starající se o volný čas nejmenším, neskončila. Naopak, nadále funguje pomocí internetu. „Od poloviny března jsme se přesunuli do virtuálního
světa a na to, na co jsme tak trošku před časem ´brblali´,
že děti sedí moc dlouho u počítače, že dnešní rodiny žijí
izolovaně u svých obrazovek, tak to se nám v současnosti
stalo velkým pomocníkem,“ konstatuje s úsměvem Markéta Skládalová, místopředsedkyně MC Cipísek.
A tak mateřské centrum například založilo facebokovou skupinu. Ta do domácností přináší rodičovské inspirace a jmenuje
se „Nemůžeme spolu býti, ale zvládneme to v síti“. Důkladně
tak spojila maminky s dětmi a alespoň částečně nahradila programy MC Cipísek.
Jak se ukázalo, byl to správný tah. Internetová skupina zaznamenala velký zájem, během pár dnů se rozrostla na komunitu více
než dvě stě padesáti maminek s dětmi. „Podpora je v této době nesmírně důležitá. Není to celé jen o tom, jak zabavit děti, ale hlavně
o sdílení a vyjití z izolace, možnost sdílet i svoje obavy, poradit se
s ostatními, prostě nebýt na všechno sami. Nabízíme ve skupině

spoustu aktivit, inspirace a tipů s Cipískem,“ prozradila Skládalová.
Ani mateřské centrum pak neodolalo trendu internetových výzev.
A jednu vytvořilo. V uplynulém týdnu se maminky s dětmi interaktivně propojily ve velikonoční výzvě s Cipískem, kdy vznikaly
kraslice radostí, společné velikonoční hrkání, den dobrých skutků,
jarní tvoření a spousta dalších úkolů pro děti a rodiče. Odměnou
jim byla na Velikonoce maňásková pohádka a pohádkové čtení.
Mateřské centrum i přes uzavření své pobočky na Sídlišti Svobody navíc nadále nabízí i další služby. „Třeba on-line individuální rodičovské poradenství o výchově a komunikaci v rodině i pro další zájemce, nejen pro naše pravidelné návštěvníky.
A i když zatím není jasné, kdy omezení spojená s koronavirem
skončí, už nyní osazenstvo mateřského centra dětem a jejich
rodičům vzkazuje: těšíme se, až vás zase uvidíme,“ vzkazuje Markéta Skládalová a na závěr ještě dodala: „Uvidíme, jak
dokončíme tento školní rok. To vše záleží na celorepublikové
situaci, otevření škol i školek a možnosti znovu se setkávat ve
větším počtu. Doufáme, že prázdninové letní tábory pro rodiče
s dětmi se uskuteční. Finančně i organizačně to bude náročné,
protože všechny on-line aktivity jsou samozřejmě zdarma, ale
takové problémy bude mít spousta organizací i firem. Věříme,
že najdeme způsob, jak se se situací vyrovnat!“
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Život po koronaviru a opravdu nemít
Na tohle jsme nebyli připraveni. To je
asi hlavní myšlenka, která se stále znovu objevuje v souvislosti s epidemií
koronaviru. Nelze se divit, nic podobného jsme tady od skončení druhé
světové války neměli. Na druhou stranu ekonomický růst, který jí předcházel, nebyl překvapivý o nic méně. Navzdory němu se žádné z předchozích
vlád nepodařilo vytvořit výraznější
finanční rezervy...
Pravdou je, že po roce 2016 se podařilo státní dluh alespoň o něco málo
snížit. Ovšem rozhodně se nedá říct,
že by vláda v době konjunktury šetřila

na horší časy. Přišla naopak s řadou
opatření, která byla z dlouhodobého
hlediska mírně řečeno neopatrná.
Mezi ně patřilo například dotované
jízdné na vlaky a autobusy.
Když lidé společně děkovali lékařům,
sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům a dalším profesím bojujícím proti
šíření koronaviru hromadným zpěvem
písně Není nutno, přišlo mi to jako
výborný nápad. Ovšem stačilo se zamyslet nad vlastním textem a člověku
muselo trošku zatrhnout. Ono zpívat
nemít „prachy – nevadí“ za situace, kdy
vláda předpokládá, že letošní rozpočet

prachy - nevadí?
skončí 200 miliard v mínusu, může být
celkem legrace. Ano, nemít prachy nevadí! Ovšem mít dluhy a být bez práce,
jó to vadí, to vadí...
Všichni se teď bojíme, že situace bude
jen horší. Jisté přitom je, že ekonomické následky se budou odvíjet od
toho, jak se budeme my sami chovat.
Pokud tržby výrazně klesnou k nule,
je jasné, že náklady nemohou zůstat
stejné. Jenže jak to udělat, pokud jste

součástí nějaké sítě? A že ten náš svět
je pořádně propojený. Uskromnit se
tak budou muset všichni od pronajímatelů až po zaměstnance. Budeme
toho bez problému schopni, nebo
nás naopak čeká celková destabilizace
a rabování zavřených obchodů, jak se
to už nyní děje v jižní Itálii?
Nechme se překvapit. Ostatně to nebude poprvé a nic jiného nám už tak
jako tak nezbývá.
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Přestože se poslední týdny řešilo úplně jiné téma, není špatné
držet tradici a zase se na chvíli obrátit do historie a podívat se,
jak klidný nebo neklidný byl duben v dějinách města během
předchozích dekád.

N

emohu tentokrát začít jinak než
volbami v dubnu 1920, kdy se
i v Prostějově poprvé řádně volilo do
nového svobodného československého parlamentu. Zcela drtivě ve městě
zvítězili sociální demokraté (42,5%
hlasů), národní demokraté urvali
takřka dvacet procent (přesně 19,7%),
českoslovenští socialisté 13,7%, lidovci
9,1% a živnostníci 5,4%. Potěšilo hlavně u stran proněmeckých, že skončily
v propadlišti dějin. Své hlasy získalo
i spojené sdružení židovských stran
(2,5 %), ovšem ani tato procenta nebyla tehdy významná.
uben 1940 se pochopitelně
nesl v duchu nacistické okupace a svůj díl schytal i místní odboj. Právě tehdy prakticky přestalo
existovat ilegální odbojové hnutí
komunistické, jelikož v březnu došlo k zatčení téměř dvou set jeho
členů. Většina se vrátila až po květnu
1945. Duben 1950 přinesl mimo
jiné zahájení provozu automatické
telefonní ústředny i pro meziměsto
a provoz Strojní a traktorové stanice
Prostějov.
uben 1970 byl již tvrdě normalizační. Místní noviny Stráž
lidu začaly otiskovat seriál „Tváří v tvář
pravdě“, který normalizačně analyzoval události let 1968 a 1969. Vycházel
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až do listopadu. Jiná tisková záležitost,
konkrétně publikace „Z dějin oděvního průmyslu na Prostějovsku“, skončila v trezoru, a to kvůli jejím autorům
Sommerovi a Gímešovi, kteří se dle
normalizátorů v roce 1968 zachovali
kontrarevolučně. Publikace se dostala
ven až po roce 1989. Řešily se ovšem
i praktické problémy. Město zápasilo
s nedostatkem vody a tak byl zahájen
hydrogeologický průzkum v lokalitě
Brodek u Prostějova – Ondratice.
uben 1980 přinesl zajímavý divadelní počin. Premiéru měla
hra Hanáckého divadla „Lehká múza“
podle polského spisovatele a dramatika Witolda Gombrowicze. Šlo
o československou premiéru. Duben
1990 přinesl samozřejmě revoluční polistopadové vření a událostí se
nakupilo mnoho. Činnost zahájila
Konfederace politických vězňů Československa, která navazovala na činnost
organizace K 231 z roku 1968. Měla
celkem 86 členů. Ve městě se také stávkovalo. Šlo o výstražnou stávku za navrácení majetku KSČ do rukou státu.
Byl také odhlasován zákon 119/1990
Sb. o soudních rehabilitacích. Slavilo se
i 600 let města, a to v kostele Povýšení
svatého Kříže, kde došlo na koncert
varhaníka Petra Koláře, laureáta Pražského jara 1981, a pěveckého sboru

D

QFXQNGDCåRQPQXÆHQVDCNQXÆJąKwV÷

Scola cantorum. Nezaháleli ani vědci.
Proběhla totiž vědecká konference na
téma „Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy“, kterou připravil městský národní výbor, muzeum a okresní
archiv v prostorách Národního domu
a Závodního klubu OP. Vyslechnout
se dalo 57 referátů různých odborníků
od ČSAV až po vysoké školy. Referáty pak vyšly i tiskem. Souběžně byla
otevřena výstava k 600 letům města.
Svého se dočkal i Jiří Wolker, jelikož
nakladatelství Melantrich vydalo knihu Pavla Marka „Jiří Wolker ve vzpomínkách současníků“, kde se desítky
osobností vyjadřovaly k jeho životu
a dílu, a to na 256 stranách.
co se stalo před deseti lety v dubnu 2010? Začaly se projevovat
první příznaky celkového rozpadu
Oděvního podniku. Firma propustila dalších 150 lidí. Dětské dopravní
centrum za místním nádražím se od
počátku dubna otevřelo pro širokou
veřejnost, nabídlo nejlepší trénink pro
děti před jejich vstupem do silničního
provozu. Návštěvníci měli v dopravním
centru k dispozici kola, koloběžky, šlapací
káry, trampolíny, pískoviště s hračkami
a řadu dalších aktivit. Po dlouhých dvanácti letech skončily tahanice se státem
o vlastnictví pozemků pod prostějovským zimním stadionem. Dne 6. dubna

A
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2010 Rada města Prostějova projednala a schválila bezúplatný převod těchto
pozemků od státu na město. Ve čtvrtek 8. dubna byl slavnostně otevřen
zrekonstruovaný fotbalový areál za
Olomouckou ulicí. Na umělý trávník
se dlouho těšili nejen aktivní fotbalisté, ale i žáci sousední školy a večer
týmy příznivců fotbalu.
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Obdivuji všechny pokladní a prodavačky či prodavače v supermarketech, kteří i přes nebezpečí nákazy stále chodí do práce a jsou takzvaně v první linii
toho všeho. Pozoruji často hlavně pokladní přicházející do styku se zbožím, jež nakupující předtím samozřejmě ochytali. Každá pokladní teď už jistě
pracuje v rukavicích, ale přesto. Já osobně bych tak odvážná nebyla, mám strach z jakékoliv infekce, natož z koronaviru. Proto všechny ty zmíněné lidi
obdivuju a zaslouží si poděkování.
Jana Blažková, Prostějov
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Pověst o tom, že až bude českému národu nejhůře, tak v těchto těžkých chvílích nám přijdou pomoci blaničtí rytíři, je pravdivá. A opravdu přišli. Celý svět konečně začal bojovat s tou hroznou nemocí. V Itálii, Španělsku, Francii, teď již i v Německu, Anglii i USA umírají lidé po desítkách. A to je hrozné. V Česku nastoupilo
přes pět milionů blanických rytířů do boje s koronavirem, a to je dobře. V čele stojí vláda s premiérem Babišem a vicepremiérem Hamáčkem, krizový štáb v čele
s doktorem Prymulou a ministr zdravotnictví v čele s ministrem Vojtěchem. Do této první a nejdůležitější skupiny rytířů patří všichni lékaři, sestřičky, hygienici,
lékárníci. Samozřejmě se nesmí zapomenout na policii, hasiče, vojáky, prodavačky, řidiče, kteří jsou první, co přijdou do styku s touto nevybíravou nákazou.
Dalšími miliony lidí pomáhajícími zmírňovat tyto hrozivé následky jsou učitelé, podniky, kde se nemůže zastavit provoz, listonoši, dobrovolníci, vysokoškoláci, vědci a někteří novináři. A tak by se dalo pokračovat. Všem těm jsou nesmírně vděčni děti, školáci a důchodci, že se o ně s takovou láskou starají. Takovou
hroznou situaci nikdo z nás nezažil. Je dobře, že blaničtí rytíři povstali a společně bojují proti tak zákeřnému nepříteli. Je však velká škoda, že jsou skupiny, které
se nepřidaly a jen ztěžují práci těm, co nás všechny chtějí zachránit. Jako například někteří senátoři, poslanci, novináři, moderátor Moravec, evropští poslanci za
TOP 09 a Piráti. I bez nich to blaničtí rytíři dokáží, o tom jsme všichni přesvědčeni. Všem moc děkujeme.
Antonín Dušek Prostějov
Není nic slyšet
$VSRÎzHYvHFKQRNYHWH
Bydlím v Krasické ulici, a ač máme tlampač městského rozhlasu přímo Když se obden vydám do města na potřebný nákup, protože nikam jipod okny před naším domem, tak v době hlášení z něj není rozumět ani nam teď nechodím, skoro vůbec nic nenasvědčuje tomu, že nás všechslovo! Chraplavý a často přerušovaný hlas se mísí s pištěním a chrčením ny objímá aktuální hrůza z nějakého koronaviru. Nádherné počasí přív tlampači. Myslím si, že právě v této těžké době, kdy magistrát něco lidem mo vybízí k procházkám a všude okolo všechno kvete a pučí. Líbí se mi
hlásí až pětkrát denně, by bylo vhodné investovat pár desítek tisíc korun rozkvetlé záhony v parcích i na náměstí. Takže aspoň něco kvete, když
na nové reproduktory. A co jsem slyšela od svých známých z jiných lokalit lidé mají špatnou náladu a veřejná prostranství jsou takřka prázdná.
Prostějova, tak tento problém se netýká jenom okolí Krasické ulice.
Krásu jara tak většina lidí obdivuje jen z oken svých příbytků.
Petra Svobodová, Prostějov
Jaroslav Přikryl, Prostějov

Most v samém centru Mostkovic je
dlouhodobě ve špatném stavu. Z tohoto
důvodu na něm musel být omezený
provoz, který řídí semafory. Už v uplynulém roce bylo rozhodnuto o jeho
demolici. „Původně se plánovalo, že
k zemi půjde letos na jaře. Aktuální informace z Olomouckého kraje
ovšem nemám. Stále věřím, že tento
rok se s rekonstrukcí začne,“ prozradil
Večerníku starosta Mostkovic Jaroslav
Peška.

Od loňského srpna je most rovněž uzavřen pro nákladní dopravu. Kamiony jedoucí z Prostějova ve směru na Blansko
tak musí po panelové silnici ve směru na
Ohrozim. To by bylo celkem v pořádku,
horší je, že před návratem na svou tradiční trasu musí projet přes Ohrozimskou
ulici v Plumlově. Tady ovšem narazí. Po
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PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Situace s nevhodným stáním vozů
v Ohrozimské ulici už přišla v Plumlově na
přetřes několikrát. „Bylo mi řečeno, že se
stáním u krajnice se počítalo hned od začátku. Vyhýbání se protijedoucím vozům
mělo vést k vytvoření přirozené bariéry,
zvýšení opatrnosti řidičů a snížení rychlosti u aut. Možná to tak i funguje, nicméně
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rekonstrukci a vybudování potřebného
chodníku je totiž zdejší silnice z podstatné části využívána pro stání osobních vozidel. Pro průjezd náklaďáků je však naprosto nevhodná. „Těch stížností v této
souvislosti bylo opravdu hodně. I proto
jsme tlačili na Olomoucký kraj, aby se
s kompletní opravou mostu začalo co
nejdříve. Nakonec nám bylo přislíbeno,
že to bude už letos na jaře. Hotovo by
mělo být už do podzimu. Jenže se nic
neděje a my se bojíme, že se kvůli šíření
koronaviru projekt odloží,“ popsala aktuální situaci starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Do kompletní demolice se měli pustit na jaře

PLUMLOV Všechno souvisí se vším! Už od loňských prázdnin je
pro kamiony uzavřen most na hlavním tahu v Mostkovicích. To
přináší výrazné komplikace nejen pro místní, ale zejména pro
obyvatele Ohrozimské ulice v sousedním Plumlově, přes kterou
nyní projíždí řada nákladních vozidel mířících na Blansko. Jenže
tato komunikace je pro podobný účel naprosto nevhodná!
S opravou mostu se mělo dle původních plánů začít již v těchto
dnech, nyní hrozí, že se realizace potřebného projektu oddálí.

vody v předběžné výši tří tisíc korun.
Žena je podezřelá ze spáchání přestupku v dopravě, který bude po zaevidování oznámen k projednání příslušnému
správnímu orgánu,“ doplnila Vanková.
(mik)
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skončila nárazem do
svodu dešťové vody.
Policisté zjistili, že není držitelkou žádného řidičského
oprávnění. Dechová zkouška vyloučila předchozí ovlivnění alkoholem.
Incident se naštěstí obešel bez zranění,“
konstatovala Lenka Vanková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Došlo k hmotné škodě na vozidle i na svodu dešťové

emám,“
„Øidièák n cistùm
oli
p
a
il
ám
ozn

KONICE Mladá osmnáctiletá slečna, která si o držení řidičského průkazu mohla nechat jen zdát, prostě
sedla za volant a projížděla se Konicí. Navíc opilá! Ve Vodní ulici ale
jízdu nezvládla a narazila do okapu
na garáži u rodinného domu.
„Řízení motorového vozidla Škoda
Felicia nezvládla ve středu osmého dubna odpoledne na Vodní ulici
v Konici osmnáctiletá žena. Její jízda

aneb jsme s vámi u toho...
éHUYHQÛNRKRXWNRNUKDOQD9HONÛS¿WHN

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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pokud tam najede kamion, tak je to zase
úplně o něčem jiném,“ shrnula Jančíková.
Plumlovský zastupitel Marek Otruba
již v minulosti upozornil, že větší množství kamionů by mohlo po Ohrozimské ulici projíždět také po dokončení
severního obchvatu Prostějova. V této

Hrál závodně kopanou i florbal, měl
skvělé rodinné zázemí a dvě malé děti.
Okolí jej popisuje jako naprosto kamarádského a bezproblémového člověka.
O to víc všechny překvapila a rodinné
příslušníky zdrtila skutečnost, že si

Michal KADLEC

URČICE Tohle nikdo nedokáže pochopit! Sportovec tělem a duší, táta
od rodiny a naprosto bezproblémový člověk. Osmatřicetiletého Jana
Faltýnka z Prostějova našli v pátek 3.
dubna oběšeného v rodinném domě
v Určicích, kam se přistěhoval z města. Policie smutnou událost potvrdila, ale s ohledem na rodinu nechce
tuto událost nikterak komentovat.

➢ Z TITULNÍ STRANY

osmatřicetiletý muž dobrovolně sáhl
na život. V rodinném domě v Určicích byl Jan Faltýnek nalezen oběšený.
„Mohu potvrdit že, od pátku třetího
dubna šetříme ve vámi uvedené obci
úmrtí muže. S ohledem na rodinu
a její přání však nebudeme k události
poskytovat žádné bližší informace,“
uvedla stroze Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
„Vůbec to nechápu, potkávali jsme
se poměrně často. Kecali jsme spolu
o fotbale, protože on ho hrál závodně
za Výšovice. Byl to pohodář a vždycky měl dobrou náladu. Je to pro nás
všechny naprosto nesrozumitelné
a neuvěřitelné,“ kroutil hlavou muž
z Určic, který si nepřál zveřejnit své
jméno.
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URČICE Nejčilejší stavební ruch na
Prostějovsku aktuálně panuje v Určicích. V obci nedávno dokončili
největší projekt ve své historii za
celkem 130 milionů. Ovšem na nic
nečekali a po výstavbě hloubkové
kanalizace se hned vrhli do rekonstrukce silnic. Počítá se i s opravou
průtahu v režii Olomouckého kraje, na kterou si však nejen místní
zřejmě budou muset počkat.

o odbočení doprava k obci Krumsín
nezvládl řízení,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jenže manévry nezodpovědného jedince však měly dalšího pokračování.
„Řidič vyjel mimo komunikaci, přejel
přes chodník, porazil dopravní značku
a narazil do betonového plotu,“ popsal
scénu Kořínek.
Při nehodě se nezranil řidič ani jeho
spolujezdkyně. Vznikla však škoda
zhruba 60 000 korun. Brzy navíc policisté zjistili, proč jim řidič chtěl ujet.

Nemìl
i
pøitom an
PAPÍRY…

„Test na drogy byl pozitivní na amphetamin/metamphetamin a extázi.
Naopak alkohol u něho vyloučili. Řidič se přiznal, že během předchozího
víkendu užil blíže neurčené množství
pervitinu a marihuany. Podrobit se odbornému lékařskému vyšetření odmítl,“ uvedl policejní mluvčí.
Z prohřešků to však nebylo vše. Ukázalo se navíc, že muž nemá řidičský průkaz. „Pro své jednání je nyní podezřelý
z několika dopravních přestupků. Za ty
mu v případě prokázání viny hrozí po- zení na dobu od jednoho do dvou let,“
kuta od 25 do 50 000 korun a zákaz ří- dodal František Kořínek.
(sob)

fky ve směru na Alojzov až po nákupní
středisko. My v tomto úseku připravujeme budování chodníků. Už nyní
se zde dokončuje výstavba dešťové
kanalizace. Pokud vím, v současnosti
probíhá výběrové řízení na stavební
firmu, která práce provede. A jestliže
vše vyjde, mohlo by se začít už letos.
Odhaduji však, že to i kvůli epidemii
a následné nejistotě ohledně financí
bude až příští rok,“ nastínil aktuální
harmonogram starosta Určic.

Kostelec na Hané (mls) - Na téměř
půl milionu korun přijdou plánované investice do Domova pro seniory
v Kostelci na Hané, které by měly
umožnit snazší pohyb po budově.
Za tyto peníze by mělo být pořízeno
nové zvedací zařízení a opraven rozvaděč osobního výtahu.

Usnadní pohyb
po domovì

Němčice nad Hanou (mls) - Němčice nad Hanou se zapojily do zajímavé celorepublikové výzvy „Zajíců
není nikdy dost“. Jedná se o soutěž
mezi městy a obcemi. Snahou je mít
co nejvíce zajíčků, které si občané
vyrobí a vystaví před dům či v jeho
okně. Materiál na výzdobu je libovolný, zajíc musí být vysoký alespoň
30 cm. Vyrobeného zajíce mají lidé
vyfotit a snímek do 15. dubna poslat na e-mailovou adresu kultura@
nemcicenh.cz. Tak uvidíme, jak to
dopadne!

Zajícù není nikdy dost!

Kladky (mls) - Do kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu
se tento rok pustí v Kladkách. „V patře vznikne místnost pro společenské
akce, jejíž kapacita by měla být zhruba sedmdesát až sto lidí,“ popsal starosta Kladek Josef Hofman s tím, že
aktuálně probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Celkové náklady
by se měly pohybovat kolem 15 milionů korun, vedení obce se na tuto
akci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Nad úøadem vznikne
VSROHÄHQVNÙV½O
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v červnu,“ dodal Petr Kouřil.
V Určicích se rovněž už chystá oprava
průtahu obcí, která bude v režii Správy
silnic Olomouckého kraje. „V první
etapě se plánuje oprava silnice od faj-

&QQRTCXOÊUVPÊEJUKNPKEKFQMQPéQX¾PÊFGwċQXÆMCPCNK\CEGXQDEKLGX7TéKEÊEJPCUC
\GPQXGNMÆOPQåUVXÊNKFÊKVGEJPKM[
Foto: Martin Zaoral

lizace dostaly pořádně zabrat. „Jedná
se o dvanáct uliček, které se budou
postupně opravovat ve třech etapách.
Uzavírky budou trvat minimálně do
konce května, něco se bude dodělávat
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ze Ptení, ale i z okolí. Kromě místních
požárníků se na jeho likvidaci podílely dobrovolné jednotky z Kostelce
na Hané, Portivanova a Přemyslovic,
stejně jako profesionální hasiči z Konice. „Oheň jsme dostali pod kontrolu
během půl hodiny, takže se už nikam
nešířil. Následně se nechal stoh pod
kontrolou jednotek dohořet, pak s pomocí nakladače zbytek sena rozhrnuli,
dohasili a požár tak zlikvidovali,“ popsala zásah Lucie Balážová, tisková ml.
Zjištění příčin požáru bude v následujících dnech předmětem dalšího šetření policistů ve spolupráci z vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru.
„Ve věci byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci,“ dodal policejní mluvčí
František Kořínek.

lidí, zda souhlasí s vybudováním Penny
marketu: Výsledky jsou pak jednoznačné: ankety se zúčastnilo kolem šesti set
lidí a skoro devadesát procent hlasovalo pro vybudování.
„Co se mě týká, nečekal jsem, že výsledek bude tak jednoznačný. Myslím, že
je zapotřebí ptát se občanů a následně
vycházet z jejich potřeb. Vidíte sám, že
se ankety zúčastnilo přes pět set lidí,
což je na Konicko naprosto skvělé,“ řekl Martin ZAORAL
k výsledkům ankety Michal Bartošek, V Určicích se navzdory epidemii skukterý se účastnil jednání s investorem. tečně s vervou pustili do rekonstrukce
Přihlédnu k tomu vedení Konice? (sob) místních silnic, jež při budování kana-

/LGpVHY\MiGíLOLPRO

Anketa o supermarket:

souvislosti navrhoval výstavbu nových
stání pro místní obyvatele. K tomu by
skutečně mohlo dojít. Nové parkoviště
o kapacitě zhruba sta parkovacích míst
se předběžně plánuje na okraji města po
levé straně silnice ve směru z města na
KONCIE Jak již Večerník inforOhrozim.
moval, nové využití by měl podle
aktuálních informací získat bývalý
areál STS v Konici. Místní zastupitelé na svém únorovém zasedání
projednávali budoucnost lokality,
která sousedí s konickým zámkem.
Na jednání se řešilo jeho využití pro
stavbu Penny marketu.
Právě obchodní společnost by chátrající budovy v areálu měla nahradit. Při
této příležitosti vznikla také diskuse
a následná anketa na Facebooku, ve
které se její autor Michal Bartošek ptal
V šoku je také bývalý určický starosta
Vlastimil Konšel. „Co k tomu šílenému činu Honzíka vedlo, to mi hlava
vůbec nebere! Znal jsem jej jako velice
hodného a milého otce. Kdysi dávno
jsem hrál spoustu let fotbal za OP Prostějov s jeho tátou a od té doby se jako SOBĚSUKY V pátek 10. dubna dvě
rodiny dobře známe. Je mi to strašně hodiny po poledni řídil třiadvacelíto. Nějaký důvod k tomu určitě měl, tiletý muž Škodu Octavii, se kterou
ale jaký, to je pro nás všechny v Urči- si to ujížděl od Drahan k Plumlovu.
cích záhadou. Vždyť žil spokojeným Na silnici mezi Žárovicemi a Soběrodinným životem, měl dvě malé suky se auto a také samotného řididěti,“ nechápe sebevražedný čin Jana če rozhodli zkontrolovat policisté
z Plumlova. A to bylo pro něj zle neFaltýnka Konšel.
Jelikož policie nechce zveřejnit žád- dobře. Ještě horší rozhodnutí však
né podrobnosti k této lidské tragédii, udělal v ten okamžik sám šofér...
není tak známo, zda Jan Faltýnek ne- „Řidič pokyn k zastavení neuposlechl,
chal dopis na rozloučenou, ve kterém naopak zrychlil a policistům se pokuby vysvětlil důvody svého šíleného sil ujet. Nedojel však daleko, protože
hned v obci Soběsuky při pokusu
činu...

2ąÊRCFPÆQFF¾NGPÊFGOQNKEGOQUVWX/QUVMQXKEÊEJD[RQVT¾RKNQPGLGPOÊUVPÊCNG
\GLOÆPCQD[XCVGNGUQWUGFPÊJQ2NWONQXC
Foto: Martin Zaoral

„V pátek desátého dubna byli policisté
obvodního oddělení Plumlov vysláni do areálu zemědělského družstva
v obci Ptení, kde z dosud nezjištěných
příčin došlo k požáru volně loženého
stohu slámy. Jejím shořením vznikla
škoda předběžně vyčíslená na dvě stě
tisíc korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Požár nakonec zaměstnal nejen hasiče

Michal SOBECKÝ

PTENÍ Hasiči i policisté vyjížděli
minulý pátek hodinu po půlnoci
k ohni, o který nikdo nestál. Červený kohout totiž zakokrhal v areálu
zemědělského družstva ve Ptení,
kde při požáru stohu shořela sláma
za 200 000 korun.

KVŮLI UZAVŘENÉMU MOSTU TRÁPÍ PLUMLOV KAMIONY 8G2VGPÊX[JQąGN\GO÷F÷NEčOUVQJ
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V neděli 5. dubna po třinácté hodině vykonávali policisté dopravního
inspektorátu hlídkovou činnost na
komunikaci v Klenovicích na Hané.
Při tom se stali svědky nebezpečného manévru, při kterém osobní
automobil Renault Laguna v nepřehledném úseku předjížděl jiný automobil. Po zastavení Renaultu policisté zjistili, že čtyřiatřicetiletý řidič má
vysloven platný zákaz řízení, a to až
do února příštího roku. Pro své jednání je tak muž podezřelý z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Riskoval bez řidičáku

.521,.$

ÿ(51É

8

20021310239

10

www.vecernikpv.cz

bude vÂ
ký

en?
šd

Konstelace hvězd Prostějova
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Pocit zodpovědnosti ke druhým bude v těchto dnech rezonovat většinou
Prostějovanů. Mnozí z nás tedy nyní projeví to svoje lepší „já“ bez ohledu na to, zda
nás to bude něco stát, nebo budeme muset něco obětovat.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Domácnost přímo volá po úklidu, tudíž
právě nyní se do něj pustíte s obrovskou vervou. Na nic jiného vám
nezbude čas, takže ostatní členové
rodiny se o sebe budou muset postarat sami.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nudíte se
jako nikdy předtím, chybí vám pravidelný styk s přáteli na veřejnosti.
Nedá se nic dělat, pořád ještě nejste
natolik zdraví, abyste mohli absolvovat práci venku. Zapojte se do
domácích prací.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete to právě vy, kdo se bude starat
o zábavu svého okolí. Přestože jindy neplatíte zrovna za zábavného
člověka, nyní se vám podaří okolo
sebe vytvořit tým lidí, které budete
úspěšně rozptylovat.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Úsměv na
tváři vám vyloudí člověk, který jako
jediný dokáže odhadnout, čím se trápíte. Určitě vás uklidní a poradí s tím,
jak se zachovat v rozhodující chvíli.
Važte si jej a řiďte se jeho radami.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Možná se těšíte na to, jak si doma odpočinete,
ale to se škaredě pletete. I v těchto
dnech na vás budou kladeny nároky, se kterými se musíte v nouzových podmínkách vyrovnat. Nebude to žádná sranda.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
mít k lidem mnohem blíž než kdy
jindy. Vaši družnou povahu všichni ocení a najednou se budete cítit
jako v ráji. Mnozí vás budou mít za
vzor a řídit se vašimi originálními
nápady.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Máte
spoustu plánů, které byste chtěli co
nejdříve realizovat. Nic proti tomu,
ale mějte na paměti, že mezi ostatními nenajdete jediného pomocníka.
Všichni nyní mají zcela jiné starosti.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Rádi dáváte hodně hlasitě najevo svoji nespokojenost, ať už se jedná o nepořádek doma, nebo zbytečnou práci
v zaměstnání. Během následujících
dní tedy očekávejte množství sporů
i vypjatých hádek.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Dokážete být milí i v těch nejprekérnějších
situacích. Brzy však nastane ve vaší rodině problém, který s úsměvem prostě
nevyřešíte. Budete muset zvýšit hlas,
jinak se z místa vůbec nepohnete.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vzkaz v poštovní schránce vám
zvětší množství vrásek na čele. Během tohoto týdne se budete muset
zaměřit na řešení finančních problémů, do kterých jste se dostali
v uplynulých měsících.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vaším jediným přítelem bude teď
pouze mobilní telefon, bez kterého
se nehnete ani na krok. Jen díky
tomuto spojení s okolím neztratíte
optimismus, kterým jste vždycky
a za všech okolností oplývali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budete mít
hřejivý pocit z toho, že pomáháte
ostatním lidem z okolí a vůbec vám
to nepřipadne divné. Dobré skutky se vám určitě vrátí ve chvíli, kdy
pomoc sami budete velice nutně
potřebovat.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: /8ä7Ĕ1,1<«
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Luštěniny neboli luskoviny je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů
zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu a sóju. Většina z nich spadá do čeledi bobovitých. Nejčastěji si je připravujeme k obědu či k večeři. Obzvlášť v současné době
jsou vítaným zpestřením jídelníčku. A tak je tuze dobré vědět, že nejlevnější hrách
zakoupíme v Penny marketu, kde společně s Kauflandem Lidlem i Albertem mají
cenově nejvýhodnější čočku. Albert a Lidl mají na nejnižší cenovce také cizrnu, pro
kuskus se vypravte do Kauflandu, pro kroupy zase do Albertu a Penny marketu.
No a fazole, ty jsou nejlevnější hned ve čtyřech marketech. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 8. dubna.
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Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím
onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím
léčení, aby své odpady dočasně netřídili:
Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální
odpad. Pytle z vnějšku vydezinfikujte. Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží
odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu, bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad. FCC Prostějov
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Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyzývá z pověření českých
ministerstev všechny partnery
v území (města, obce, firmy, vysoké školy apod.) ke zmapování
projektů, které by mohly pomoci s bojem a vyrovnáním se s následky pandemie COVID-19.
Řídicí orgány operačních programů, ve spolupráci s Evropskou komisí, provádí realokaci finančních
prostředků, jež by měly směřovat
do opatření vztahujících se k pandemii COVID-19. Pokud vás na-

padá jakýkoliv projekt, který může
pomoci k zastavení šíření viru
nebo řešení jeho následků, prevence apod., neváhejte se na nás obrátit. ITI Olomoucké aglomerace se
následně s ministerstvy pokusí zajistit na potřebné projekty dotační
prostředky.
Typově se jedná o projekty, které
směřují například do oblasti zdravotní péče, telemedicíny, vzdělávání a e-learningu, týkají se podpory
nejmenších, malých a středních
podniků, projekty v oblasti sběru

nebezpečného
zdravotnického
odpadu atd.
Svoje projektové záměry můžete
vyplnit na následujícím odkazu:
https://1url.cz/dzoWJ.
V případě dotazů se můžete
obrátit na Ondřeje Lakomého na tel.: 721 740 460 či emailem: ondrej.lakomy@olomouc.eu.
Informace k opatřením souvisejícím s COVID-19 pro vás pravidelně aktualizujeme na stránkách
www.ohkpv.cz

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
Dne: 21. 4. 2020 od 8:00 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
obousměrně podél potoka od č. 60
a 29 po konec obce směr chaty (vč.
areálu dřevovýroby).
Obec: Prostějov
Dne: 22. 4. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Šárka 11.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 4. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Okružní č.
97, Šárka 4 (MŠ), 6, 8, 10, 10a, 12,
14.
Obec: Krumsín
Dne: 24. 4. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Krumsín včetně podnikatelských
subjektů a část obce Soběsuky podél
státní silnice s uličkou za hostincem
po č. 78 a 35, dále část sm. Krumsín, vč. celé návsi až po č. 62 a nov.
RD. Odběratelské trafostanice:
Soběsuky ZD (č. 300792), Krumsín
Konšel (č. 300763).
Obec: Čunín
Dne: 24. 4. 2020 od 8:00 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
obousměrně podél potoka od č. 60
a 31 po konec obce směr chaty (celá
chatová oblast).
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 27. 4. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ul.
s novostavbami RD č. 457, 430, 454,
456, 458, 427, 459, 671.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 27. 4. 2020 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část města
Kostelec - celé ul. Husova, Lešanská
(mimo č. 903), Revoluční č. 531,
785, 664, 709, 794, 687, 691, parc.
615, ul. Třebízského, od ul. Husova
po ul. Příhon, Partyzánská č. 577,
585, 558, 135, ul. 8. května od ul.
Husova po ul. Tyršova a dále ul.
Tyršova - levá strana po č. 565.
Obec: Prostějov
Dne: 27. 4. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: fa. AGEL
Servis a.s. , ul. Kralická, FVE Solaris
Tech, s.r.o, Kralický Háj.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 4. 2020 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část ul.
Kojetínská - INSTA CZ s.r.o.,
GIENGER, s.r.o., Pneukar s.r.o.,
Melzer, spol. s r.o., RWE GasNet,
s.r.o., část ul. Kralická - od kruhového
objezdu po Peršan, autoservis
Králíček, Mechanika Prostějov 97,
Peršan, pneuservis Florýk, č. 4313,
ul. Dolní 115.
Obec: Plumlov
Dne: 4. 5. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Plumlov ul. U Boží Muky s. č. 636, 624, parc.
429/48, 429/61, 429/81.

Obec: Výšovice
Dne: 28. 4. 2020 od 8:00 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: Výšovice
parcely č. K/108/2 a K/102/1.
Obec: Vrahovice - Čechůvky
Dne: 28. 4. 2020 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: Čechůvky:
oboustranně od č. 57 a 25 po konec
obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 64.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 4. 2020 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
města s ulicemi: Kotěrova (mimo č.
1,3), nám. Odboje 6, 7, J. Kuchaře,
Třískova a Hybešova celé, Barákova
51 a 53, “Močidla” RD + garáže.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2020 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Vřesová,
Průchodní, K Rybníku č. 11, 13,
Čechovická od č. 1 po č. 63. Celé ul.
Českobratrská, Divišova, Slovenská,
Milíčova č. 2, nám. Padlých hrdinů
č. 7, 8, 9, Vrahovická č. 1, 4 - 16a, 18,
Třebízského mimo Zemského archívu, Svatoplukova č. 34 - 52, 27 - 37.
Obec: Smržice
Dne: 29. 4. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana
ul. Kobližnice od č. 473 po č. 487.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice GALVYS č. 704584.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 29. 4. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: fa. Žaluzie
Neva s.r.o, Kralický Háj č. 370.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 4. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Wolkerova s č. 23, 25, 27.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2020 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: část města
Prostějov s celými ulicemi včetně
podnikatelských subjektů: Veleslavínská, Vrlova, Vencovského,
Zborov, Kotkova, Tovačovského, V.
Outraty, Arbesovo nám., Barákova
od č. 5 po č. 49 včetně, nám. Odboje
2, Kotěrova č. 1, 3, Olomoucká od
ul. Barákova oboustranně po č. 109a
a 112 /mimo č. 91 až 99/, Valenty č.
39, E. Beneše č. 36, 37, 38, Neumannovo nám. č. 3.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Domov
seniorů, Nerudova 70, ulice Krapkova od č. 26 (VaK) po konec ulice sm. sportovní hala s č. 19, ul.
Lomená celá.
Obec: Výšovice
Dne: 4. 5. 2020 od 7:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
ulice od č. 40 a 233 po konec obce
směr Výšovice s čísly 138 a 151.

Obec: Plumlov
Dne: 5. 5. 2020 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Bližník vč. MŠ, Na Aleji + č. 251,
Podhradská, Zámecká (mimo
areál zámku), ul. Boskovická
jednostranně od bývalého kina
č. 362 po č. 112 vč. nákupního
střediska a druhá strana od č. 544
po Tyršovo nám., celá ul. U Parku
po č. 233 a dále ul. Sv. Čecha po č.
229 a 297, Tyršovo nám. č. 158, 159,
160, 180, 181, 183, 184, 186, bankomat, CETIN a.s. a celá ul. Krátká.
Obec: Mostkovice
Dne: 5. 5. 2020 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Mostkovice s ulicemi: celá ulice Severní vč. vodárny, ul. Za
Stodolami od ul. Severní po č. 595,
ul. Prostějovská od č. 45 po č. 78
jednostranně vč. pošty, truhlářství,
lékárny, ul. Za Vodou od č. 1 po č.
17.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 5. 2020 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Plumlovská - pravá strana s č. 18 - 40, č.
39, celá ul. Březinova, Bezručovo
nám. č. 11 a 12, ul. Melantrichova levá strana s č. 1 – 37. Celé ul. Akátová, Olšová, Lísková, Šeříková č. 2
- 18, 19.
Obec: Skalka
Dne: 6. 5. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
ulice od č. 37 a 44 po č. 65 a 112.
Obec: Prostějov
Dne: 6. 5. 2020 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Generála Dudy, Generála Sachera,
Wichterlova.
Obec: Prostějov
Dne: 7. 5. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně
ul. Určická s č. 19a - 31a.
Obec: Prostějov
Dne: 7. 5. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Sadová
oboustranně s č. 1a - 7, č. 2 - 6, ul.
Příční s č. 17.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 4. 2020 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Kelčická, V. Škracha, Javoříčská,
Brodecká č. 10 a 11, J. Kučery - levá
strana od č. 17 po č. 65, oboustranně
část ulice J. Kaštila od č. 19 po ul.
J. Kučery, ul. Krasická - obchody
v buňkách 4191, 4483 (zahradnictví, železářství atd.).
Obec: Plumlov
Dne: 4. 5. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ul.
Cvrčelka, vč. č. 287, garáží, pravá
strana Hlavního náměstí a ul. Boskovická, od č. 31 po č. 395.
E.ON Distribuce a.s.
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OD 14. DO 19. 4. 2020
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
NÁKLADY NA ÚDRŽBU HLOUČELY BUDOU DVOJNÁSOBNÉ 9(ÿ(51Ì.
„Je nutné pokácet suché stromy,“
upozorňuje první náměstek
primátora Jiří Pospíšil

Za bus se znovu platí

PROSTĚJOV Práce v biokoridoru Hloučela budou v letošním roce pro městskou pokladnu mnohem výraznější než v předešlých
letech. V dubnu 2019 byla dohodou ukončena smlouva o nájmu
mezi magistrátem a společností Lesy města Prostějova, jejímž
předmětem byla údržba zhruba dvou třetin rozlohy přilehlého
lesoparku. Údržba této podstatné a využívané části veřejného
prostoru byla následně svěřena společnosti FCC Prostějov. A ta
má právě letos na starost i kácení suchých stromů.„Roční náklady
na běžnou údržbu zeleně v těchto převzatých částech lesoparku
Hloučela byly vyčísleny na šest set tisíc korun,“ vyčíslil František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.

$KQMQTKFQT *NQWéGNC RTQLFG NGVQU TC
\CPVPÊ ×RTCXQW DWFQW RQM¾EGP[
XwGEJP[UWEJÆUVTQO[MVGTÚEJLGXNG
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+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

je nutné pokácet. Od ledna 2020
proto probíhá intenzivní kácení, což
vzhledem k jeho velkému rozsahu
vyčerpá všechny finanční prostředky
rozpočtované na údržbu této části
města pro celý rok 2020,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), do jehož gesce údržba
majetku města spadá.
Na konci roku 2019 bylo v lokalitě
vybudováno nové discgolfové hřiště,
a to v místě, které dříve z důvodu málo
prostupné vegetace nebylo návštěvníky lesoparku využíváno. „Právě tam se

také nacházejí vzrostlé stromy, které za
současného stavu, z důvodu jejich provozní bezpečnosti, potřebují provést
speciální ošetření. To znamená redukci koruny, bezpečnostní řez a podobně,“ doplnil Pospíšil s tím, že náklady
na speciální ošetření stromů v okolí
discgolfového hřiště jsou vyčísleny na
77 000 korun bez DPH.
V západní části lesoparku Hloučela
podél cyklostezky, v úseku od nového parku až po ulici Tichá, se nacházejí mohutné topoly s výškou mezi
25 až 30 metry, které také potřebují

V průběhu loňského roku probíhalo na Hloučely především kácení
a ošetřování nebezpečných stromů,
které představovaly riziko pro návštěvníky lesoparku. „Zjistili jsme,
že v těchto částech se nachází zhruba 340 kusů suchých stromů, které

Dotace
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1 282 600
2020

Michal
KADLEC
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798 600
2019

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Prostějov (red) - Městská hromadná doprava v Prostějově bude od úterý 14. dubna provozována ve stejném
režimu jako integrovaná doprava
v celém kraji. To znamená, že jízdné již bude cestujícími hrazeno dle
platného tarifu a nastupovat se bude
předními dveřmi. Nadále však zůstává v Prostějově provozu prázdninový
jízdní řád MHD.

nutnou údržbu. „Správce zeleně
nám vzhledem k častému výskytu
větrných bouří doporučil provést
redukci jejich koruny za účelem snížení náporové plochy. Tímto opatřením by se zásadně snížilo nebezpečí
jejich vývratu nebo pádu až na při-

lehlou cyklostezku, což je důležité
pro všechny návštěvníky této frekventované části lesoparku. Zde se
náklady na speciální ošetření těchto
mohutných topolů vyšplhají na 323
tisíc korun bez DPH,“ doplnil první
náměstek primátora.

Dotační
finance
nehoda na sídlišti
budou pomáhat
TRAGICKÁ
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Několik policejních hlídek, sanitka a nakonec
pohřební vůz. V pondělí 6. dubna během pozdního odpoledne bylo
v prostějovské ulici Václava Špály patrné, že došlo k tragédii. Původní
spekulace nesoucí se městem a především po sociálních sítích hovořily o tom, že padesátiletá žena měla spáchat sebevraždu. Okolnosti
zjištěné Večerníkem ale hovoří o něčem úplně jiném!
„Prosím vás, jaká sebevražda? Vždyť to byla úplně pohodová ženská.
V ten osudný den si asi zabouchla dveře, tak požádala sousedku, zda by
z jejího balkónu mohla přelézt na ten svůj a takto se dostat do bytu. Asi
nějak při tom přelézání zavrávorala a spadla. Je to neštěstí,“ prozradil
Večerníku jeden z obyvatel domu, kde k tragédii došlo. „V baráku se
povídá všelicos. Slyšela jsem, že paní měla u sebe doma nějakou návštěvu, která jí zabouchla dveře a nechtěla ji pustit dovnitř. Takže to řešila
tím, že přelézala balkóny,“ podotkla trochu jinou verzi další obyvatelka
domu, která rovněž nechtěla uvést své jméno.
Policisté Večerníku tragický případ potvrdili, ale
okolnosti neštěstí nechtěli nijak rozebírat. „Mohu
potvrdit, že od pondělí 6.
dubna šetříme okolnosti
úmrtí ženy na sídlišti Hloučela v Prostějově. Z doposud provedeného šetření
nic nenasvědčuje tomu, že
by mohlo jít o cizí zavinění.
Věc si převzala kriminální služba,“ sdělila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(QVQ/KEJCN-CFNGE
(mik)

ve školství a sportu

PROSTĚJOV Na úterním zasedání Rady statutárního města
Prostějov se rozhodovalo také
o dotacích na vzdělání a pro oblast
sportu. Zastupitelé nyní budou
rozhodovat o doporučení radních
ohledně poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na letošní rok na vzdělávání, a to ve výši
téměř 260 tisíc korun. Sportovní
oddíly pak obdrží z městské pokladny na uspořádání jednorázových akcí tři miliony korun.
„Peníze, které pošleme na podporu
vzdělání, mají primárně sloužit pro
materiálně-technické zabezpečení
akcí, dopravu a ubytování, propagaci, poplatek OSA, obrazový a zvukový záznam, pronájmy. Pomáhat
budou mimo jiné při platbách za

kancelářské potřeby pro přípravu
studijních a pracovních materiálů,
zdravotnický materiál, úhradu provozních nákladů a podobně,“ vyjmenoval některé možnosti prostějovský primátor města František Jura
(ANO 2011).
Letošní dotace podpoří také oblast
sportu. V rámci návrhu letošního
rozpočtu byly schváleny finance pro
Program na podporu jednorázových
sportovních akcí ve výši tří milionů
korun. „Pro dotační titul 1 s názvem
Podpora jednorázových sportovních
akcí se spoluúčastí žadatele, byla
alokována celková částka ve výši dva
miliony korun a ve stanoveném termínu jsme přijali celkem jedenáct
žádostí. Vzhledem k mimořádnému
opatření vlády při nákaze Covid-19

byly úplně zrušeny tři akce a další tři
akce byly přesunuty na pozdější termín,“ informoval náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko) a přidal
informaci, že dále radní na svém posledním jednání odsouhlasili poskytnutí dotací žadatelům v Programu na
podporu jednorázových sportovních
akcí v dotačním titulu 2 s názvem
Podpora jednorázových sportovních
akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele. „Zde byla alokována
celková částka ve výši jeden milion
korun. Ve stanoveném termínu bylo
přijato celkem devětadvacet žádostí.
Vzhledem k mimořádnému opatření
vlády ohledně nákazy koronavirem
byly úplně zrušeny tři akce a pět dalších akcí bylo přesunuto na pozdější
termín,“ uzavřel Krchňavý.
(mik)

5DGQËSURMHGQDOLQ¿YUK\GRSUDYQËNRPLVH

Naprostou prioritu má rondel

u Držovic

·RNPQWRTKQTKVWXFQRTCXPÊEJKPXGUVKEÊEJX2TQUV÷LQX÷P[PÊ\ÊUMCNCTGMQPUVTWMEGTQPFGNWPCMQPEK1NQOQWEMÆ
WNKEGCVQMXčNKXÚUVCXD÷UGXGTPÊJQQDEJXCVW
(QVQYYYRTQUVGLQXGW

PROSTĚJOV Jak Večerník zmínil už
v minulém vydání, při úterním zasedání Rady statutárního města Prostějov
diskutovali konšelé o požadavcích dopravní komise města. Vedení magistrátu ujišťuje, že na základě předložených
faktů požádá o svolání jednání se zástupci Olomouckého kraje.
Vedení města bude podle primátora dál
řešit dopravní situaci v Prostějově. „Zaměříme se na zkvalitnění a co možná
nejplynulejší zajištění provozu dopravou
přetíženého města. Komise pro dopravu formulovala priority v oblasti dopravy, které považuje za potřebné začít co
možná nejdříve řešit. Všechny zamýšlené
akce se týkají komunikací ve vlastnictví
Olomouckého kraje, a to buď plně, nebo
v převážné míře,“ nastínil František Jura
(ANO 2011).

Radní proto vyvolají jednání se zástupci
Olomouckého kraje a dohodnou závazný
postup přípravy včetně míry případné participace města Prostějova. O jaké priority
se bude jednat, osvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková. „Všechny akce, které budu zmiňovat, považujeme za prioritu
a budeme se snažit je na hejtmanství prosadit. Konkrétně by mělo jít o rekonstrukci rondelu na křižovatce ulic Olomoucká
a Konečná v souvislosti s výstavbou severního obchvatu a současným vytížením
rondelu. Tady je nezbytné zahájit projekční práce tak, aby nový rondel byl otevřen
současně se severním obchvatem. Další
akcí by mělo být urychlené a komplexní
řešení dopravní situace průmyslové zóny
jak nákladní, tak i osobní dopravy. Dva
rondely, sjezd a výjezd na D46 a most přes
železnici Prostějov střed u sídla společnos-

Prostějov (mik) - Radní na úterním
jednání rozhodovali o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města Prostějova. Finance poputují plnému tuctu
subjektů. „Peněžní částkou v celkové
výši 316 tisíc korun podpoříme v kulturní oblasti různé činnosti. Městské
dotace jsou určeny na nájmy, výzdobu, občerstvení, dopravu a instalaci
uměleckých děl nebo například na
ozvučení a osvětlení, nahrávání soutěží, studio, výrobu CD, propagaci,
plakáty, diplomy, ceny vítězům, náklady agentury,“ vypočetl primátor
statutárního města Prostějova František Jura (ANO 2011). Jednu žádost
o dotaci však radní zastupitelstvu
schválit nedoporučují. „Jde o projekt
akce, která je velmi finančně náročná,
a investice do něj nepřipadá komisi
pro kulturu, která nám navrhuje ke
schválení jednotlivé žádosti, smysluplná,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že na
celoroční činnost pro oblast kultury
byly zcela nedávno schváleny finanční prostředky v celkové výši 444 000
korun.

Czech POINT otevøel
Prostějov (red) - Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
se obnovuje činnost služby Czech
POINT. „Od 7. dubna obnovil
Magistrát města Prostějova služby
Czech POINTU, který je umístěn
v turistickém informačním centru.
Na dveřích bude umístěn zvonek,
který umožní bezpečný rozestup
mezi klienty,“ uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

hNRONDEXGHPÉWYÙWDK
Prostějov (mik) - Radní už mají
jasno, komu svěří dodávku výtahu
v mateřince Hanačka. „Odbor rozvoje a investic vyzval společnost Výtahy
Velké Meziříčí k předložení cenové
nabídky na dodávku výtahu včetně
projektové dokumentace. Tato společnost má servisní služby v místě
realizace, což v budoucnu ušetří městu peníze,“ prozradil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Vyzvaný uchazeč zaslal cenovou
nabídku ve výši 1,26 milionu korun
včetně DPH s termínem dokončení
zakázky do tří měsíců od podpisu
smlouvy o dílo. „Dalším krokem je
uzavření smlouvy o dílo, aby akce
mohla být zrealizována. Dojde ke
zhodnocení majetku na budově školy, což je naším postupným záměrem
vlastně u všech městských objektů,“
přidal náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

ti FCC. Rádi bychom také na hejtmanství
iniciovali projekční práce na řešení severozápadního obchvatu s výjezdem na rondel
u Domamyslic. Neméně důležité je řešení
komunikace za Brněnskou ulicí, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou objektů
integrovaného záchranného centra včetně
nájezdu na komunikaci D46 u Žešova ve
směru na Olomouc,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravu v Prostějově. „V plánu máme
pokračovat v přípravách a doplnění projektů na rondely na křižovatkách vnitřního
okruhu, hlavně na křižovatkách ulic Olomoucká a Vápenice, také Blahoslavova,
Plumlovská a Palackého. No a v souvislosti
s výstavbou či opravou Vrahovické ulice je
také nezbytné řešení křižovatky na náměstí
Padlých hrdinů,“ zmínila ještě Rašková.
(mik)
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

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

Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329
Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu,
našetřeno máme. 605 011 594
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FINANCE
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Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<
Volejte: 739 322 895
NN03XMPDQRYp29SĤYRGQtVWDY .þ
2NUXåQtFLKOD29EDONRQ\ .þ

SDQGHPLH&RYLG

SLUŽBY

DYOiGQtKRQDĜt]HQt

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

PiRGGXEQD

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
Stěhování bez pomoci zákazníka
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Neprodávejte překupníkům, ale odborProstějov 604 389 367
níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání, PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
605 86 41 40
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra721 344 771. Práce různého druhu. ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Sečení trávy a náletových křovin.
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, 736 127 661, simonrene@seznam.cz
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

OMEZENÝ
PROVOZ
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pro komunikaci,
RQF¾PÊKP\GTEG
QDLGFP¾XMWéK
TGMNCOCEK
RąGFRNCVPÆ
RQWåÊXGLVG
VGN
GOCKN
KP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
UQWVG\G@XGEGTPKMRXE\
RTGFRNCVPG
@XGEGTPKMRXE\

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

Dne 15. dubna 2020
si připomeneme 25. výročí od úmrtí
pana Ing. Antona LICHVÁRA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka,
dcera, syn a přátelé.

Očím jsi se ztratila,
ale v srdci zůstaneš dál.

Ruce Tvé už nikdy nepohladíme,
Tvé srdce v nouzi nám už neporadí,
lásku tvou už nikdo nenahradí.
Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na tebe
zapomenout nedovolí.
Dne 18. dubna 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička,
paní Věra MAZÁČOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera
Ivana s rodinou.
Dne 18. dubna 2020
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie ŽUPKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají manžel
Leopold, syn Jaroslav, vnučky
Kristínka a Nikolka,
bratr Jaroslav s rodinou.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

PRÁCI NABÍZÍ

Dne 15. dubna 2020
si připomeneme 20. výročí od úmrtí
paní Anny VLČKOVÉ
z Čech pod Kosířem.
S láskou vzpomínají dcery
Marta a Dagmar s rodinami.

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.

P¾O÷V[éN¾PMč
CRTQXGwMGTÆ
KPHQTOCEGXQNGLVG
,
RKwVGPC
MQ\CM@XGEGTPKMRXE\

Dne 16. dubna 2020
uplyne 5. smutný rok ode dne,
kdy nás opustil starostlivý a obětavý
manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2020
by se dožil 81 let.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete
s námi. Manželka Irena,
syn Miroslav a vnoučata
Natálka a Mareček.

CHCETE SI PODAT ØÁDKOVOU?
0µl(7(=32+2'/©'2029$
STAÈÍ NAPSAT

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

INZERCE@VECERNIKPV.CZ,

1(%2=$92/$7 608 960 042
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

<<< www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)
21 000-31 000 Kč
25 000-40 000 Kč
14 600 Kč
18 500 Kč

Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Prodám palivové dříví.
Tel.: 605 86 41 40

www.realitypolzer.cz

Pozice
Hlavní účetní
Finanční poradci
Strážní
Soustružníci

Tak jak v tvých očích byla láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 16. dubna 2020
uplyne 3. smutné výročí
od chvíle, kdy nás opustil
pan Oldřich SLAVOTÍNEK
z Krasic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Svatava a syn
Oldřich s rodinou.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

R]QDPXMHåH]GĤYRGX
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

KOUPÍM
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

16011421482

Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877

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

Úterý 14. dubna 2020

Provoz
Kvalifikace
jednosměnný
ÚSO s maturitou
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
nepřetržitý
střední odborné
dvousměnný
střední odborné

Firma
ZŠ a MŠ Čelechovice n. H.
PM Pořízek, Prostějov
Jaromír Bláha, Prostějov
WISCONSIN ENGINEERING, 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 .

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

Dne 13. dubna 2020
jsme vzpo
vzpomenuli
menuli 6. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Marie RIEDLOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Rostislav, syn Petr
a dcera Jitka s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Svatoslava Kušniráková 1942
Prostějov
Josef Lachman 1932 Malé Hradisko
Jan Faltýnek 1982
Určice
Zlatuška Špičáková 1932
Kostelec na Hané

Poslední rozlouèení
Úterý 14. dubna 2020
Ladislav Langr 1927 Prostějov 9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Mácová 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Margita Židlíková 1970 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 15. dubna 2020
RNDr. Ing. Ivana Štefanová 1956 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Lysický 1929 Hluchov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Veronika Koblihová 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 17. dubna 2020
Miroslav Milar 1975 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Mgr. Antonín Drahovzal 1941 Protivanov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Sigmundová 1938
Pivín
Ing. Tomáš Tyl 1985 Přemyslovice
Miroslav Řezníček 1935 Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 15. dubna 2020
Miroslav Sosík 1936 Vincencov 14.00 kostel Otaslavice

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 15. dubna 2020
Ivo Trunda 1961 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Krokova ulice
Alena SPÁČILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.

I patnácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU16. 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
Bronislav Stáňa
Dana VLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 K na služby prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NADUPANÝ
Pavlína NOVOTNÁ, Prostějov
Výherce získává: VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
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 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 3, 7, 6
Ludmila ESTERKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Široký sortiment nejen pro jarní dny. František LACHMAN, Bousín
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sotiment prodejny.

20031960472

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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TISKNEME PRO VÁS RYCHLE A..

RÁNO, PLŽI, MARŠÁL, MÝTÍ, BROD, STOA, SULC, OVCE, STONAT,
UŠÁK, BOBR, ŠITÍ, ŠLIC, VÁLEC, SOKOLI, MOTÁKY, OKNO,
VÝROBA, CUKR, PRÁVA, ZVUK, LÁTI, MRAZY, ÁMOS, UHER, BROŽ,
UŽOVKA, ŽVÁRO, INVASE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili POLITIKY
a graficky lehce poupravili krajského hejtmana, který je ústřední postavou v době koronavirové krize…
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rozhovor večerníku

Úterý 14. dubna 2020

Velvyslanec Kubánské republiky Danilo Alonso Mederos do Prostějova nedorazil
PRAHA, PROSTĚJOV Tento rozhovor měl původně vzniknout úplně jinak. Osobně při návštěvě velvyslance Kubánské republiky Danila
Alonsa Mederose (na snímku) v Olomouckém kraji. Do Prostějova měl
v rámci této cesty zavítat v pondělí
16. března, jenže koronavirus rozhodl jinak. Jelikož postupně odpadaly
kvůli vládním nařízením jednotlivé body programu, návštěva byla
odložena na pozdější dobu. „Jsem
přesvědčen, že vhodný termín opět
najdeme, jakmile se situace v zemi
dostane do normálu,“ věří iniciátor
velvyslancovy návštěvy, krajský zastupitel Ludvík Šulda. Jestliže naše
povídání mělo být reminiscencí na
proběhlou návštěvu, berte naopak
exkluzivní zpověď ambasadora jako
jakýsi předkrm. „Kubánci jsou hrdinský národ, který všechno vydržel
a stojí si za svým se ctí i noblesou,“
pronesl mimo jiného osmašedesátiletý diplomat.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Jak dlouho už plníte diplomatickou misi v Česku?
„Do České republiky jsem přijel 23.
března 2019 a 7. května 2019 jsem
předal prezidentovi republiky Miloši
Zemanovi pověřovací listiny jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Kuby v ČR. To znamená, že plním svou
diplomatickou misi ve vaší krásné zemi
sotva rok.“ (úsměv)
yy Jezdíte často do regionů?
„V uplynulém období jsem navštívil řadu regionů a měst. Řekl bych,
že takové návštěvy podnikám často
a střídám je s ostatními diplomatickými povinnostmi, které musím plnit.
Byl jsem v Ústí nad Labem, Děčíně,
Teplicích, Brně, Jihlavě, Nymburku,
Liberci, České Lípě, Mladé Boleslavi,
Litomyšli, Plzni, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu a Zlíně, také
v Terezíně a Lidicích. Návštěvy to
byly vždycky příjemné, poskytly mi
příležitost poznat trochu víc vaši zemi,
její historii, tradice a současně se stýkat s lidmi a přispět k šíření informací
o kubánské realitě. Všude jsem se setkával s projevy lásky a přátelství vůči
Kubě a jejímu lidu.
yy Udržujete kontakty s politiky i na
regionální, nejen centrální úrovni?
„Ano, nesetkávám se jen s politiky na
centrální úrovni. Během zmíněných
návštěv jsem se setkal i se zástupci
místních úřadů. Velmi vlídně mě přijímali hejtmani, náměstkové hejtmanů,
primátoři, starostové, radní, poslanci
a senátoři z různých regionů a měst.
A vždycky jsme hovořili o naší zemi
a o možnostech rozšířit spolupráci
a vztahy v různých oblastech.“
yy V minulosti probíhaly mezi
oběma zeměmi čilé kontakty. Jak
byste popsal současnou úroveň
vztahů, zejména na neoficiální
úrovni, kulturní, sportovní, v oblasti vzdělání?
„Kuba a Československo skutečně
dlouhá léta udržovaly plodné a přátelské vztahy v hospodářské, vědeckotechnické, kulturní i sportovní oblasti.
U vás získali kvalifikaci mnozí dělníci
a technici, kteří se pak významně zapojili do rozvoje Kuby. Na Kubě také
s láskou a vděčností vzpomínáme na
české spolupracovníky, kteří u nás řadu
let předávali své znalosti a zkušenosti.
Od devadesátých let minulého století
se tyto vazby bohužel ze známých důvodů oslabily, ale jsem přesvědčený,
že je možné na ně postupně navázat,

protože přátelství mezi národy je silnější a trvalejší než některá politická
rozhodnutí. Na druhou stranu právě
rozhodnutí kubánské vlády povýšit své
zastoupení v České republice na úroveň mimořádného a zplnomocněného velvyslance svědčí o politické vůli
posilovat vztahy všeho druhu mezi
našimi zeměmi. V posledních letech se
udělaly pozitivní kroky tímto směrem,
zvlášť v obchodně-ekonomických
vztazích, ale já myslím, že můžeme
udělat daleko víc v kulturní, sportovní,
vzdělávací a vědecko-technické oblasti
nebo v ochraně životního prostředí.
V uplynulém roce jsem se setkal se zástupci ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství, životního prostředí, Akademie
věd i samého Ministerstva zahraničních věcí, kde jsem opětovně tlumočil
ochotu a vůli Kuby hledat styčné body
tam, kde můžeme rozšiřovat vzájemně
výhodné vztahy mezi našimi zeměmi.“
yy Prostějov se posledních deset
roků pyšní špičkovým volejbalovým
týmem, v němž ještě před nedávnem
hrály také kubánské volejbalistky. Je
na Kubě tento sport hodně populární?
„Sport je na Kubě obecně velmi populární a Kuba měla a má sportovce, kteří
se v jednotlivých sportovních disciplínách umístili na předních místech ve
světě. Volejbal jak sálový, tak plážový,
mají Kubánci velmi rádi. Kubánské
volejbalové reprezentantky byly několikrát olympijskými a světovými
šampionkami a mužský volejbal patřil
nějakou dobu mezi nejlepší na světě.
V plážovém volejbalu jsme také měli
špičkové mužské i ženské páry. Podstatné je, že ačkoli se někteří hráči rozhodli
odejít a soutěžit v jiné zemi, stále se objevují nové naděje, které udržují kubánský volejbal na vysoké úrovni.“
yy Jak ambasáda podporuje ekonomické vztahy a obchodní výměnu
obou zemí? Máte povědomí o ekonomických kontaktech ve středomoravském regionu?
„Ekonomické vztahy a obchodní výměnu mezi Kubou a Českou republikou můžeme hodnotit kladně, i když
jsem přesvědčený, že by mohly být
lepší. V Česku nakupujeme potravinářské produkty, náhradní díly a zařízení pro energetiku, technologii pro
potravinářský průmysl a další důležité
položky. Z Kuby se vyváží především
rum a doutníky. Ročně nás navštíví
kolem patnácti tisíc českých turistů.
Ale obchodní výměna je stále nevyrovnaná ve prospěch České republiky.
Jsem přitom přesvědčený, že existuje
víc možností exportu kubánských
produktů na český trh. Naše země je
otevřená také českým investorům, příležitosti se nabízejí v mnoha odvětvích
a oborech naší ekonomiky. K hlavním
výhodám investování na Kubě patří
bezpečnost a klid ve společnosti, stabilita vlády a kvalifikovaná pracovní
síla. Za ten rok jsem se setkal s mnoha
českými podnikateli, kteří přicházejí
na velvyslanectví s tím, že mají zájem o kubánský trh, a my se snažíme
zodpovědět jejich otázky a správně
nasměrovat jejich nabídky. Informujeme je také o současných možnostech
investic na Kubě. Zcela nedávno, letos
v únoru, uspořádalo české Ministerstvo zemědělství seminář ‚Jak investovat na Kubě‘, kterého se zúčastnili dva
kubánští podnikatelé z potravinářského sektoru a využili příležitost k jednání s českými protějšky o současných
možnostech. Věřím, že dříve či později
budou na Kubě vedle investic z jiných
zemí, včetně Slovenska, také ty české.“
yy Život Kuby v posledních mnoha
desetiletích byl neodmyslitelně svázán s osobností Fidela Castra. Západ
doufal, že s jeho odchodem se výdo-

bytky kubánské revoluce zhroutí.
Jaké změny za nového vedení země
nastaly?
„Já raději používám výraz Sever než
Západ. (usměje se) Tyto země stále nepochopily kubánský národ a to, co pro
Kubánce znamená kubánská revoluce.
Fidelův odkaz spočívá v tom, že nás naučil myslet, naučil nás osamostatnit se
sami za sebe a dal nám morální nástroje
k budování naší budoucnosti založené
na samostatnosti, svrchovanosti a sociální spravedlnosti. Kubánská revoluce
nenastolila určitý společenský režim,
naprostá většina Kubánců se sama rozhodla, jaká bude jejich cesta v tomto
bouřlivém a nespravedlivém světě. Jak
to probíhalo? V první řadě zvýšením
úrovně vzdělanosti všech obyvatel. Klíčovými kameny na cestě k našemu rozvoji bylo odstranění negramotnosti, dokončení šestého ročníku a pak devátého
ročníku všemi obyvateli. Moc se mi líbí
Fidelova věta z prvních let revoluce:
‚My lidem neříkáme, věřte, my jim říkáme, čtěte‘. Obyvatelé Kuby mají vysoký
stupeň politické, všeobecné a komplexní kultury, který jim umožňuje se
orientovat a vytvářet si vlastní názor
na to, co se ve světě děje. Fidel nás také
učil, že podstatný není jeden člověk, ale
celé dílo. Mluvím o tom trochu šířeji,
abych vysvětlil skutečnost, že všichni,
kteří doufali v pád kubánské revoluce
po smrti jejího lídra, jen vyslovovali svá
neuspokojená přání a touhu zničit dílo,
které bylo vybudované lidem Kuby
a pro tento lid. Nové vedení země představuje kontinuitu odkazu generace,
která kubánskou revoluci dělala, a má
k tomu podporu lidí, jak ukázalo loňské referendum o nové ústavě země.
Vyslovilo se pro ni přes pětaosmdesát
procent všech obyvatel. Schválená ústava zakotvuje, že Kuba je nezávislá, svrchovaná a socialistická země, v níž jsou
nepominutelné principy jednoty lidu
a sociální spravedlnosti. Když to pochopíme, pak vidíme, že změny provedené
v ústavě směřují k modernizaci státních
struktur a vlády a k souběžné existenci
nových forem vlastnictví, jejichž smyslem je zefektivnit národní ekonomiku.
Ústava současně zavedla osobu prezidenta republiky, předsedy vlády a také
guvernérů jednotlivých provincií.“
yy Považujete i přes všechny změny
ve světě cestu nastolenou kubánskou
revolucí za správnou a prospěšnou
pro lid vaší země?
„Tuto otázku jsem částečně již zodpověděl. Proces přípravy nové ústavy,
na kterém se aktivně podílely miliony
Kubánců, a výsledky referenda svědčí o tom, že cesta Kuby a její revoluce
je správná. Hlásí se k ní velká většina
Kubánců. Naše cesta je plná překážek
a potíží, hlavně v důsledku těch, kteří
nám chtějí dávat ‚lekce svobody a demokracie‘ a mají utkvělou představu,
že musí jiným zemím radit, jak se mají
chovat a budovat svoji budoucnost.
Kubánský lid žije už více než šedesát
let v podmínkách stále agresivnější
ekonomické blokády ze strany hospodářsky a vojensky nejsilnější mocnosti
světa, která leží pouhých devadesát mil
od našich břehů. Kuba přistoupila ke
změnám po vítězství revoluce v roce
1959, protože získala plnou nezávislost
a svobodu. Naše cesta je ta nejspravedlivější pro všechny Kubánce, je založená
na naprosté rovnoprávnosti a rovnosti
příležitostí pro všechny obyvatele bez
ohledu na rasu, pohlaví nebo vyznání.
Jsem přesvědčený, že kdyby nebylo
americké ekonomické blokády, byla by
Kuba ve svém ekonomickém a sociálním rozvoji mnohem dál.“
yy Kuba je spolu s Venezuelou
představována jako zaostalá země
s ekonomickými problémy. Jaká je
tedy realita každodenního života na
vašem ostrově?

Kuba a Československo dlouhá léta udržovaly
plodné a přátelské vztahy. Od devadesátých let
minulého století se bohužel ze známých důvodů
oslabily. Věřím, že dříve či později se spolupráce
obnoví a na Kubě budou také české investice...
„Kuba, Venezuela a většina zemí jižní
polokoule patří mezi rozvojové státy.
V očích zemí severní polokoule nás
to velice stigmatizuje. Ti, kteří nás prezentují jako zaostalé země, se snaží
svalovat vinu za tento stav na
společenský systém místo
toho, aby viděli realitu. Že
jsme nedosáhli většího rozvoje,
je důsledek ekonomické a finanční blokády. Každý rok
o tom Kuba podává důkaz
v OSN ve zprávě, kterou
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této instituci předkládá. Proč tedy USA
blokádu Kuby nezruší? Vyzýváme je
k tomu. A za pár let se uvidí, kam se posuneme. Naše hospodářská situace je
složitá, ale ne tak, jak by si to přáli naši
nepřátelé, nebo jak to šíří mezinárodní média. Jinak tomu ani nemůže být,
dokud bude existovat zločinná ekonomická a finanční blokáda. Chybí nám
paliva, nemáme přístup na pro nás přirozené trhy, nákup surovin i hotových
produktů se prodražuje, mnohé banky
odmítají provádět finanční transakce na
Kubu, ale Kuba se přesto všechno posunuje dopředu. Pomaleji, než bychom
si přáli a než potřebujeme, ale jde to.
Posouváme se i v oblasti sociální spravedlnosti. Nikdo není ponechán osudu,
všichni občané, bez ohledu na svoje
ekonomické možnosti, mají bezplatný
přístup ke vzdělání a zdravotnickým
službám. Kubánci jsou přátelští, solidární, připravení se kdykoli podělit o to, co
mají. Kubánci jsou hrdinský národ, který všechno vydržel a stojí si za svým se
ctí a noblesou.“
yy Většina Čechů má vaši zemi spjatou s proslulým kubánským rumem
a kubánskými doutníky. Platí to
stále, ale co dalšího vaše země světu
nabízí?
„Kvalita kubánského rumu a doutníků je světoznámá, ale Kuba má i další
produkty. Kubánský biotechnologický
průmysl – plod naší vědy – nabízí velmi novátorské preparáty, některé z nich
světově unikátní. Právě teď, uprostřed
krize vyvolané koronavirem, existuje
produkt vyvinutý na Kubě, který prokázal svou účinnost při rekonvalescenci pacientů v Číně a patří mezi tři
desítky produktů doporučovaných pro
boj s tímto virem. Je to Interferon 2B.
Máme produkty na léčbu diabetické
nohy omezující nutnost amputace,
vakcíny používané k léčbě rakoviny
a mnoho dalších, prokazatelně účin-

nejen přírodními krásami naší země,
ale také přátelskou povahou a veselým
životním stylem Kubánců. Jsem si jistý,
že kdyby existovaly přímé pravidelné
nebo charterové lety na Kubu, počet
turistů by se znásobil. To nejlepší, co
Kuba má, jsou její lidé. Veselá, přátelská povaha Kubánců a jejich chuť do
života patří k jejich nejlepším stránkám, kterými si získávají srdce turistů
kdekoli na celém ostrově. Vedle toho
je zde pro lidi bezpečno, což Kubu řadí
mezi nejbezpečnější turistické destinace světa.“
yy Co považujete za největší globální výzvy současného světa?
„To je těžká otázka a nemyslím, že
bych na ni dokázal dát vyčerpávající
odpověď. Podle mého soudu je jed-
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ných preparátů patentovaných na Kubě
a v dalších zemích, které je Kuba připravena nabídnout světu. Kubánské lékařské služby se těší širokému uznání, v desítkách zemí pomáhají kubánští lékaři
a pečují o tisíce lidí. Máme ovoce, džusy,
dřevěné uhlí a konzervované potraviny
s ověřenou kvalitou, které můžeme nabídnout. Kuba poskytuje také vzdělávací, sportovní a odborné profesionální
služby v mnoha zemích, především
v Americe a Africe. Vysoký standard
mají služby v cestovním ruchu. Řada
kubánských pláží patří mezi nejlepší
ve světě, přičemž turismus na Kubě se
neomezuje jen na pláže. Rozvíjí se také
městský turismus, přírodní turismus,
a dokonce zdravotní turismus, který
kombinuje odbornou lékařskou péči
s návštěvami turistických zajímavostí.“
yy Zdá se, že Češi znovuobjevují
Kubu jako turistickou destinaci.
Čím lákáte turisty, na co se mohou
při návštěvě vaší země těšit?
„Český turismus na Kubu by mohl být
vyšší. Vysoké procento českých turistů
se z dovolené na Kubě vrací spokojené. Většina turistů odjíždí okouzlená

nou z hlavních výzev současného světa otázka mírového soužití, respektování svobody sebeurčení každé země.
Nechtít vnutit druhému svůj názor.
Vyspělé státy vynakládají obrovské
prostředky na zbrojení a na války, kterými sledují svoje imperiální cíle. Kdyby se velké procento těchto prostředků použilo na pomoc potřebným, žili
bychom v lepším světě, zmírnil by se
hlad a bída, ke kterým jsou odsouzené miliony lidí. Nezištná spolupráce
a kooperace mezi národy jsou výzvou,
která může vést ke změnám ve světě,
ale k tomu je potřeba změnit mentalitu
a skoncovat se sobectvím. Klimatické
změny urychlované činností samého
člověka mohou vést ke zkáze našeho
společného domova, tedy planety
Země. Není možné rezignovat na
rozvoj, ale je třeba ho dosáhnout na
udržitelných základech. To je další výzva pro dnešní svět. Také mimořádné
přírodní jevy nebo vznik nových smrtících virů a nemocí souvisí s klimatickými změnami a vyrovnat se s nimi
dokážeme jedině cestou spolupráce,
solidarity a přátelství.“

vizitka

DANILO FRANCISCO
ALONSO MEDEROS
✓ 12. června 1951 v Havaně
✓ mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Kuby v ČR
✓ absolvent Havanské univerzity
(v roce 1973), bakalář v oboru fyziky,
absolvent oboru veřejné správy
✓ dvanáct let pracoval na výkonném
sekretariátu vlády pro jaderné záležitosti Kuby
✓ pět roků byl ředitelem Informačního centra Jaderné energetiky Kuby
a současně styčným pracovníkem pro Systém jaderných informací
Mezinárodní agentury pro atomovou energii
✓ třiadvacet let působil na Ministerstvu vědy, technologie a životního
prostředí Kuby v různých funkcích
zajímavost: v minulosti zastával post náměstka ministra kubánské vlády
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navštivte stále více oblíbenější
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Jaké byly smutné
Velikonoce
na Prostìjovsku?
strana 18

PROSTĚJOV To byl tedy
dramatický boj skoro
na život a na smrt! Nebo
jen nevinné laškování?
Minulý týden mohla diváky potěšit pravá bitva na
fotbalovém hřišti v areálu
SCMZaMístnímnádražím.Že
by snad prostějovské eskáčko
porušilo zákazy a nařízení
vlády a pustilo se do pilování dovedností? Ale kdeže,
to fotbalisty na trávníku
nahradila dvojice zajíců, která se pustila do
křížku a přichystala
nečetným svědkům
veselou, dramatickou
podívanou. Tuhle potěchu pro milovníky zvířat i myslivce ale na stadionu neměli poprvé.

ZAJÍCŮ

Naleznete
uvnitř

KDO POVEDE
JESTŘÁBY?
ƔƔ Sportovní manažer Jiří Vykoukal
v exkluzivním rozhovoru prozradil
jméno trenéra, který by měl v příštím
ročníku stát na lavičce prostějovských
hokejistů
strana19

www.youtube.com/watch?v=NE6_3CW3Om4

Michal SOBECKÝ
„Popravdě se zajíci často neobjevují, nicméně poprvé to nebylo. Řekl bych, že teď využili situace, kdy je areál uzavřen, je zde klid, tráva se zelená. Ve čtvrtek jsem je opět viděl, ale jen se po trávníku procházeli bez známek zápasu,“
poznamenal s úsměvem technický ředitel 1.SK Prostějov Tomáš Čepa s tím, že častěji hřiště navštěvují pouze žížaly.
Přidal také ještě jednu perličku. „Nevybavuji si přesně zápas, ale mám pocit, že to bylo televizní utkání s Jihlavou, kdy se
v areálu pohybovalo malé kotě. Lezlo do šaten, do budovy a při nástupu hráčů k zápasu se procházelo tunelem a chystalo se jít s nimi na hřiště,“ zavzpomínal Čepa.
ƔƔ FAČR kompletně zrušil druhou
polovinu sezóny amatérských soutěží.
CELÝ SOUBOJ MŮŽETE VIDĚT NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
V kraji i okrese to přijali s pochopením
WWW.VECERNIKPV.CZ NEBO NAŠEM FACEBOOKU!
strana 29

JARO BEZ
FOTBALU

➢

Krajský triumf pro Platanovou alej
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je doma

PROSTĚJOV Jak známo, na konci loňského roku uteklo jen o pověstný „fous“
vítězství v celostátní anketě o nejkrásnější alej v republice té prostějovské
platanové z Rejskovy ulice, když skončila druhá. Minulý týden pak primátor
František Jura s náměstkyní Miladou
Sokolovu převzali „alespoň“ cenu za
nejkrásnější alej v Olomouckém kraji.
Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke
zdravé a fungující krajině. Lidé objevují
nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorňují na ta, kterým hrozí zánik, a představují mladé aleje, které společně vysázeli.
Alejí roku 2019 se stala památná alej
u Rakovnického potoka ze Středočeského kraje. Platanová alej v Rejskově třídě

vše o pandemii
najdete na stranách
21 až 28

v Prostějově se umístila jako druhá.
„Naše alej je pro všechny z nás tou ‚NEJ‘
alejí. V dalším ročníku budeme bojovat
o její celkové prvenství,“ usmíval se primátor města Prostějova František Jura
a přijal ocenění s přítomnou náměstkyní
Miladou Sokolovou. „Je nám velice líto,
že jsme nezískali TOP ocenění. Přesto
druhé místo v celkovém republikovém
hodnocení je skvělé. V krajském hodnocení jsme obsadili první příčku a získali
tak titul Alej Olomouckého kraje 2019,“
nechala se slyšet již dříve náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
V devátém ročníku soutěžilo rekordních
96 alejí a stromořadí ze všech krajů Česka, kterým svůj hlas poslalo více než 7
500 lidí.
(red)
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VELMI SMUTNÉ VELIKONOCE NA PROSTĚJOVSKU
Mrtvé vesnice, vylidněný Prostějov,
mrskalo se jen za zavřenými dveřmi

PROSTĚJOVSKO Vzhledem ke stále probíhajícím a tvrdým opatřením během nouzového stavu se to dalo čekat, ovšem realita
skutečně předčila veškeré pesimistické předpoklady. Na letošní
Velikonoce prostě musíme co nejrychleji zapomenout. Letos
totiž nešlo o žádnou veselou tradici, která každoročně vypraví
stovky a tisíce mrskačů do ulic měst či vesnic. Večerník se během
pondělního dopoledne na vlastní oči přesvědčil, že drtivá většina
obyvatelstva prostějovského regionu ani nevycházela... Dámy
nejrůznějšího věku tak byly„vyplaceny“ maximálně na zahradách
u rodinných domů nebo vzhledem k hrozbě koronaviru za zavřenými dveřmi bytů v nejužším rodinném kruhu.

PŮVODNÍ
reporáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Co se během velikonočního pondělního dopoledne alespoň trochu povedlo, bylo počasí. I když předpověď
nebyla zrovna optimistická, během
dopoledních hodin se zpoza mraků
klubalo sluníčko a udělalo se krásně
i teplo. „Vloni se mrskalo i na naší benzínce, prostě to tady žilo. Dneska jsem
neviděla jediného mrskače, že by se
tady zastavil,“ prohodila členka obsluhy čerpací stanice v Olomoucké ulici.

Během dvou hodin pozorování musel Večerník skutečně konstatovat, že
prostějovské ulice byly jako vymetené. Tu ta tam projeli cyklisté mířící
spíše na výlet než pro pomlázku.
„Letos jsme to všechno odpískali.
Měli jsme sice v plánu jet za příbuznými, ale nejsme zvědaví na to, aby
nás někdo udal, že porušujeme daná
nařízení. Však to nejsou poslední Velikonoce,“ bral všechno s nadsázkou
muž středního věku, který mířil na
svém kole na výlet okolo plumlovské přehrady. „Ježíši, nefoťte mě! Já
jdu jen za sestrou, ještě budu platit
pokutu,“ odmítal fotografa Večerníku mladík s kocarem v ruce zvonící
u dveří v Drozdovicích.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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3x foto: Michal Kadlec

Během pondělního dopoledne Večerník zaznamenal naprosto vylidněné ulice i díky tomu, že byly uzavřeny veškeré supermarkety. I proto
nás zajímalo, zda někoho z mrskačů
potkáme alespoň na vesnicích. Ani
náhodou... „A co byste chtěl, všichni
jsou zalezlí doma. Letos Velikonoce
nikoho nezajímají. Moje manželka
barvila jen pár vajíček, ale jak sama
říkala, pouze ze zvyku a nějaké té
tradice,“ svěřil se jediný muž z Vícova
vyskytující se na celé návsi. Plumlov,
Mostkovice a Ohrozim byly zcela liduprázdné, jen tu a tam projelo osobní vozidlo nebo dvojice cyklistů.
Ne všichni Prostějované ale letošní Velikonoce kvůli hrozbě
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BYLI JSME
U TOHO

koronaviru tak úplně vzdali.
Například prostějovská náměstkyně primátora Milada Sokolová by bez tradičních svátků být
nemohla. „Letošní Velikonoce
jsou úplně jiné než všechny, které
jsem doposud zažila. Zvyky jsme
si připomněli pouze v nejužším

rodinném kruhu. Vajíčka se nám
s dcerou i nejmladším synem ovšem nesmírně povedla, moderní
techniky barvení jsou zcela odlišné
od těch, jež si pamatuji z dětství.
Nedělní odpoledne byla vždy při
barvení prodchnuta vůní octa
a pokusů nakombinovat různé

barvy... Pevně doufám, že již v příštím roce budou Velikonoce opět
veselé a plné dětí v ulicích města,“
uvedla Milada Sokolová a Večerníku také poslala fotografii z ryze
„domácích“ Velikonoc.
Křesťanské svátky se dodržely také
částečně i ve Vrahovicích, tam ovšem mrskači museli vzít zavděk
„samoobslužnou“ pomlázkou nebo
dotyčnou slečnu či dámu vyplatit na
zahradě. Například jako desetiletý
Marek, který na předzahrádce namrskal své sestře Anetě, pochopitelně s nasazenou ochrannou rouškou.
Všichni věříme, že podobně smutné
Velikonoce už nikdy nezažijeme
a že ty příští, budou opět bouřlivé!

TRADICE ŽIJÍ! BEZ KOLEDY aneb
Koronavirus hrkání nezrušil

VRBÁTKY Omezení vycházení a shromažďování.
A faktický zákaz společenských a kulturních akcí. To
všechno jsou nezvratitelná fakta, která škodí i mnoha
tradicím. Jedna z těch velikonočních, a sice hrkání, tak
byla ohrožena. Hrkačky však zcela z obcí ani během
letošních Velikonoc nezmizely.
Například v Přemyslovicích se dopředu hrkači dohodli,
že sice neuspořádají tradiční průvod, ale chlapci vyrazí na
dvorek nebo předzahrádku a splní si svou „povinnost“ zde
během pátku, soboty a neděle v dopředu určené časy. Podobně postupovali také ve Vrbátkách. V nich se organizace a rozšíření akce chopila kulturní komise obce. „Osobně
mám tradice ráda a bylo skvělé, že starosta přišel s nápa-

dem a navrhl všem hrkat na svých zahradách,“ poznamenala předsedkyně kulturní komise Kateřina Kubjátová,
jejíž rodina se také připojila.
Poslední zahrkání bylo obcemi slyšet v neděli ve 12 hodin.
Hrkání má kořeny v křesťanství, váže se ke smutné události jako mučení a následné ukřižování Ježíše Krista. Proto
v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn
vydal papež, lidově se říká, že zvony
uletěly do Říma.
(sob)

svátky omezily
koronavirové zákazy
PROSTĚJOV Velikonoce, jaké
Češi nepamatují. Ty letošní
byly skutečně unikátní. Věřící
přišli často o mše, které modernější farnosti alespoň zajistily
přes internet. Koledníci mají
ale smůlu, vláda už týden před
Velikonocemi vzkázala, že tradiční pomlázka je vzhledem
ke stále platným omezením
nemožná. A návštěvy u příbuzných? „Omezte je, nebo zrušte,“
vzkázal ministr vnitra Jan Hamáček. Občané až na výjimky
poslechli, i Prostějov se tak
proměnil ve město duchů.

Michal SOBECKÝ
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Je sice pravda, že ani v předchozích letech nebylo vidět v ulicích
tolik dětí i dospělých s kocarem
jako třeba před dvaceti lety. Tradice zde ale nadále udržována byla.
Letošní pondělní svátek jí ale vystavil stopku – žádní koledníci,

jen minimum kraslic či sladkostí
pro nejbližší. Žádná snaha děvčat uhýbat zásahům od proutků.
Ulice nejen Prostějova, ale také
okolních vesnic a měst připomínaly apokalyptický film. Zákazy
se promítly i do další oblasti –
zájmu o pomlázky. Na některých
místech je ne a ne vyprodat.
O oslavy Velikonoc ale přišli
i ti, kteří je museli trávit v prostějovské nemocnici. „Bohužel
pomlázka na dětském oddělení
neproběhla. Stále platí zákaz návštěv a další mimořádná opatření,“ ujistila mluvčí společnosti
Agel Radka Miloševská, že nejen
ulice nezaznamenaly velikonoční veselí. pro Večerník. Malí
pacienti tak přišli o odměny za
říkanky a koledy.
O něco lépe na tom v tomhle
směru byly děti v prostějovském
dětském domově. „Museli jsme
to omezit na skupiny. Jednotlivé

se teď mezi sebou nenavštěvují,“
vysvětlil ředitel Vladimír Brablec. „Ale oslavili jsme to. Všichni
dostali pytlíky s dobrotami a pomlázka proběhla,“ dodal.
Ani během dopoledne se situace
v ulicích příliš nezměnila. K vidění byl pouze tu a tam nějaký cyklista, kterému čouhala odkudsi
pomlázka. Lidé zjevně brali nařízení a doporučení vlády na vědomí – pouze v Plumlovské ulici potkávám skupinku dětí s několika
dospělými.
Letošní Velikonoce pak právě
kromě setkávání přišly ještě o jednu, o něco méně veselou, tradici.
O odpolední motající se koledníky, které návštěvy řádně zmohly.
A vzhledem k nulovému provozu na silnicích se dá čekat, že ani
policisté tentokrát neměli úplně
napilno. Velikonoční svátky 2020
se tak oproti normálu po všech
stránkách změnily k nepoznání.

došlo na naši adresu...

Nezvyklé a přitom originální předvelikonoční období v Rakůvce
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Od roku 1990 jsem starostou malé obce Rakůvka,
která v této době čítá necelých 100 obyvatel. Přesto žije
plnohodnotným životem, jenž by jí v mnohém mohly
závidět i jiné, mnohem větší obce, nemluvě o městech.
Chci se s vámi podělit o radost, kterou momentálně
prožívám. A to navzdory složitému období příliš neoplývajícím optimismem.
Protože jsem milovníkem a podporovatelem tradic a historie, byl jsem dost špatný z toho, že „mlaďasi“ letos nebudou moci chodit před velikonočními svátky po vesnici
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty klapat, protože nás
a prakticky celý svět trápí pandemie. Tuto tradici, jak mi
kdysi vyprávěli moji rodiče, nepřerušila ani světová válka.
Uvědomoval jsem si proto, že by se naši předci „museli

v hrobě obracet“, pokud by se tato tradice přerušila a mě
samého by hryzalo svědomí, že jsem to dopustil.
Poprosil jsem proto hned v úterý naše občany prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, které již několik let praktikujeme zasíláním „hlášení“ formou
SMS zprávy na jednotlivé mobilní telefony, aby
se připojili ke klapání na svých zahrádkách před
domy v normální běžné časy. Měl jsem z toho ve
čtvrtek před 18. hodinou trochu obavu, ale v sobotu
po 12. hodině po skončení jsem zcela nadšený. Rakůvku bylo slyšet! A troufám si říci, že tímto občané
přenesli na ostatní určitou míru odreagování se od
stálých každodenních pochmurných zpráv ze sdělovacích prostředků. Dokázali jsme si, že jsme jeden

na druhého alespoň viděli a navzájem se slyšeli.
Spočítal jsem, a potvrdili mi to i naši „zpravodajci“,
lépe řečeno „zpravodajkyně“, které z projíždějícího
auta celou situaci monitorovaly, že se zapojilo z necelé
stovky obyvatel téměř 40 lidí. Jako poděkování jsem
dětem zakoupil symbolické balíčky sladkostí, rovněž
jako jakousi „náhražku“ za ušlou obvyklou výslužku.
No a „dospělákům“ jsem na samém začátku slíbil,
že až to bude možné, má každý z nich u mě „jedno
točené orosené“ v naší pěkné hospůdce.
Všechno toto však je druhořadé, nejvíce mě hřeje
u srdce soudržnost našich lidí v této nelehké situaci,
jejich pochopení pro dodržování tradic a zároveň
my starší jsme si připomněli školní léta. Ujistil jsem se,

že v Rakůvce žijí opravdu hodní lidé se smyslem pro
sounáležitost se svojí obcí a jejími tradicemi.
Rád bych ještě vzpomněl, že hned po vyhlášení nouzového stavu se čtyři děvčata pustila do šití roušek a těmito obdarovala občany naší obce, nemocnici Prostějov
a v posledních dnech i Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. Podotýkám, že samozřejmě bezplatně! Určitě si
zaslouží, abych je představil a i touto formou jim veřejně poděkoval. Jsou to: Věra Žítková, Bohumila Žítková, Barbora Koutná a Marcela Konečná.
Jsem na své spoluobčany opravdu hrdý, vážím si jich
a věřte mi, že se mi tento závěr vyslovuje moc a moc
dobře – DĚKUJI.
Josef Mikulka, starosta obce Rakůvka

lední hokej
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PROSTĚJOV Uplynulá sezóna v podání prostějovských hokejistů snese hodně označení. Máloco ale bylo pozitivní,
a to nejenom proto, že Jestřábi zcela minuli cíle, které si dali.
Výsledkem bylo nejhorší umístění za posledních pět let. Přesto
několik individuálních výkonů vyčnívalo. Třeba Račukova bodovací jízda, střelecké hody pořádané Lukášem Žálčíkem, či
výkony Daniela Hufa v bráně. Klub však toto léto potká velké
zemětřesení. Ostatně sedm hráčů už dostalo výpověď, mezi
nimi i kapitáni Divíšek s již zmíněným Račukem. A skončí také obrovské množství hráčů, kteří byli v Prostějově pouze na
hostování.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Otázka tak zní, jak bude tým vypadat
do další sezóny? Na to Večerník hledá
marně odpověď u všech činovníků
Jestřábů. Nejčastější reakce jsou: Nevím, těžko říct, čekáme, co bude. Jistou
představu už přesto dávají alespoň nějaké kusé informace prosakující mezi
řádky. „Chceme nadále spolupracovat
s některými mladšími hráči, které jsme
teď měli v kádru. Neměli špatnou sezónu,“ uvedl Jiří Vykoukal. Mezi nimi

jmenoval například Matěje Nováka.
Ten záhy Večerníku potvrdil, že s dalším prodloužením svého angažmá
na Hané počítá. „Jsme už domluvení,
budu zde na hostování do konce sezóny. Rád bych navázal na svůj konec
sezóny a dal více branek, začal rozhodovat zápasy,“ vyjádřil se mladý
útočník, který zaznamenal v sezóně
17 bodů.
Deset jich pak přidal bek Jakub Muška. V týmu patřil mezi mladší beky,
přesto z nich odehrál nejvíce zápasů
(57). „U spolupráce s Prostějovem
nevím, zda bude. Jsem jedním z hráčů, kteří dostali od klubu výpověď,“
prozradil mladý obránce Večerníku.
„Bavil jsem se s Jiřím Vykoukalem
s tím, že se mi ozve, až bude více
informací. I o případném pokračo-

vání,“ naznačil Muška, že jeho konec
u Jestřábů nemusí být definitivní.
V podobné situaci se nachází také například Lukáš Krejčík, který druhou
polovinu sezóny promarodil a i jeho
kontrakt byl vypovězen.
Určitou nejistotu zažívá také další
mladý hráč. Jakub Březák byl v Prostějově formou hostování. „Momentálně nevidím spolupráci s Prostějovem nijak, jsem hráč Litvínova.
Uvidím tedy, co bude, zda se tam udržím v prvním týmu,“ sdělil Večerníku.
Zatímco u většiny hráčů tak zatím
vůbec není jisté, co s nimi v dalším
ročníku bude, u jiných už je jasno.
U Jestřábů by měl pokračovat snajpr
Lukáš Žálčík. Což je pro hokejový
Prostějov nepochybně dobrá zpráva.
„Klub na mě uplatnil opci ve smlouvě,“ svěřil se severu www.hokej.cz
devětadvacetiletý útočník. Vyjádřil
se také ke skutečnosti, že sedmi jeho
dosavadním parťákům dalo oddílové vedení výpověď v souvislosti se
zásahem vyšší moci, tedy pandemií
koronaviru. „Ta zpráva mě zaskočila. Myslel jsem, že sezóna je finančně
pokrytá, když jsme v listopadu přistoupili na výrazné snížení platu. Na
druhou stranu bych nechtěl být ten,
kdo to rozhoduje. Pro majitele klubů
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je ta situace velmi obtížná. Hokej se
zastavil, nejsou peníze ze vstupného
a třeba i od sponzorů. V Prostějově
chodí peníze pravidelně bez prodlení a nikdy problém nebyl, ale nikdo
nepočítal s něčím takovým,“ přemítal
Žálčík. Vládní opatření kvůli nákaze
COVID-19 bere vážně, ale i tak se již
pomalu chystá začít s individuálním
tréninkem. „Zatím dodržuji karanténu. Chodím si jen ráno zaběhat nebo
na rotoped a zacvičím si doma. Už
brzy by mi však měla začít příprava
s kondičním trenérem, tak uvidíme,
co a jak teď bude dál,“ odtušil.
S odstupem času má střelecký lídr
ptačích dravců z bojů během před-

chozích šesti měsíců smíšené pocity:
mužstvo nepostoupilo ani do předkola play-off, přesto se on osobně
stal druhým nejlepším kanonýrem
Chance ligy. „Jsem zklamaný. Jako
tým jsme si neuvědomili, že prvních
třicet zápasů je rozhodujících. Ve druhé části soutěže jsme pak nedokázali
udělat vítěznou šňůru a skvělé výkony se střídaly s katastrofickými. Po
osobní stránce si na sebe kladu stále
větší nároky. I když se mi podařilo dát
opět přes třicet gólů, tak mi to trochu
zhořklo ve druhé části sezóny, kdy
jsem měl výpadek asi šest nebo sedm
zápasů. Příští rok se budu snažit, aby
se mi to nestalo,“ řekl Lukáš Žálčík.

Šok! &KDQFHOLJDPģçHPtWYSĨtåWtPURĀQtNXDç~ĀDVWQtNģ
2T¾XQ×éCUVKVQVKå\ÊUMCNKXwKEJPKVąKFTWJQNKIQXÊXÊV÷\QXÆ

PRAHA, PROSTĚJOV Výkonný
výbor Českého hokeje rozhodl
pátečním hlasováním per rollam
o tom, že právo účasti v Chance
lize mužů ČR 2020/2021 získali
vítězové dlouhodobé části všech
tří skupin 2. ligy z uplynulého ročníku, tedy Vrchlabí (Sever), Kolín
(Střed) i Šumperk (Východ).

Ve třetí nejvyšší národní soutěži
nebylo kvůli předčasně ukončené
sezóně z důvodu nákazy koronavirem dohráno play off, jehož vítězové
v jednotlivých grupách měli mezi
sebou svést kvalifikační boj o jediné
postupové místo. Nyní může jít nahoru celá výše zmíněná trojice a tím
počet účastníků v příštím prvoligovém ročníku teoreticky vzroste až na
devatenáct místo původně plánované sedmnáctky!
Prakticky však ve vzduchu visí varianta, že týmů ve druhém soutěžním patře tuzemska bude nakonec
o něco méně. Například vedení HC
Slovan Ústí nad Labem oznámilo, že
vinou nastupující krize vinou COVID-19 přišlo o potenciálního no-

vého partnera a tím pádem zvažuje
dobrovolné přesunutí do druhé
ligy. Do podobných ekonomických
problémů se v současné situaci navíc mohou dostat i další oddíly, což
by počet mužstev v první lize třeba
opětovně snížilo.
Každopádně svazové vedení nehodlá připustit případné kupčení
s právem na start v Chance lize.
„Výkonný výbor současně rozhodl,
že kluby, které získaly právo účasti
postupem z nižší soutěže v předčasně ukončené sezóně, ho nemohou
postoupit jinému zájemci. Pokud
klub práva účasti ve vyšší soutěži
nevyužije, zůstává mu zachováno
právo účasti v soutěži, v níž nastupoval v sezóně 2019/20,“ vysvětlil
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tiskový mluvčí Českého hokeje
Zdeněk Zikmund, že žádné prodávání licence postupujícími není
možné.
Pokud si vše shrneme, tak po pátečním rozhodnutí má Chance
liga momentálně devatenáct frekventantů: deset z Čech (Kladno,
Chomutov, Litoměřice, Slavia Praha, Benátky nad Jizerou, Ústí nad
Labem, Kadaň, Sokolov, Vrchlabí,
Kolín) a devět z Moravy (Přerov,
Vsetín, Havířov, Poruba, Jihlava,
Třebíč, Frýdek-Místek, Prostějov,
Šumperk). Za stávajících finančních
těžkostí se tak přímo nabízí například rozdělení soutěže už v základní
části na dvě územní skupiny, což by
všem ušetřilo dost peněz za cestová-

ní. „Po podání přihlášek rozhodne
výkonný výbor o herním systému
soutěží pro sezónu 2020/21 včetně postupů a sestupů tak, aby byly
v nejbližším následujícím ročníku
dosaženy počty účastníků stanovené jeho rozhodnutím z 19. prosince
2019. Na základě tohoto rozhodnutí bude v sezóně 2021/2022 nastupovat v první lize šestnáct účastníků,“ připojil Zikmund další důležité
info s tím, že zmíněná uzávěrka přihlášek je 22. května.
Schyluje se tedy k pořádné mele
v bitvách o záchranu, neboť z devatenáctky prvoligových mančaftů
by za rok mohly sestupovat až čtyři
celky! Samozřejmě však ještě záleží
na tom, jaká pravidla stanoví Český

PROSTĚJOV Odchovanec prostějovského hokeje, místní rodák,
dlouholetý hráč zdejšího klubu
a v posledních letech úspěšný lodivod Martin Janeček změnil své působiště. Z druholigového Šumperka
zamířil o soutěž výš, nově povede
HC RT Torax Poruba v Chance lize.
Tedy i proti Jestřábům!
„Rozhodnutí pana Janečka je mi nesmírně líto, ale volil jistotu ještě před
rozhodnutím Českého hokeje, jakou
soutěž v novém ročníku budeme hrát.
V novém působišti bude znovu spolupracovat s panem trenérem Výborným,
se kterým již v minulosti trénoval Spartu Praha. Svou roli jistě sehrála i blízkost
k bydlišti,“ okomentoval odchod Janečka takzvaně za lepším ředitel šumperského klubu Vladimír Velčovský.
Janečkovi poděkoval za skvěle odvedenou práci, vždyť Draky dovedl k suverénnímu triumfu ve skupině Východ
2. ligy s obřím náskokem 35 bodů a jak
se uplynulý pátek ukázalo, i k postupu
do Chance ligy! Bývalý prostějovský
kapitán trenérsky působil v Havířově,
Opavě, coby asistent pak ve zmíněné
extraligové Spartě. Teď zkusí posunout
ambiciózní Porubu na ještě vyšší level.
„Ještě nemám určené detaily spolupráce. Pracovně jsem si to nazval ´Tým
Františka Výborného´. S kolegou
Markem Pavlačkou, kterého znám jako
bývalého spoluhráče, tak budeme dělat
veškerý servis a Franta to bude zastřešovat,“ prozradil Večerníku Martin Janeček, jaké bude mít v novém působišti
kompetence.
(son)
Celý exkluzivní rozhovor s Martinem Janečkem najdete na straně
20 dnešního vydání Večerníku.
hokej v tom ohledu, kdo a za jakých
podmínek půjde v jednotlivých soutěžích od extraligy po druhou ligu
jak nahoru, tak dolů. Každopádně
od léta 2022 má mít Chance liga dokonce už jen čtrnáct účastníků, pokud znovu nedojde k nějaké změně.
Reakci sportovního manažera Jiřího Vykoukala na tyto novinky
v Chance lize se Večerníku do uzávěrky vydání nepodařilo získat.
(son)
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PROSTĚJOV Bez tréninků, ale ne zcela bez činnosti. Prostějovští Jestřábi ani v době koronavirové krize nezahálejí, vedení klubu aktuálně řeší budoucnost letní přípravy. Na
pořadu dne je ale také domlouvání hráčů do příští sezóny 2020/2021. Ač kvůli aktuálním opatřením není jasné, jaké dopady můžou mít výpadky výroby řady firem na jejich
ochotu sponzorovat sport, jednání o skladbě kádru běží na plné obrátky. Sportovní manažer LHK Jiří Vykoukal (na snímku) tak už mohl prozradit alespoň některá jména, o něž
má Prostějov interes. A jasno je také o obsazení trenérské pozice.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy S jakými hráči aktuálně klub počítá, kteří jsou
jistí?
„Všechno je aktuálně mrtvé, přesto už máme pár jmen.
Počítáme například s Lukášem Žálčíkem, u kterého
byla uplatněná opce. U dalších hráčů je vše v řešení. Máme velký zájem o mladé kluky, jako jsou Petr
Chlán, Kryštof Ouřada, Matěj Novák, Tomáš Jandus
nebo Dominik Hrníčko. Určitě chceme, aby tito jmenovaní pokračovali.“

yy Ti mladí měli vesměs dobrou sezónu.
„Právě, přesně tak.“
yy Jak to vypadá v brance, bavili jste se například
s Radkem Haasem? Tvrdil, že chce být v Prostějově jedině jedničkou...
„Ani toto jsme upřímně moc neřešili.“
yy A jak to tedy vypadá s Danielem Hufem, mají
o něj Jestřábi nadále zájem?
„Určitě bude z naší strany zájem o Hufa. Je tu ale také
možnost jeho spolupráce s Přerovem, který o něj projevil interes a je známo, že má se Zlínem, komu Dan
patří, úzkou spolupráci.“
yy Plánují tedy Jestřábi přivést zkušenějšího
brankáře, jakým byl třeba Tomáš Štůrala?
„Určitě. Chceme tým posílit starším, zkušenějším brankářem, který by měl právě roli jedničky.“

yy Jak to aktuálně vypadá s plány na letní přípravu?
„Plánovali jsme začít poslední týden v dubnu. Začátek
jsme ale nakonec posunuli. Řešily se individuální plány, nakonec jsme udělali posun na prvního června.
Poté by se jelo už durch, snad jen s týdenní pauzou
před nástupem na led. Ten by se také mohl konat dříve než obvykle. Ono se totiž nadále ani neví, jak bude
následující sezóna vypadat, například skrz sestupy,
postupy, dění v Chomutově a v Ústí nad Labem, kde
bojují s existenčními problémy.“
yy Posun jste ale asi udělali i proto, aby se stihli
dořešit hráči?
„Ano, ještě jich není tolik vyřešených. A nevíme ani,
jak se koronavirus promítne po finanční stránce.“
yy Je už jisté, zda u týmu bude pokračovat trenér
Ladislav Lubina?
„Jsme už domluveni, i když smlouva ještě není podepsaná. Doufám, že se zorientoval v první lize. Je to přeci jen jiná soutěž, než kterou trénoval. V uplynulé sezóně dostal prostor na zorientování v soutěži, i když se
nám nedařilo. Věřím ale, že v té další ukáže své kvality.“
yy Václav Meidl a Petr Krejčí jsou jediní Prostějované, kteří za Jestřáby pravidelně hráli. Budou
pokračovat?
„Ano, oba by měli v klubu nadále působit.“
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Rodák z Prostějova Martin Janeček má před sebou novou trenérskou výzvu

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Kdy přišla nabídka z ostravské Poruby? Co vás na ní oslovilo?
„První kontakt proběhl již před play-off
na konci základní části, kdy jsem se domluvil s panem Výborným, že půjdeme
na kafe. Byl mým kolegou ve Spartě
Praha a udržovali jsme přátelský vztah,
i když jen po telefonu. A naposledy jsme
se viděli v srpnu na turnaji v Porubě, kterého jsem se zúčastnil se Šumperkem.
Byl jsem osloven, jestli bych za ním šel
do Poruby. Šlo o takové předběžné mapování situace, jak to mám příští sezónu.
Já jsem v ten den poprosil o posečkání,
nechtěl jsem na další sezónu absolutně
řešit. V první řadě jsem měl před sebou
play-off, na které jsem se chtěl soustředit. Pocítili jsme šanci poprat se o po-

stup a chtěl jsem být zcela soustředěný
a nezabývat se ničím jiným. A zadruhé
bylo ještě brzo, myšlenky se upíraly
k Šumperku i na další sezónu. Nabídku
jsem tedy posunul. Druhý kontakt přišel
minulý týden. A to už byla rychlovka.“
(úsměv)
yy Co vás přesvědčilo, že spojíte své
další kroky právě s Porubou?
„Jednal jsem o smlouvě v Šumperku,
tvořili jsme s prezidentem klubu varianty spolupráce ať už osobní, nebo
klubové, kde jsme se bavili o budování
týmu ve variantách první i druhé ligy.
U druholigové jsem začal trochu váhat,
jestli se mám rozhodnout pokračovat,
protože jsem toužil po Chance lize.
V této variantě to pro mě bylo takové
veselejší, takže jsme na tom pracovali.
Nicméně kromě osobních věcí musím
říct, že mi dal Šumperk velmi slušnou
a férovou nabídku. Bylo cítit, že má
zájem o mé další služby. Avšak trochu,
nechci říct, že narazili, ale rozcházeli
jsme se v názorech nastavování věcí pro
tým pro další sezónu. Uvědomil jsem
si, že bojuji o každý milimetr ledu v tom
svém působení, a v tu chvíli jsem začal
řešit i trh volných trenérů. Ozval jsem se
zájemcům, kteří byli čtyři, a přes agenta
rozhodil sítě. Pak přišel telefon od pana
Výborného, který zavolal, že zájem trvá.
Pro Porubu rozhodlo i to, že je to klub,
co má zázemí, které by mu mohl každý
závidět. Druhý důvod představovala
záruka spolupráce s panem Výborným.
Tam je neustále se co učit a posouvat
kariéru dál. A za třetí Ostrava je i takový můj domácký klub, prostředí znám,
jako hráč jsem byl v Porubě dva roky.
Takže jsem se rozhodl, nabídka Toraxu
převážila nad ostatními.“
yy Vracíte se tedy do prvoligové společnosti, je to pro vás opětovný krok
vpřed?
„Jednoznačně. Po konci v Havířově
jsem po návratu toužil. Byl jsem tehdy
bez práce asi jen půl dne, protože se mi
záhy nečekaně ozvala Sparta Praha. Ale
už tenkrát jsem cítil, že by se měla moje
kariéra posunout zpátky, že patřím do
Chance ligy. Ve Spartě byla složitá situace, byli jsme tam s Frantou Výborným a Radimem Rulíkem víceméně

Pracovně jsem si to nazval Tým Františka
Výborného. S kolegou Markem Pavlačkou,
kterého znám jako spoluhráče z Poruby,
budeme dělat veškerý servis a tréninkovou
přípravu, Franta to bude zastřešovat...
přechodně, tajila se spolupráce s Uwe
Kruppem, který měl ještě smlouvu
v Německu. Tak jsem žil v nejistotě, nakonec jsme nevěděli, zda máme, nebo
nemáme jednat, byly tam takové mlžící
signály. Najednou moc na výběr nebylo
a já přemýšlel, zda se nevrátit k mládeži.
U dospělých bylo v té době vše rozebrané. Skočil jsem tedy do druhé ligy, zlákala mě Opava. Po sezóně přišla vyšší
kvalita v podobě Šumperku. Cítil jsem,
že to může být má velká šance. Že budu
mít možnost trénovat velmi slušné hráče a pokud se mi z toho podaří udělat
tým, tak zabojovat o postup do Chance
ligy. Anebo když odvedu dobrou práci, tak si mě někdo všimne. Doufám,
že to nebude znít nějak velkohubě, ale
své práci věřím a své místo v první lize
mám.“
yy Jaká bude vaše úloha v Porubě?
Budete asistentem Františka Výborného?
„Ještě nemáme určené detaily spolupráce. Samozřejmě už jsem teď v pozici,
kdy jsem dělal hlavního trenéra a jsem
na to zvyklý, ale možnost angažmá po
boku takové persony se neodmítá. Není
to tedy tak, že bych nenaskočil do role
asistenta, pokud by to mělo mít smysl.
Pracovně jsem si to nazval Tým Františka Výborného. S kolegou Markem
Pavlačkou, kterého znám jako bývalého spoluhráče z Poruby, budeme dělat
veškerý servis a tréninkovou přípravu,
Franta Výborný to bude zastřešovat.
Bude ten, co zpovzdálí i zkušeností
a přítomností na lavičce bude tým jako
mentor a šéftrenér. Jelikož ho znám,

vím, jak pracuje s kolegy, tak
se neobávám, že bych nedostal
prostor ke svým myšlenkám. Má
role bude velká, což je dobře, já potřebuji pracovat.“ (úsměv)
yy Jaké by měly být ambice Poruby?
Letošní osmé místo je sice posun, ale
čekalo se asi ještě víc...
„To je taky jeden z důvodů, proč jsem
nabídku vzal. Očekává se zase o něco
lepší sezóna. V té už skončené měla Poruba parádní začátek, pak přišla nějaká
krize, prohry, výměna trenéra. A známe
to z Prostějova, že výměny fungují jak
kdy, něco se povede, něco spadne. Poruba podle mě měla velmi slušné mužstvo
a bude ho mít zas. Znamená to, že ambice jsou jednoznačně vyšší než osmé
místo. Jak vysoko ale budeme chtít být,
to musí říct majitel.“ (směje se)
yy Byl mezi variantami vašeho příštího angažmá také návrat do Prostějova?
„Nebyl. S Prostějovem jsem v uplynulém sezóně hojně spolupracoval, pár
hráčů Šumperku jezdilo Jestřábům pomáhat, ale po sezóně žádná nabídka na
moje angažmá nepřišla. Proč mě neoslovili, ale teď neřeším. Každý jdeme jiným
směrem, i když se navzájem sledujeme.
Třeba ale ten čas jednou přijde. Jsem
samozřejmě rodák, Prostějov mám rád
a přeji si, ať se klubu daří. Vím, že to teď
pro Jestřáby byla těžká sezóna, párkrát
jsem se byl na zápasy podívat. Když jsem
viděl těch dvě stě tři sta lidí naštvaných
na tribuně, byl to smutný obrázek. To
ničemu nepomůže. Ani fanouškům, ani
hráčům.“
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vizitka
MARTIN JANEČEK
✓ narodil se 31. března 1974 v Prostějově
✓ bývalý hokejový útočník, nyní trenér
✓ dětství a mládí trávil v Prostějově, zde také začínal s hokejem
✓ velkou část své kariéry (skoro 500 zápasů) odehrál v 1. lize
za prostějovské týmy IHC, BHS, HC i LHK Jestřábi
✓ hrál také za Přerov, Olomouc, Znojmo, Sarezu Ostrava a Vsetín, celkově
si ve druhé nejvyšší soutěži připsal 148 kanadských za 71 branek a 77 asistencí
✓ mezi největší úspěchy patří semifinále 1.ligy s HC Prostějov a 24 startů v české
extralize (15 v dresu Vsetína, 7 za Olomouc a 2 za Znojmo) s bilancí 1+1
✓ hráčskou kariéru zakončil v roce 2007, následně se vrhl na trenérskou dráhu
✓ jednu sezónu byl na lavičce Jestřábů jako asistent, poté trénoval mládež
Havířova (juniorka, starší i mladší dorost), jako hlavní trenér dorostu
krátce působil v Českých Budějovicích
✓ v sezóně 2015/16 a 2016/17 byl asistentem mužů Havířova v 1. lize,
které v prosinci převzal jako hlavní trenér, odvolán byl po roce působení
✓ v extraligové společnosti získal zkušenost jako asistent na lavičce Sparty
Praha v sezóně 2017/18
✓ v ročníku 2018/19 převzal jako hlavní trenér HC Slezan Opava
✓ naposledy vedl v sezóně 2019/20 Šumperk, se kterým vyhrál skupinu
Východ druhé ligy a získal pro klub právo postupu do Chance ligy
zajímavost: jeho otec Jiří byl v prostějovském hokeji dlouholetým funkcionářem,
bratr Michal trenérem mládeže a v současnosti i sekretářem SK Prostějov 1913
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PROSTĚJOV V Prostějově se šestačtyřicetiletý Martin Janeček
(na snímku) narodil a taky za něj pěkných pár sezón odehrál. Zažil slavné
doby i sestup HC Prostějov, stejně
jako kluby předchůdců. Na Hané však
byl v roli asistenta trenéra pouze krátce bezprostředně po skončení hráčské dráhy v sezóně 2007/08. A návrat se nekoná ani letos. Poté, co byl
„Janes“ hlavním koučem Šumperka,
s nímž jako nůž máslem projel základní částí a následně předváděl kvalitní
výkony také v play-off, načež si klub
vysloužil vstupenku do Chance ligy,
čekalo se, kam povedou kroky bývalého kapitána prostějovských hokejistů dál. V úspěšném angažmá se nakonec rozhodl nepokračovat, neboť
dal přednost šanci trénovat po boku
velké legendy Františka Výborného,
s nímž navázal vztah při intermezzu
v pražské Spartě. Nově tak bude součástí realizačního týmu porubského
Toraxu, který má ambice bojovat
o horní příčky druhé nejvyšší soutěže.
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PROSTĚJOV Po dalším týdnu se v Olomouckém kraji opět zvýšil počet nakažených onemocněním na COVID-19. Aktuálně jde k pondělí 13. dubna k osmnácté
hodině o 583 osob. Konkrétně po osmi dnech zaznamenala Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje přírůstek o 164 dalších nakažených lidí. V Prostějově
to tak drastické není, přírůstek oproti předchozím osmi dnům činí sedm osob
a nově je jich koronavirem nakažených jednačtyřicet.

HOPI bojuje s objednávkami,
dezinfekci míchala „podomácku“
PROSTĚJOV S koronavirem se
vypořádaly firmy různě. Některé zavedly přísná omezení kontaktů mezi
pracovníky. Další naopak musely
omezit výrobu, protože jí zaměstnanci zůstávali doma. Jiné výrobu
zastavily zcela. V Hopi naopak řeší
jiné problémy. Coby logistická firma
se hlavně perou s objednávkami.
„Omezení výroby se nás jako logistické společnosti, která je součástí páteřní struktury zásobování obyvatelstva
potravinami, v pravém slova smyslu
nedotklo. Nicméně naši denní operativu samozřejmě nastalá situace značně
ovlivňuje. Jedná se zejména o nepředvídatelné výkyvy v objemech dodávek do

obchodních jednotek našich zákazníků
v řádu desítek procent,“ uvedl manažer
firmy Radim Marák.
Kvůli koronavirové epidemii si tak
Hopi „užilo“ divoké období. „V prvních dnech, kdy vláda přikročila
k zavádění opatření proti šíření koronaviru, došlo k masivnímu nárůstu objemů, zvláště v segmentu trvanlivých
potravin, koloniálu a nápojů. S odstupem času došlo k jistému zklidnění
spíše mírně podprůměrnými objemy,“
uvedl s tím, že pak přišel naopak velký
propad.
Společnost přesto nadále funguje bez
větších omezení. „Míra pracovní neschopnosti se aktuálně nijak zvlášť
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K pondělnímu večeru registrují
krajští hygienici v Olomouckém
kraji 583 potvrzených případů
COVID-19. „Z toho je nejvíce na
Olomoucku, kde je nakaženo 461
lidí. V okrese Šumperk jde o 47 pozitivně testovaných osob, na Prostějovsku 41 osob a dále v okrese
Přerov je nemocných 26 lidí.
Nejméně nakažených je na Jesenicku, tam jde pouze o osm osob.
Celkově je v Olomouckém kraji
pozitivně testovaných 302 mužů
a 281 žen. V kraji evidujeme ale už
také 73 vyléčených osob. Doposud
bylo indikováno k testům na COVID-19 celkem 3 234 lidí a v tuto
chvíli je nařízeno 653 platných karantén,“ vypočítala detailně aktuální stavy krajská hygienička Růžena
Halířová.
Znovu zvýšený, a tentokrát výrazně, přírůstek nakažených osob
komentoval pro Večerník v pondělí večer hejtman Olomouckého
kraje. „Samozřejmě registruji tento fakt, ale přírůstek osob s COVID-19 si vysvětluji i tím, že za
poslední týden opět v celém kraji

přibyl počet testovaných osob.
A do negativních čísel stále hodně promlouvá vysoký počet nakažených zahraničních studentů
v Olomouci. Podobný nárůst nemocných stále ještě zaznamenávají ve všech jiných krajích a podobný trend bude bohužel pokračovat
i v příštích týdnech. Pořád ještě
nevíme, jak na toho šmejda,“ řekl
upřímně hejtman Ladislav Okleštěk, který však během uplynulého
týdne i Velikonočního pondělí
zaznamenal stejně jako Večerník
i pozitivní zprávy. „Nebylo hlášeno v kraji žádné úmrtí na COVID-19 a naopak se zvýšil počet
vyléčených pacientů. Velmi mě
těší také uzdravující se čtyřiadevadesátiletá paní z Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově,“
uvedl Okleštěk a dodal, že Olomoucký kraj neustále pokračuje
v pomoci potřebným. „Nakoupili
jsme další respirátory, ochranné
roušky, dezinfekční prostředky
a další materiál, který rozdáváme
lidem v takzvané první linii. Zejména jde o lékaře z nemocnic, ale
i záchranné služby, hasiče nebo
policisty. Zásobujeme ale také
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domovy seniorů, dětské domovy
a mnohá další sociální zařízení,“
uzavřel hejtman Olomouckého
kraje.
Hrozbu koronaviru se celkem
dobře daří eliminovat v Prostějově.
Tady je aktuálně 41 osob pozitivně
testovaných na COVID-19, což
je oproti předchozímu týdnu nárůst o pouhých sedm osob. Dobré
zprávy přicházejí také z prostějovské nemocnice. „Na infekčním
oddělení nemocnice v Prostějově
je v tuto chvíli hospitalizováno 14
pacientů s potvrzeným onemocněním, další dva jsou v péči lékařů
na oddělení ARO. Během velikonočních svátků neevidujeme žádné další úmrtí, ale ani uzdravení.
Zatím se tedy od počátku pandemie jedná o dvě úmrtí osob a dva
uzdravené pacienty.
Zdravotní stav nakažených zdravotníků z infekčního oddělení je
dobrý a všichni věříme, že se budou moci v brzké době vrátit zpět
do práce,“ informovala Večerník
v pondělí večer Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel,
pod kterou Nemocnice Prostějov
spadá.

nevymyká z obvyklých hodnot. Zde
si dovolím využít příležitosti veřejně
a upřímně poděkovat všem našim ´hopíkům´ za vysoké pracovní a v případě
řidičů zavážejících zboží v době karantény do Litovle a Uničova i osobní nasazení,“ poznamenal Marák.
Firma podobně jako mnoho dalších
zajistila několik preventivních opatření včetně poslání svých zaměstnanců
na home office. „Velkým problémem
byl z počátku značný nedostatek
ochranných pomůcek a dezinfekčních
přípravků. Například důležitou dezinfekci rukou jsme si ještě před dvěma
týdny míchali takříkajíc doma,“ uzavřel
manažer firmy.
(sob)

Skvìlá
zpráva
z Domova
seniorù na
„Nerudovce“

PROSTĚJOV Vedení i personál
prostějovského Domova seniorů
v Nerudově ulici prožívá mnohem
příznivější okamžiky, než tomu
bylo na samotném začátku dubna.
Jak v minulém vydání Večerník
jako první informoval, v tomto
sociálním zařízení se prokázalo
onemocnění COVID-19 u čtyřiadevadesátileté klientky. Nyní
nám ředitel domova Zdeněk Libíček s radostí sdělil, že stařenka
se z koronavirové nákazy úspěšně
zotavuje!
Zatímco v samotném domově seniorů i nadále platí přísná hygienická
opatření spojená s karanténou nejen
nakažené seniorky, ale i osmičlenného personálu, ředitel Večerníku
zprostředkoval mnohem příznivější

zprávy. „Naše čtyřiadevadesátiletá
klientka se úspěšně zotavuje a vypadá
to, že se zcela uzdraví! Už se dokonce
sama postavila na nohy, začala chodit
a požadovala noviny, aby si mohla
číst. Máme z toho všichni obrovskou
radost. Co se týká personálu, který
s ní přicházel před nákazou do styku,
už tento týden mu skončí karanténa.
Všech osm pracovnic domova včetně
sestřiček půjde konečně domů a nahradí je nová směna,“ řekl Libíček. Jak
ještě dodal, zhruba polovina dalších
klientů a personálu prodělala minulý
týden testy na COVID-19 s negativními výsledky. „Druhá polovina absolvuje testy tento týden a snad bude
také v pořádku,“ dodal se zbožným
přáním ředitel Domova seniorů Prostějov.

Zdeněk Libíček se v minulém vydání
svěřil s názorem, že stařenka se mohla
nakazit na plicním oddělení prostějovské nemocnice, na kterém byla
předtím delší čas hospitalizována. To
ovšem špitál důrazně odmítá. „Zásadně se ohrazujeme proti tvrzení, že se
klientka Domova seniorů Prostějov
nakazila nemocí COVID-19 při pobytu na plicním oddělení v Nemocnici Prostějov. Pacientka byla z nemocnice propuštěna již před třemi týdny.
V době její hospitalizace neležel na
plicním oddělení žádný jiný pacient
s tímto onemocněním a nikdo z personálu nemocnice nebyl infikován,“
zaslala do redakce Večerníku vyjádření Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel, pod kterou Nemocnice Prostějov spadá.
(mik)
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Roušky se stále vydávají
Prostějov (red) - Roušky, které
distribuuje město Prostějov, jsou
pro občany stále k dispozici. A to
v hlavním vchodu prostějovské
radnice na náměstí T. G. Masaryka. „Vydávají je pracovníci ostrahy.
Občané, kteří roušky od města
Prostějova ještě nemají a nemohou si je z vážných důvodů vyzvednout kvůli zdravotnímu handicapu či s ohledem na věk, mohou
kontaktovat magistrát telefonicky
a roušky jim budou doručeny,“ uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová s tím, že v takových případech mohou občané
volat na telefonní čísla 605 162 963
a 605 236 431.
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Michal SOBECKÝ

Konice v centru došila
Konice (sob) - Plné ruce práce
měli v uplynulých týdnech v Konici. Do šití roušek se ve městě zapojila řada dobrovolníků, ale také firma Moděva. Organizované šití ale
probíhalo také v komunitním centru, v budově desítka lidí pracovala
na ušití mnoha roušek. „Ušili jsme
pro všechny obyvatele Konice
a místních částí starší pětašedesáti
let. A také pro zaměstnance
úřadu,“ uvedla ředitelka komunitního centra Jitka Klemsová.
Hlavní šicí boom je ale už minulostí. „Především minulý týden to
probíhalo. Nic jsme ale zatím ještě
oficiálně nezakončili, ještě čekáme,
zda někde nebude zájem. Materiál
pořád máme,“ dodala Klemsová.

Knihovny
EH]zLYRWDQHMVRX
Prostějovsko (sob) - Koronavirus, tedy opatření proti jeho šíření,
uzavřel i veřejné knihovny. Zatímco
některé včetně té prostějovské nyní
čtenářům služby nenabízí, jiné
nadále plní svou funkci. Alespoň
částečně. Mezi regály se totiž ani
tam čtenář nepodívá, nicméně
knížku může na půjčení získat.
Například v Určicích od 9. dubna
nabízí službu výběru a rozvozu knih
domů. Tato služba je zdarma a lidé
si ji mohou zajistit buď telefonátem
na číslo 734 714 838 nebo přes email knihovny. O knižní potravu se
pak lidem starají i v Mořicích. Nabízí přes svůj web odkaz na stránku
protiviru.knihovny.cz. Ta zajišťuje
celou řadu knížek k poslechu.
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PROSTĚJOV Řada restaurací má kvůli koronaviru utrum, bary a hostince taktéž. Opatření spojená s vládním nařízením jim zamkla dveře,
strávníkům zarazila návštěvy a tržby tak poslala na nulu či na minimum.
A na Češích-kutilech pak bylo, aby se s celou situací vyrovnali po svém.
Iniciativní majitelé a provozovatelé si pak vskutku poradili. Například
v případě hotelu Zlechov vznikl e-shop, jinde prodávají skrz okénko či
dveře. A právě podobná„hladová okna“ jsou hnacím motorem současné české gastronomie. Kebab tak v centru města seženete nadále stejně
jako pizzu. I prodejna KFC eviduje o svůj „drive-thru“ obrovský zájem,
PCMCåGPÚEJXEGNÆè4
například minulou neděli v podvečer se sem naráz nahrnula minimálně
dvacítka aut a v jiné dny je to obdobné. Inu jsme doma a je hlad.
\D[VGMè4
5439PCMCåGPÚEJ
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Pivín rozdával další
várku dezinfekce
Pivín (sob) - Až na 0,7 litru dezinfekce měli nárok obyvatelé
Pivína. O uplynulém víkendu si
mohli přijít pro už druhou vlnu
dezinfekce, předchozí rozdávání
se uskutečnilo před týdnem. Větší
část, tedy půl litru, obstarala obec
Pivín. O zbytek se postarala Místní
akční skupina Prostějov venkov.
Vydávání dezinfekce lidem, kteří
o tuto drobnou pomoc do domácnosti měli nemalý zájem, umožnili
mimo jiné místní hasiči.

Úterý 14. dubna 2020
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Olomoucký kraj

Čepované pivo v době koronavirové? -yDDHKHG:OBKN
V lese klidně!

PROSTĚJOV Je libo točené pivo? Žádný problém ani v době koronavirové.
Spojit pivní zážitek s výletem do přírody
se rozhodli ve Ptení, kde nad obcí, nedaleko ohrad s koňmi, vznikla pivní budka. Parta nadšenců ji zprovoznila před
týdnem a od té doby dělá radost nejen
místním, ale také výletníkům. „Když se
nic neděje, je třeba s něčím začít. A tvořit
se musí,“ usmívá se Tomáš Bábek.

Michal SOBECKÝ
Nápad vznikl jednoduše. Jeho příbuzní
totiž převzali hospodu ve Ptenském Dvorku. Ta ale kvůli koronavirovému zákazu
vlády musí zůstat zavřená. „Bratr Zdeněk
se ženou otevřeli hospodu, kterou začali
spravovat, po pár týdnech ale přišel zákaz.
Než aby tedy zůstali doma bez příjmu sedět, tak jsme se pustili do práce,“ vypráví
Tomáš Bábek.
Brzy bylo vše hotovo a na kopci nad Ptenským Dvorkem, kam vede žlutá turistická
značka, tak vznikla pivní budka. Ovšem
pivní jen podle názvu. Kromě piva si na

U PTENÍ
i
nadšenc t
LYQ
XGĚODOLS
budku

místě lidé mohou
natočit i nealkoholické nápoje.
„Na čepu byla
o Velikonočním
pondělí 11° Litovel, máme tu ale
třeba také malinovku,“
usmívá se Bábek. Vše
funguje na principu poctivosti – zájemce
přijde, načepuje si a zaplatí požadovaný
obnos. Na místě jsou také připravené
kelímky. V budoucnu by mohlo něco podobného vyrůst třeba Na Pohodlí, taktéž
nedaleko Ptení.
Jeho počin pak ocenila řada lidí. Ti si sem,
po jednotlivcích nebo ve dvojicích chodili
za čerstvým vzduchem a pitivem. Zájem je
velký, hloučky se ale netvoří. „Viděl jsem to
na Facebooku, ještě jsem se tam nestačil vydat. Nápad je to podle mě dobrý. V oblasti
bývají cyklisté, také je zde chatová oblast,“
poznamenal starosta Jiří Porteš, proč může
mít nápad velkou odezvu. Okolí navíc
mnoha lesy vyzývá k výletům.

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 v každém čísle kromě
obsáhlého zpravodajství o várku
vtípků, které naší krásnou zemičkou kolují. Dnes jsou to rouškově
upravená tradiční pořekadla...
Moje rouška štve mě,
tvoje rouška štve tebe.
Tak dlouho se chodí s rouškou,
až se tkanička utrhne.
S rouškou nejdál dojdeš.
0CF2VGPÊOX\PKMNCRKXPÊDWFMC2TXPÊUCOQ
QDUNWåPÚDCTPC2TQUV÷LQXUMWPCDÊ\ÊKPGCNMQ
Foto: Facebook
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Mimořádné události si vyžadují mimořádné činy a tak i v době koronavirové krize se spousta lidí dala na něco, co by za normálního
stavu dělala jen stěží. Domnívám se, že i v našem městě se všichni
držíme hesla v jednotě je síla a společně krizi překonáme. Radnice
se například snaží pomoci drobným podnikatelům odpuštěním
nájmů či finančními dotacemi. Nezapomíná se ani na občany
všech generací. K zaměstnancům magistrátu se mohli přidat i ti,
kteří takto chtěli pomoci bližnímu svému. Jde o systém dobrovolnictví a rozvážení roušek seniorům nad 75 let.

P

rávě do této aktivity jsem se
přihlásil i já sám, protože jsem
si říkal, že starší generace městu něco
přinesla a teď by se zase město mělo
prostřednictvím generace mladší
o seniory postarat recipročně. Zážitky
z dobrovolnictví vám zde chci dnes
předestřít, samozřejmě že něco bude
literárně upraveno.
en první. Vyrazil jsem na výdejní místo. Vybaven vlastním
vozem, sportovním outfitem a samozřejmě rouškou. Nafasoval jsem bednu s ochrannými pomůckami, jejichž
dodavatelem byl náš známý výrobce
balonů v Krasicích, pár rukavic, služební roušku a pochopitelně seznamy
seniorů, které jsem po absolvování
musel vrátit ke skartaci – inu GDPR.
Úřednice se potutelně usmívaly, že
mi připravily takový špíček alias rajon
jedna, což byly okrajové sektory měs-

D

ta Krasice, Čechovice, Domamyslice,
k tomu i nějaká prostějovská sídliště.
Ovšem já pln nadšení jsem vyrazil
směr Krasice. Bohužel nepřipravenost nováčka mě velmi rychle
dostihla. Počasí mizerné, především
pak vítr, který prakticky znemožňoval
zasunout roušku do igelitového pytlíčku, neustále si pohrával se seznamem
seniorů v ruce a bránil tak odškrtávání.
Navigace v pravý čas odcházela a musím také říct, že jsem byl překvapen, do
jakých ulic jsem v Prostějově zavítal.
Večer jsem měl za sebou sotva čtvrtinu
a vyčerpáním tvrdě usnul.
en druhý a Čechovice. Poučen
z nováčkovských nezdarů, jsem
se držel hesla „Kdo je připraven, není
zaskočen“ a vypracoval jsem si přesný
itinerář včetně barevně vyznačených
sektorů a jal se pokračovat. Práce šla daleko lépe od ruky, i když jsem narazil na

D

Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
Každý své roušky strůjcem.
Host do domu, rouška na hubu.
Rouška kvapná, málo platná.
Nechval roušky před večerem.

jiný problém, tedy číslování domů. Možná byste se divili, kolik jich majitelé
označeno nemají a nemyslím teď jen
domy, kde jsem roušky zavážel, ale
celkově, takže teď výchovná odbočka.
V dnešní době označování domů řeší
v naší legislativě zákon o obcích, který
konstatuje, že budova musí být označena
popisným číslem, pokud není stanoveno
jinak. Vlastník nemovitosti je povinen
na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Barvu a provedení čísel
určuje obecní úřad. Přečíslování budov
se provádí jen výjimečně, jsou-li pro
to vážné důvody. Nová čísla pak hradí
obec ze svého rozpočtu a přečíslování
ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu. Tabulky s čísly je třeba umístit viditelně. Pokud číslo na domě není, hrozí
pokuta až 10 000 Kč, takže pozor. Jinak
musím říct, že druhý den byl pro mě
o hodně snadnější, kromě závěrečného bonbonku, kde jedna nemovitost spadající pod katastr Čechovice
leží daleko od Seloutek v polích, lesích a potřebujete offroad, abyste se
tam dostali. Během cesty přejedete na
poli pár zvířátek a na polňačce pár běžkyň, které si tam běháním chodí utužovat svá sličná těla. Ale i to klaplo, akorát
že auto muselo do myčky.

Kde se rouška vaří,
tam se dobře daří.
Co na roušce, to na jazyku.
Kouká, jako kdyby mu ulítly roušky.
Kolik roušek máš, tolikrát
jsi člověkem.
Škoda každé roušky,
která padne vedle.
Bez roušky do obchodu nelez.

ANALÝZA

Rouška – půl zdraví.

MARTINA

Na každou roušku
se někde vaří voda.

MOKROŠE

D

en poslední v Domamyslicích
a Prostějově již byl procházkou růžovým sadem, neboť jsem
byl dokonale připraven, počasí přálo
a tak jsem si večer mohl zapálit vítězný doutník. A to i proto, že jsem udělal dobrý skutek. A to potěší, zkuste
to taky!

Pozdě roušku honiti.

Šité roušky nelétají na hubu.
Lepší rouška v hrsti než
respirátor na střeše.
Kdo chce roušku šít,
nit si vždycky najde.
Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
Březen – za roušku vlezem,
duben – ještě tam budem.

Na Velký pátek našly děti

HŘIŠTĚ
ZA
PÁSKAMI
PROSTĚJOV Trochu netradiční dárek dalo
město mnoha dětem, které byly nuceny přes
prodloužený víkend setrvat ve městě a nemohly
odjet někam do přírody. Po zhruba čtyřech týdnech od zavedení mimořádných opatření město
na Velikonoce obehnalo páskami se zákazem
vstupu všechna dětská hřiště, skluzavky, houpačky a další herní prvky.

Tomáš KALÁB

Teplé jarní počasí táhlo ven, ale rodiče s malými
dětmi se ve městě po několika týdnech neměli kam
uchýlit. Dětská hřiště s oblíbenými herními prvky,
jako jsou houpačky nebo skluzavky, se v pátek 10.
dubna ocitla zablokována. Přitom se doposud využívala poměrně disciplinovaně, maminky s dětmi
většinou čekaly, až se jiní dostatečně vydovádí a po
vyklizení hřiště teprve pustily své děti dovnitř.
„Opravdu už nevíme, co dělat? Venku je krásně
a děti doma prostě neudržíme, ostatně není to ani
správné. Kam tedy jít? K Hloučele, která je přelidněná, aniž by to někoho nějak zajímalo? Přijde mi,
že se někdo po několika týdnech zrovna probudil,“
stěžovala si jedna z roztrpčených maminek.
Na důvod nečekané akce se Večerník informoval
přímo u prostějovského primátora Františka Jury.
„Povoleny jsou pouze individuální sporty a já nechci, aby na hřištích hrál někdo třeba fotbal. Prostě
nechci. Nic ještě nekončí,“ reagoval prostřednictvím
SMS zprávy. To lze jaksi pochopit, jenže na pískovištích se skluzavkami, houpačkami a prolézačkami
se fotbal ani jiný kolektivní sport hrát jistě nedá.

pandemie
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Lékaři a sestřičky zatančili

KORONAVIROVÝ

PROSTĚJOV Vtipně a nápaditě.
I tak se dá čelit současné epidemii
koronaviru. Dokazují to po celé
České republice zdravotníci, policisté, hasiči, ale také třeba pracovníci Charity. Ti všichni se postavili viru tancem. A sice kreacemi,
které se staly velmi populární,
upozorňují například na dodržování hygieny. Zároveň se však tito
lidé v takzvané první linii uvolňují
od stresu. Ke koronavirové výzvě
se nově přidali také zdravotníci
z Prostějovska. Před nemocnicí
se sešli strážníci městské policie
a zdravotního personálu. A pustili
se do křepčení...
Nakonec se zapojilo na tucet zdravotníků. „Autorem nápadu jsou fyzioterapeutky Nemocnice Prostějov,
konkrétně Veronika Zemánková
a Martina Vernerová, které před nemocnicí mají na starost triáž pacien-

TANEC
tů – u stanu třídí příchozí pacienty,
měří jím teplotu apod. Video viděly
na internetu u ostatních zdravotnických zařízení a inspirovaly se,“ prozradila Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel, pod kterou
Nemocnice Prostějov spadá.
„Tanec nejprve nacvičily samy,
poté i s kolegyněmi Danou Hurtovou, Evou Sloupovou a Martinou Labákovou. Přes noc se
každá z dam naučila choreografii,
a další den se pak rozhodly před
nemocnicí u stanu pořídit video

a tancovaly. Když je viděli městští
policisté, kteří jsou u nemocnice každý den a stan hlídají, tak se
k nim spontánně ochotně přidali,“
dodala mluvčí s úsměvem.
Podobná nebo stejná výzva je nyní
hitem nejen v České republice. Dá se
najít například ve Vietnamu. Postupně se z videa vyzývajícího k dodržování hygieny stal takzvaný „virál“,
který nakonec obletěl svět. (sob)
Video můžete vidět i prostřednictvím www.vecernikpv.cz a našich
facebookových stránek.
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„Nechci, aby tam bylo třeba dvacet rodičů a dvacet dětí
naráz,“ dodal proto první muž města.
Podle všeho jde tedy o dočasné opatření, které by totiž
jinak vůbec nedávalo smysl. To konečně potvrdil i primátor. „Opatření potrvá především přes Velikonoce,
dál uvidíme podle situace,“ vysvětlil stěžejní důvod „záborové“ akce Jura.
Jak se Večerník informoval, jde čistě o lokální iniciativu
prostějovského magistrátu. Třeba na hustě obydleném
sídlišti v Brně Kohoutovicích byla dětská hřiště přes
Velikonoce volně dostupná a bez restrikcí využívaná.

YYYHCEGDQQMEQO0GOQEPKEG2TQUVGLQXXKFGQU

Martina poslala do nemocnice
YÛVOHGHNVYÇQHSĆHGVWDYLWHOQÇSËOH

Ruce ovládá jen s velkými obtížemi,
přesto vyrobila desítky krásných náramků
PROSTĚJOV Velké poděkování
si nejen v této složité době zaslouží všichni zdravotníci. Příkladem
všem v tomto ohledu jde Martina
Šťastná z Vrahovic, která prodělala dětskou mozkovou obrnu a je
upoutána na invalidní vozík. Do
nemocnice v průběhu uplynulého
týdne poslala několik sáčků s vlastnoručně navlečenými korálky. Jejich výroba přitom byla opravdu
nelehká.

posílám pro radost korálkové náramky. Máte můj velký obdiv!“ vzkázala
prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku sedmadvacetiletá

žena z Vrahovic, která je v současnosti
žákyní Dvouleté školy praktické ze
SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10 v Prostějově a vzdělává se v třídě PIIC.
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Martin ZAORAL
Pro Martinu je navlékání korálků
náročnou rehabilitací, která ji stojí spoustu sil. „Následkem dětské
mozkové obrny má spastickou ruku,
která představuje závažný handicap.
Ztěžuje jí nejen práci, ale i běžné denní činnosti. Martina vložila do výroby
náramků obrovské úsilí. Učinila tak
proto, aby jiným, kteří v této náročné situaci stojí v první linii, udělala
radost,“ prozradila Večerníku bývalá
pedagogická asistentka Kateřina Cetkovská.
Sama Martina Šťastná bývá často
ošetřovaná v prostějovské nemocnici.
„Chtěla bych tímto vyjádřit své velké
poděkování lékařkám, zdravotním
sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu prostějovské nemocnice, tedy všem jakkoli zapojeným do
řešení situace ohledně onemocnění
COVID-19. Vaše pracovní nasazení
a úsilí, které momentálně vynakládáte, je obdivuhodné. Děkuji Vám
všem, kteří se jakkoli podílíte na zdolávání této nelehké situace, a dámám

/CTVKPCiċCUVP¾FQXÚTQD[P¾TCOMč\MQT¾NMčRTQ\CO÷UVPCPEGRTQUV÷LQXUMÆ
PGOQEPKEGXNQåKNCQRTCXFWXGNMÆ×UKNÊ
(QVQCTEJKX/CTVKP[iċCUVPÆ

CO ZNAMENÁ „SPASTICITA“?
Spasticita je jeden z příznaků zvýšené svalové aktivity, který se rozvíjí při
poškození drah vedoucích z mozku. Jedná se o zvýšené svalového napětí,
jež se projeví při rychlém protažení svalu. Může se projevovat nepřirozeným držením ochrnuté končetiny v klidovém stavu. Při pohybu se může
objevit ko-kontrakce. Spouštěčem se stává aktivní pohyb – například při
pokusu o natažení prstů se naopak prsty začnou více ohýbat.

yy Jak hodnotíte v souvislosti s koronavirem celkovou situaci nemocnice?
„Pro nemocnici tato situace znamenala zásadní změnu – nikdy předtím
jsme s takovým rozsahem nákazy
nebyli konfrontováni. Naše sestry zajišťovaly již od počátku března v rámci
celého Olomouckého kraje odběry
u pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 u nich doma.
Již to byla ohromná zátěž! A kromě
infekčního oddělení a oddělení ARO
ji pociťovala téměř všechna oddělení,
protože do prostějovské nemocnice
byli přiváženi všichni pacienti, tedy i ti
s podezřením na toto onemocnění.“
yy Jak jste se s těmito změnami vyrovnali?
„Jelikož tito nemocní ale zároveň trpí
i jinými chorobami – v pandemickém
plánu jsou proto zahrnuti zdravotníci
všech odborností – internisté, chirurgové, traumatologové, neurologové,
zaměstnanci na rentgenu, na plicním
oddělení, v laboratoři, oddělení ORL,
dětském nebo gynekologové. Z mnohých oddělení se především sestry, ale
i lékaři nebo fyzioterapeuti přesunuli
na pomoc právě do první linie – na
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oddělení nejvíce zatížená, jako je infekční oddělení nebo odběrové týmy.“
yy V jakých ohledech pandemie
omezila chod zařízení?
„Provoz se změnil zásadně, neboť se
omezuje pouze na řešení akutních
stavů, odkládají se plánované operační výkony a vyšetření u specialistů.
Koncentrujeme se nyní zejména na
péči o pacienty s onemocněním COVID-19. Dosud jsme jediné pracoviště v Olomouckém kraji, které zajišťuje
péči komplexně, tedy jak akutní lůžkovou péči na infekčním oddělení, tak
i intenzivní péči na oddělení ARO.“
yy Hrozí prostějovské nemocnici
přehlcení pacienty s koronavirem?
„Aktuálně nemocnice přehlcena není,
je připravena na rozšíření o další stanici pro pacienty s podezřením na
onemocnění COVID-19. Jsme dobře
vybaveni i přístrojovým vybavením
pro ventilované pacienty na oddělení
ARO, máme zásoby léků i zdravotnického materiálu. Zlepšila se i zásoba
ochrannými pracovními pomůckami.“
yy Na co si musíte dávat v současné
situaci největší pozor?
„Zásadní je, aby náš personál zůstal
zdravý. Lékaři a sestry se specializací
na infekční, resuscitační a intenzívní
péči jsou nenahraditelní. Od počátku
epidemie jsme se inspirovali zahraničními zkušenostmi a vytvořili týmy,
které se nesetkávají, pracují v pravidelných režimech. V případě, že by došlo
k onemocnění člena z jednoho týmu,

yy Jak byste zhodnotila dosavadní
zásobování zdravotnických zařízení
zdravotním ochranným materiálem?
Jaká byla a je situace v Prostějově?
„Stejně jako v jiných zařízeních v České republice, ani u nás nebyla situace
ideální. Možná jsme měli výhodu
v tom, že jsme nakupovali ochranné
pracovní pomůcky i zdravotnický
materiál již od poloviny února. Tehdy
jsme se rozhodli, že se předzásobíme
nejen ochrannými pomůckami, ale
i léky a zdravotnickým materiálem.“
yy Jak na aktuální omezení reagují
pacienti?
„V dnešní době musím říci, že absolutní většina pacientů velmi dobře spolupracuje, váží si práce zdravotníků a ti,
kteří jsou zdraví, nemocnici pomáhají.
Zpočátku jsme sice byli zahlceni nespokojenými reakcemi pacientů, kteří
se domáhali dlouhodobě plánovaných

yy Jakou lůžkovou kapacitou pro
lidi nakažené koronavirem aktuálně disponujete?
„Pro tyto pacienty máme vyhrazeno
šest lůžek na oddělení ARO, třicet na
infekčním oddělení a třiadvacet lůžek
na dalších stanicích pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19.
Zároveň jsme jako firma Středomoravská nemocniční vyčlenili další ARO
lůžka a akutní lůžka i v Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk.“
vyšetření nebo výkonů, ale situace se
po několika dnech zlepšila. Myslím,
že lidé si uvědomili, že je nutné zajistit péči především o vážně nemocné
pacienty s těžkými komplikacemi
a akutní stavy. A také je nezbytné, abychom disponovali dostatečným počtem zdravotníků, kteří budou moci
pečovat o infikované a těžce nemocné. Abychom toho dosáhli, nesmíme
zdravotníky přetěžovat. Jejich profese
je v tomto období náročná jednak fy-

Zpočátku jsme byli zahlceni nespokojenými
pacienty, kteří se domáhali plánovaných
vyšetření nebo výkonů, ale situace se po
několika dnech zlepšila. Myslím, že lidé si
uvědomili, že je nutné zajistit péči především
o vážně nemocné pacienty a akutní stavy.

nijak to neohrozí další týmy, pracovníci se tak mohou vzájemně doplnit.
Věříme, že situaci zvládneme.“
yy Je chvíle, kterou byste zatím
označila za určitý zlom?
„Určitě velmi pozitivní zprávou pro
nás byl první vyléčený pacient. Těch
bodů, které si budeme pamatovat,
bylo ale více. Smutné bylo první úmrtí, naši lékaři a sestry bojovali o život
pacienta ze všech sil, ale bohužel jeho
další dřívější onemocnění již neunesla
zátěž těžkou virovou infekcí. A ještě
jeden okamžik byl určitě zlomový –
když jsme v nemocnici vybudovali během pár dní novou laboratoř k detekci
PCR viru SARS-Cov-2. A to skutečně
během soboty a neděle. Personál byl
v práci bez ohledu na volno, když jsme
s úžasnou pomocí statutárního města
Prostějov, hasičů a armády stavěli odběrové stany.“

Pandemie změní pohled na náš zdravotní
systém. Dlouhou dobu jsme žili v domnění,
že se nás varování mikrobiologů, virologů
a epidemiologů netýkají. Omyl je pravdou!

„Prodejnu jsme samozřejmě museli uzavřít, nicméně abychom úplně nezůstali na nule, tak jsme bezprostředně nato zřídili výdejní místo pro náš internetový e-shop. Ten zvýšil svůj obrat zhruba o tři sta
procent. Jaká bude ztráta z omezení prodeje v kamenném obchodě, se teprve uvidí, v tuto chvíli to
nejsem schopen odhadnout. Záležet hodně bude
na tom, jak dlouho budou vládní opatření trvat.“
yy Žádali jste v této souvislosti o snížení náMartin ZAORAL
jmu?
yy Obchody s elektrem byly po rozhodnutí vlá- „Zatím ne a možná ani nebudeme. Důvod je ten, že
dy uzavřeny. Jaké odhadujete ztráty?
prodejnu stále využíváme pro výdej objednaného

PROSTĚJOV Zkrachují, či ne? To je otázka,
kterou si aktuálně klade celá řada živnostníků.
Zavřeny zůstávají nejen restaurace, ale například i prodejny s elektrem. Jak se s touto situací
vypořádávají? A vítají podporu ze strany státu či
města? O tom si Večerník povídal s Tomášem
Látalem z prodejny s elektronikou ve Vrahovické ulici.

zboží jednotlivým zákazníkům, s nimiž se dopředu
domluvíme.“
yy Stát deklaroval, že soukromníky podpoří
tím, že po dobu nouzového stavu odpustí platbu zdravotního a sociálního pojištění a zároveň
poskytne každému dotaci 25 tisíc korun. Využijete toho?
„Vím o tom, ale zatím jsem řešil úplně jiné věci.
Hodně bude záležet na tom, za jakých podmínek
bude tato podpora poskytována. O těch bude mít
zřejmě nejvíce informací naše účetní. Samozřejmě
že pokud to půjde, pak bychom byli hloupí, aby-

chom tuto podporu v této pro nás určitě krizové
době nevyužili...“
yy Podpořit živnostníky se rovněž chystá město Prostějov, a to buď odpuštěním nájmu, nebo
finanční injekcí. Co na to říkáte?
„O odpuštění nájmu jsem již slyšel, nicméně to se
nás netýká, protože nepůsobíme v prostorách patřících městu, ale soukromému vlastníkovi. A co se
týče finanční podpory ze strany města, tak o tom
od vás slyším poprvé. Takže netuším, jestli ji využijeme. I v tomto případě bude záležet hlavně na
podmínkách, za jakých bude poskytována.“

Å=DWtPQHWXåtP]GDSRGSRUXY\XçLMHPH´
øíká provozovatel elektra Tomáš Látal
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Foto: Facebook
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zicky – nevěřil byste, jak náročné je
jen se obléci do ochranného obleku
– tak i psychicky. Uvědomme si, že
o koronaviru SARC-COV-2 víme
zatím velmi málo. Riziko nákazy pro
zdravotníky nelze i při dodržování
všech pravidel vyloučit, jsou přece
jen v kontaktu s nemocnými každý
den, zacházejí s vysoce infekčním
materiálem.“
yy Někteří lékaři, zejména však
hasiči a policisté, se setkávají
s agresivními pacienty, kteří nerespektují jejich pokyny. Máte podobné zkušenosti?
„Nemohu tuto situaci potvrdit, občas
se setkáváme spíše s pacienty nespokojenými, ale nikoliv agresívními. Jistě i na ně klade současná situace velké psychické zatížení. Takto to aspoň
vnímáme my.“
yy Prostějov má jediné infekční oddělení v Olomouckém kraji. Měla
by se tato situace podle vás změnit?
„Právě tato pandemie jistě změní pohled na náš zdravotní systém, infekční
oddělení nevyjímaje. Dlouhou dobu
jsme žili v domnění, že se nás varování
mikrobiologů, virologů a epidemiologů netýkají. Máme přece očkování,
máme antibiotika, léky. Ukazuje se
ale, že nikoliv na všechna onemocnění. A nemáme připraveny – a tím
myslím celé státy – třeba pandemické
plány, které by byly propracovány do
posledních detailů. A co se týká konkrétně Nemocnice Prostějov, dlouhodobě usilujeme o statut Infekční
kliniky, nejen s akutními lůžky, ale
i rozšířenou jednotku intenzívní péče,
která by měla pokrýt právě podobné
epidemie. Určitě by počet lůžek měl
být navýšen minimálně o jednu další
stanici, tedy alespoň pětadvacet lůžek.
Máme zkušenosti, erudovaný personál
a myslím, že jsme schopni se tohoto
úkolu zhostit.“
yy Je na současné situaci vůbec něco
pozitivního?
„Soudržnost. Musím říci, že takovou
soudržnost mezi personálem, mezi nemocnicí, prostějovským magistrátem,
hasiči a vojáky si za dvacet let svého
působení ve vedení nemocnice nepamatuji. Ono se ne nadarmo říká, že
v těžkých dobách se projeví charakter
člověka. Z tohoto pohledu to s námi
nevypadá vůbec špatně.“
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rázový dar ve výši uvedených patnáct
tisíc korun. Rozpočet města samozřejmě s takovými výdaji nepočítal, ale
chceme jim opravdu pomoci. Město
není žádná imaginární jednotka, je to
společenství občanů, kteří si mají vzájemně pomáhat.“
yy Od kdy bude možné o tyto peníze požádat?
„Žádosti už přijímáme. A navíc jsme
jich už první stovku minulý týden
schválili a podnikatelé mají peníze na
svých bankovních účtech. Jak se říká,
kdo rychle dává, dvakrát dává, a my
nemáme na co čekat. Další žádosti už
přicházejí a rada města o nich bude
v brzké době opět jednat.“
yy V minulosti jste deklaroval, že zachováte i podporu kultury a sportu.
Pořád to platí?
„Samozřejmě že to platí. Nemůžeme
pochopitelně ovlivnit rozhodnutí
pořadatelů některé konkrétní akce
zrušit, o několika takových víme. Ale
ostatní žádosti o dotace jsme v minulých dnech projednali a většinu z nich
doporučili k finanční podpoře. Definitivní slovo v této věci bude mít zastupitelstvo města. Počítám s obvyklou
diskusí, ale neočekávám, že by se měly
kultuře a sportu vzít peníze a město je
nechalo na holičkách.“
yy Můžete uvést, kdy se otevřou zbylé obchody i provozovny a začne naplno fungovat magistrát?
„Většinu termínů má v rukou česká
vláda. Netroufám si jí radit, jak má postupovat, jsou jí k dispozici odborníci
a mají potřebná data. V posledních
dnech vidíme, že se některá opatření
začala uvolňovat. Lidé si mohou například nakoupit v hobbymarketech
potřeby na svoje zahrádky, nebo dát
seřídit kolo do servisu. Předpokládám,
že tento trend bude pokračovat, ale
řada dalších omezení zůstává v platnosti. My budeme otevírat magistrát až
v situaci, kdy to budeme považovat za
správné. Stále platí, že by lidé měli pokud možno dávat přednost telefonické
nebo e-mailové komunikaci. Chrání
tím zaměstnance města i sami sebe.
Nicméně další služby města buď stále

pokračují v provozu, nebo se znovu
otevírají po nucené přestávce. Mám na
mysli například sběrové dvory, na které
mohou občané znovu vyvážet odpad,
byť s určitými provozními omezeními.“
yy Máme za sebou Velikonoce, které
byly letos úplně jiné, než jsme zvyklí. Nebudou lidem jejich zažité rituály chybět?
„Každý takový obyčej, který jsme zdědili po předcích, má svůj význam. Že
jsme letos museli všichni zůstat doma,
mě mrzí. Na druhou stranu věřím, že
ještě v letošním roce najdeme spoustu
příležitostí potkat své kamarády a známé, vyprávět jim, jak jsme uplynulý čas
strávili, a radovat se ze chvil, které budeme moci spolu opět prožít. Dosavadní
výsledky českých opatření nám dávají
velkou naději, že se toho dočkáme už
brzy.“

yy Jaká opatření aktuálně v Bostonu platí?
„Tady to hodně záleží na individuálních státech, každý má nějaká svoje
opatření. Například tady v Massachusetts se zavřely školy, většina pracovišť
– buď lidé pracují z domu, jsou na nucené dovolené, případně dostali výpověď – jsou tady limity, kolik procent
kapacity lidí může do obchodů. Nemá
se vycházet, jen pokud je to nutné.
A pokud ven, tak s rouškou. Ale ta poslední dvě jsou jen doporučení, nikdo
to nehlídá.“
yy Stát i město New York jsou od
Bostonu nedaleko...
„Hodně států se snaží odradit od toho,
aby tam lidi jezdili. Například hodně
lidí, co bydlí v New Yorku, má druhý
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domov někde na severu státu, ale zase
se to moc nedá kontrolovat, takže každý stát si něco rozhodne a víceméně
spoléhá, že to lidi budou dodržovat.
A myslím, že stejně jako v ČR jsou
obavy o nezaměstnanost, i když tady
je to horší o to, že většina lidí má zdravotní pojištění přes zaměstnavatele,
takže když ztratí práci, tak ztrácí i pojištění.“
yy Jak to berou lidi v okolí? Vážně,
nebo snad lehkovážně s humorem?
„Naštěstí v Bostonu to lidi berou
vážně, nebo to tak aspoň vypadá.
(úsměv) Venku skoro nikdo není,
když už, tak většina má roušku a vyhýbají se na pár metrů. Není to lehké.
Ti, co pracují například v pohostinství, nebo ztratili práci, budou mít
problémy s nájmem. Tady to funguje
tak, že ve větších městech si většina
lidí vše pronajímá a velké procento
platu jde na nájem, takže je těžké mít
úspory na takové situace. Jinak myslím, že to záleží na okolnostech. V novinách se člověk dočte, že jinde po

BOSTON, PROSTĚJOV Zažila život v západní Evropě, nyní žije
v severoamerickém Bostonu. Ten se nachází v severovýchodní části Spojených států, nepříliš daleko od států New York
a Pensylvánie. Tam z celých států řádí koronavirová epidemie
nejhůře. Michaela K. pocházející z Prostějova tak byla oslovená
redakcí, jak se aktuálně v jejím nynějším bydlišti situace vyvíjí.
Jak vypadají ochranná opatření amerického státu a společnosti?
A jak k nim lidé přistupují? Nejen o těchto událostexch pohovořila mladá žena, která pracuje v oblasti výzkumu.

zemi lidi normálně ve velkém chodí
na pláž a podobně. Takže to berou asi
jinak.“
yy Jaká omezení znamenají zákazy
a nařízení pro vás?
„Jako Ph.D. student se stipendiem
mám štěstí, že plat dostávám stále, ale
moje univerzita Boston University je
jako všechny ostatní tady zavřená a výuka probíhá na dálku, většina výzkumu se pozastavila. Takže na výzkumu
pracuju z domu, to naštěstí jde, velká
část mé práce je statistika, to můžu
dělat odkudkoliv. Učím z domu s po-

mocí Zoom. Přítel taky musí pracovat
z domu, ale zatím to nevypadá, že jeho
práce bude nějak omezená. Jinak dodržuju doporučení nevycházet, pokud to
není nutné. Omezení jsou cítit, ale není
to nic tak hrozného. A samozřejmě
jsem opustila plány cestovat domů na
nějakou dobu kvůli zákazu vycestování
z ČR, a pokud budu mimo USA víc než
pár měsíců, propadne mi vízum. Tady
je vcelku chaos, když si každý stát dělá,
co chce. I zde je nedostatek ochranných
prostředků pro zdravotníky a podobně.
Ale to asi teď panuje všude na světě...“

/NCF¾åGPC\2TQUV÷LQXCåKLGVTXCNGX$QUVQPW,CMÚLGåKXQVXG5RQLGPÚEJUV¾VGEJ
RQFUVÊPGOMQTQPCXKTW"
Foto: Facebook

øíká Prostìjovanka
çLMtFtY%RVWRQX

„V opatøeních je chaos,“

Amerika v boji s koronavirem:

yy Od našeho posledního rozhovoru uplynuly dva týdny. Končili
jsme vašimi prvními informacemi
o pomoci podnikatelům. Už se ta
pomoc nějak rozběhla?
„Rozběhla se naplno. Živnostníkům,
kteří podnikají v prostorách pronajímaných městem, odpustíme až tři měsíční nájmy do celkové výše patnáct
tisíc korun. Věřím, že řadě z nich to
pomůže přečkat těžké časy a takříkajíc
se vrátit zpět. Město je totiž bude potřebovat. Mluvíme zde o restauracích,
prodejnách i opravnách, které naši občané potřebují.“
yy A co ti, kteří v nemovitostech
města nepodnikají?
„Ostatním budeme vyplácet jedno-

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Další náročné dny
ve funkci má za sebou primátor
statutárního města Prostějov František Jura (na snímku). Aktuální
pandemie koronaviru jej zaměstnala naplno. Na starosti má komunikaci s krajem, koordinaci práce
krizového štábu, pomoc starostům
okolních obcí a do toho ještě řízení
samotného města. Na konci uplynulého týdne mu Večerník položil
několik dalších otázek.

RGTUQP¾N\čUVCN\FTCXÚ SULPiWRU)UDQWLäHN-XUD
Foto: www.prostejov.eu

Å0ĚVWRSRGSRŐtQiYUDWNQRUPiOQtPXæLYRWX´

d<¾UCFPÊLGCD[P¾w XMLäŘXMHSURVWĚMRYVNë

PROSTĚJOV Nemocnice Prostějov je v Olomouckém
kraji aktuálně jediným zdravotnickým zařízením s infekčním
oddělením. Za poslední měsíc poskytli její zdravotníci péči více
než čtyřem desítkám pacientů, u nichž bylo potvrzen COVID-19,
další stovky s podezřením na toto onemocnění projdou rukama
vyškolených zdravotních sester každý týden při odběru vzorků
pro laboratorní vyšetření. Nemocnici obemkla odběrová místa
a stanoviště, kde si lidé musí před vstupem do budovy nechat
změřit teplotu. Provoz špitálu navíc zůstává velmi omezený.
A tak je zřejmé, že ředitelka Nemocnice Prostějov, která patří do
skupiny společnosti Agel, Maria Marsová (na snímku) má nyní
starostí nad hlavu.

ĄGFKVGNMCPGOQEPKEG2TQUV÷LQX/CTKG/CTUQX¾\čUV¾
X¾QRVKOKUVMQW8÷ąÊåGKFÊM[UEJQRPQUVGOCXGNMÆOW
×UKNÊ\FTCXQVPKEMÆJQRGTUQP¾NW\CąÊ\GPÊV÷åMQWUKVWCEK
\XN¾FPG
Foto: archiv Nemocnice Pv
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gram jsem napsal, že budu streamovat
a bylo to.“
yy Mělo streamování úspěch?
„Kupodivu se tam přidalo fakt hodně
lidí. Streamování mě teď dost baví a podle ohlasů i ostatní. Takže já jsem spokojenej. Budu pokračovat dál!“
yy Chybí vám divadlo a hra na kytaru před publikem?
„No jasně! Chybí mi to hodně. Za normálních okolností hraju taky po prostějovských kavárnách, vinárnách a barech
a taky účinkuju na baskytaru v hudební
skupině, takže já jsem rád, že díky streTereza KRÁLOVÁ
amování můžu dál dělat, co mě baví
yy Jak využíváte svůj čas v karanté- i zavřenej doma.“
ně?
yy A co školní povinnosti? Těšíte se,
„Jelikož studuju uměleckou školu, až otevřou školu?
hodně se věnuju i malování a grafice. „Studuju školu, která mě baví. Stíhám
Máme ateliér, kde kamarádka maluje. všechno, zadali nám nafotit nějaké
Stýkáme se tam, občas taky něco na- fotky, navrhnout logotypy a plakáty,
maluju nebo něco nafotím. Když jsme a s tím problém nemám. Všechno děse dozvěděli, že nám zavřou divadla lám průběžně, takže pohoda.“
a kina, rozhodli jsme se, že budeme yy Jak podle vás doléhá karanténa
v ateliéru promítat filmy. Odvysílali na psychiku člověka?
jsme nakonec jen jeden. Pak totiž vy- „Herci se s tím musí vypořádat, nic jiného
hlásili úplnou karanténu.“
jim nezbývá. Spousta divadel z pražské
yy Co jste tedy dělal potom?
scény šije roušky a čas v karanténě vyu„No, nevěděl jsem, jak dál… Mám žívají efektivně. Možná právě proto jsou
rád pozornost a rád bavím lidi. Když všichni v pohodě, protože jsou i tak v kojsem viděl u známějších muzikantů, lektivu svých přátel a pomáhají lidem.“
že natáčejí streamy z domu a postují yy Co uděláte jako první, až skončí
je na Instagram a na YouTube, chtěl karanténa?
jsem to pak zkusit taky. Na svůj Insta- „Půjdu na kávu do kavárny!“
Vojtovy pravidelné streamy lze sledovat přes jeho instagramový účet
@vojtisek_kurka. Podpořte prostějovskou kulturu i v této nelehké
době!

PROSTĚJOV Do divadla, na muzikál nebo na operu se zatím nepodíváme. Jiné to není ani v Prostějově,
kde se vládní opatření ve věci COVID-19 dotkla i našich kulturních
zařízení, jako je například Divadlo
POINT. Šestnáctiletého Vojtěcha
Kůrku (na snímku) však žádný virus do kouta nezahnal. Aktivní a talentovaný student SŠDaM v Prostějově hraje na kytaru, zpívá, hraje
v divadlech a jak sám tvrdí, má rád
pozornost.

Vojtěch
Kůrka

neztrácí
optimismus
student
a divadelník

alespoň
takhle,“

Když nemůžu hrát,
tak bavím lidi
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BEZDOMOVCI S ROUŠKAMI, MINIMUM KRÁDEŽÍ I OPILCŮ
,CMRTQDÊJCNCUX¾VGéPÊdwKEJVCq
<FGÿMC)QVVYCNFC\/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQX

PRVNÍ DÍL
připravil
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Den strážníka začíná ráno v šest hodin na služebně, kde se Zdeněk Gottwald převlékne
a vyfasuje zbraň. Nezbytnou součástí uniformy
se v posledních týdnech stal rovněž respirátor
bez výdechového ventilu. „Dostali jsme i brýle,
ty většinou používáme pouze, pokud jdeme do
zásahu,“ upřesnil Zdeněk Gottwald.

4QWwM[\/QF÷X[
TGURKT¾VQT[QFRTKO¾VQTC
Ochranné pomůcky dostávali strážníci postupně. „Když jsme se začátkem března ptali,
jestli bychom neměli na ulici mít roušky, bylo
nám řečeno, že nic nedostaneme, protože
bychom je stejně nenosili. Netrvalo dlouho
a situace se změnila. První roušky pro nás
zajistila Alena Rašková, která je sehnala v Moděvě v Konici. Den po tom, co z Číny dorazilo
letadlo, nám primátor František Jura osobně
dovezl respirátory,“ popsal Zdeněk Gottwald,
podle něhož hlavní změna v každodenním
harmonogramu spočívá v tom, že už se ráno
na služebně nepotkává s okrskáři. „Ti do prá-

DEN S...
eÊ
erníku

V

PROSTĚJOV Služba strážníka nezná neděle ani svátky. Ohlížet se samozřejmě nemůže ani na epidemii. Přesvědčit jsme se o tom mohli na Velký
pátek, kdy jsme se setkali se Zdeňkem Gottwaldem, který u Městské policie
pracuje už 15 let. I on patří mezi ty, jenž už několik týdnů stojí „v první linii“
boje proti šíření koronaviru.

ce nyní chodí půl hodiny po nás,“ vysvětlil.
Dalším vybočením je, že strážníci vůbec nepřijdou do osobního kontaktu s kolegy sedícími v operačním středisku. Od nich veškeré opatření vyhlášeno, jsme prakticky nedělali
nic jiného, než neustále vyjížděli na různá
pokyny dostávají výhradně telefonicky.
oznámení ohledně skupinek lidí bez roušek.
Za dvanáctihodinovou směnu jsme měli
&G\KPHGMEGCWVC
i přes patnáct výjezdů,“ zavzpomínal Gottwald.
Než vyrazí Zdeněk Gottwald s kolegou do Podobně to bylo se shlukováním lidí. „Poté,
terénu, vyslechne si od nadřízených novin- co byly uzavřeny školy, bylo město plné
ky zaměřené zejména na aktuální změny děcek. Týkalo se to hlavně Smetanových
v opatření proti šíření nákazy Covid-19. a Kolářových sadů. Různě posedávali po
Následně se společně s kolegou pustí do lavičkách a pokuřovali. Když se zpřísňovala
dezinfekce auta. Pak už nasednou a jede se. opatření, stálo to u některých hodně vysvětPrvním cílem je hlavní vlakové a autobusové lování, aby se ukáznili. Nyní už mají celkem
nádraží. „Probíhá to standardně tak, že jede- k situaci respekt,“ srovnal Gottwald.
me tam, kam nás nadřízení zrovna pošlou. Před nádražní budovou popochází ošuntělý
Často také reagujeme na přijatá oznámení. muž. Navzdory zanedbanému zevnějšku,
Právě nádraží bývá častým cílem stejně jako má i on na ústech roušku. „Spoustě z bezdotřeba nedaleké okolí Husova náměstí. Tam movců jsme roušky předávali. Musím je pobývá občas docela živo,“ prozradil strážník.
chválit, že je prakticky všichni poctivě nosí.
Mnohem horší už je to samozřejmě s jejich
celkovou hygienou. Je jasné, že si roušky
0CTQWwM[UKWå
pravidelně nevyvařuje asi ani jeden,“ komen\X[MNKKDG\FQOQXEK
toval prostějovský strážník.
Na nádraží se strážníci zaměřují zejména na
kontrolu dodržování nařízení o povinnosti
nosit roušky na ulici. Dnes je vše v pořádku.
„Ze začátku bylo přestupků v tomto ohledu
hrozně moc. Asi týden po tom, co bylo toto

<FGP÷M)QVVYCNFRąGFRTQUV÷LQXUMQWTCFPKEÊ2T¾X÷PCP¾O÷UVÊDÚX¾RąGUFGPKXPQEKXGNMÚ
RQJ[DNKFÊRTQVQLGéCUVÚOEÊNGOJNÊFMWLÊEÊEJUVT¾åPÊMč
Foto: Martin Zaoral

lé ubytovny v Pujmanově ulici. I zde panuje
poklid. „Opilců na ulici ubylo. Po vyhlášení
nouzového stavu jsme řešili pouze jeden případ převozu na záchytku. Výrazně také ubylo krádeží v obchodech, možná se zloději zalekli vyšších trestů,“ komentoval Gottwald.
Z Vrahovic se strážníci obyčejně přesouvají
do centra města. Nejinak je tomu i na Velký
pátek, předzvěst velikonočních svátků. Jindy
rušné hlavní náměstí je prakticky liduprázdné. Sem tam kolem projde osamělý chodec
směřující na nákup do otevřených potravin
ve Zlaté bráně. Jinak nikde nikdo. „Zatím je
to hodně poklidné. Stejné to asi mají třeba
i kolegové, kteří hlídají stan u nemocnice, kde
probíhají odběry u lidí s podezřením na nákazu COVID-19. Ten se nyní střeží nepřetržitě,
a to i v noci. Ale lidé jsou disciplinovaní, žádný problém jsme tu za celou dobu nezazna1RKNEčPCWNKEÊEJWD[NQ
menali. Je ostatně cítit, že z toho stanu mají respekt, neboť se bojí nákazy. Kam nemají, tam
Z nádraží se hlídka přesouvá do Vrahovic. nechodí. Kdyby to tak bylo se vším,“ zamyslí
Projíždí například kolem nechvalně proslu- se sedmatřicetiletý městský policista.

/G\KONÚPUMÚOKMCOGP[
Přes „sváteční klid“ je přece jen z některých lidí na ulici cítit určitá míra nervozita. „Myslím, že my jako strážníci
máme výborný tým, který drží při sobě.
Ovšem, když třeba narazím na někoho,
komu se snažím něco vysvětlit a on je
třeba sprostý i podrážděný, není nikdy
jednoduché vyhodnotit, jak se k němu
mám coby strážník zachovat. V tomto
ohledu bychom uvítali větší podporu ze
strany vedení, abychom věděli, že když
dojde k nějakým potížím, náležitě se za
nás postaví. Jinak se totiž člověk ve službě cítí jako mezi mlýnskými kameny. Na
jedné straně má dohlížet na dodržování
zákonů a vyhlášek, na druhé straně se to
může obrátit proti němu,“ uzavřel Zdeněk
Gottwald před prostějovskou radnicí, kde
jsme se také rozloučili.

/DERUDWRŐSURVWĚMRYVNpQHPRFQLFH

ZDVOJNÁSOBILAY\äHWŐRYDFt
NDSDFLWXSURWHVWRYiQtNRURQDYLUX
PROSTĚJOV Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL,
efektivně zareagovala na zvýšenou
potřebu testování osob s podezřením na COVID-19 a zvýšila svou
kapacitu denních vyšetření na
Oddělení laboratorní medicíny na
dvojnásobek.
Personálně posílený tým specialistů
zde nově pracuje ve dvou osmihodinových směnách a denně vyhodnotí
i více než 200 odebraných vzorků.
„Celkový počet testů kolem dvou stovek je však maximální, a to z důvodu
náročnosti na personální, technické
i prostorové kapacity. Laborantky
musí být erudovány v pipetování
opravdu velmi malých objemů, v řádech mikrolitrů. Především je kladen
důraz na jejich zručnost a zkušenost,
jelikož místo v procesu vyšetřování je
nejkritičtější, nejzodpovědnější a nejnáročnější,“ sdělila Ivana Kohnová, primářka Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny
Nemocnice Prostějov.
Tím rozhodně nelze opomenout práci
mikrobiologů – vysokoškolských spe-

cialistů, kteří provádějí amplifikaci a interpretují definitivní výsledky vyšetření a zodpovídají za hlášení pozitivních
výsledků i za denní hlášení. Do testování na COVID-19 musela primářka
zapojit zapisovatelky, mediky i laborantky momentálně z méně vytíženého provozu na mikrobiologii i z jiných
úseků Oddělení laboratorní medicíny,
aby bylo možné vytvořit 3 pětičlenné
týmy, které jsou schopné vyhodnocovat vzorky 16 hodin denně.
Od 18. března, kdy se v Prostějově začalo vyšetřovat, do středy 8. dubna laboratoř v Nemocnici Prostějov vyhodnotila 2435 vzorků, z toho 123 bylo
pozitivních na COVID-19. Náročná
práce laborantek a vysokoškoláků mikrobiologů pokračovala i během
Velikonoc ve dvanáctihodinových
směnách. O svátcích však nefungovala všechna odběrová místa, a vzorků
tudíž bylo méně. Od úterý 14. dubna,
tj. dnes, je tým primářky Kohnové připraven opět na maximální testovací
režim.
Prostějovská laboratoř vyšetřuje
vzorky pacientů ze tří nemocnic Stře-

domoravské nemocniční v Přerově,
Prostějově a Šternberka a z Jesenické
nemocnice, dále ze tří odběrových
míst (stanů) v Prostějově, Šternberku,
Přerově a dále také vzorky z výjezdové sanitky infekčního oddělení, která
odebírá pacienty z celého kraje přímo
u nich doma. „Výsledky vyšetření jsme
schopni v současné době poskytnout
nejpozději do čtyřiadvacet hodin od
odběru, což je ve srovnání s ostatními
regiony velmi dobré skóre,“ pokračuje
primářka oddělení laboratorní medicíny.
„Jsem nesmírně pyšná na své zaměstnance! Někdy mě až dohání k slzám,
když vidím, jak jsou děvčata oblečená
ve skafandrech a obětavě pracují, bez
možnosti se kdykoliv najíst, napít
nebo vykonat hygienickou potřebu,“
přiznává Ivana Kohnová. Primářka zároveň dodává, že s přímým průkazem
nového koronaviru jsou spojeny obrovské nároky na administrativu. Musí
být stoprocentní kooperace s krajskou
hygienickou stanicí, ústavem zdravotnických informací a statistiky a v neposlední řadě i s jednotlivými indikujícími
lékaři i pacienty.
(red)

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

20040910565
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Kavárny z Prostějovska znovu
lákají labužníky
PROSTĚJOV Těžkou ránu znamenala od začátku nařízení Vlády ČR související s koronavirem
pro majitele restaurací či kaváren.
Nejdříve se museli vypořádat
s omezením pracovní doby, před
měsícem ale museli zavřít zcela.
Dvěma posledními možnostmi,
jak zachovat aspoň částečný provoz, tak nyní zůstávají pouze výdej stravy a nápojů přes okénko
či dveře nebo rozvoz. Zatímco
zprvu této možnosti využívaly
hlavně restaurace, nyní se k nim
připojila také část kaváren.

Michal SOBECKÝ
Koncem minulého týdne takto zkusil
otevřít Canall. Kavárna na okraji centra Prostějova tak znovu nabízí moučníky i kávu s sebou. „Zájem lidí je
větší, než jsme čekali. Nevěděli jsme
popravdě, co od toho čekat. Máme
naštěstí před kavárnou velký prostor,
takže s odstupy lidí není problém,“
prozradila Vendula Hronová. „Uvidí
se, zda nejde jen o počáteční nadšení,“
poznamenala.
Už dříve otevřela i palačinkárna, která
své dobroty z provozovny na náměstí

Spojenců nabízí i přes službu Dáme
jídlo. Čerstvě ale otevřely také Kavárna V Uličce nebo Cukrárna U Veterána na konickém náměstí. „Zatím
není zájem velký. Zveřejnili jsme informaci, že otevíráme na Facebooku,
lidé zatím jen lajkují, ale nechodí,“ poznamenal spolumajitel cukrárny Filip
Smejkal. Sortiment přitom není výrazně omezený. „Nabízíme zákusky,
kávu a zmrzlinu s sebou. A také pivo,“
láká s úsměvem.
Znovuotevření hlásí také z němčické
restaurace U Slona. „Máme otevřeno
v omezeném režimu díky výdajovému
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okénku. Funguje také rozvoz,“ informovala Michala Pardíková. Přiblížila
také, co v době koronavirové restaurace nadále nabízí. „Děláme domácí

pizzu. Otevřeli jsme teď ve středu
poprvé, nabízíme kromě dalšího jídla
také zákusky a pečivo. A zájem není
malý,“ řekla spokojeně. Proč si lidé do

podobných zařízení vesměs nachází
cestu? Odpověď je nasnadě. „Zjevně si
rádi dají dobrou kávu, a to i jinde než
doma,“ zamyslela se Hronová.
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NEZAMYSLICE V době krize
každý pomáhá, jak umí. Tomáš
Gregor z Nezamyslic se profesionálně zabývá mimo jiné tvor-

bou výukových videí. Velmi pohotově a zcela z vlastní iniciativy
sestavil video, které je šité Nezamyslicím přímo na míru, poba-

ví a zároveň obsahuje všechny
podstatné informace.
Čtyřminutové video vzniklo už
v polovině března. Přestože amatér by se s jeho tvorbou trápil
třeba i několik týdnů, profesionálovi to zabralo jen něco přes
dvě hodiny. „Po městysi kolovala
spousta informací, rozhodl jsem
se je ve videu dát dohromady
a zároveň utřídit,“ vysvětlil důvody vzniku videa Tomáš Gregor,
který výsledek umístil na internet. „Objevil jsem to na YouTube a následně poprosil, jestli
bychom to nemohli zveřejnit na
našich webových stránkách. To
nám bylo umožněno,“ potvrdil
starosta Vlastimil Michlíček.
(mls)

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Kdepak koronavirus! Konec světa bude
teprve až spadne internet...
Po zavření všech veřejných
sportovišť lidem často
nezbývá než cvičit doma.
Jenže této možnosti obecně využívají spíše ti dříve
narození. Mnozí z řad mladé
generace působí, jako by
jim omezení volného pohybu spíše vyhovovalo a tráví
celé dny před monitory
svých počítačů či tabletů.
Velmi dobře o tom svědčí
fotografie, které se sešly po
výzvě, již na svém facebookovém profilu vyhlásil David
Píchal z Prostějova.

MLADÍ
PAŘÍ

Foto: Martin Kulich
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stejně jako Palírna U Zeleného stromu v Prostějově, které nám nabídly
dezinfekci. Vše zadarmo,“ prozradila
Vymětalová. Pomoc pak přišla i z větších dálek, třeba ze Šumperska, z něj
přispělo nehtové studio Lenka a část
tamní vietnamské komunity. „Samozřejmě podobné aktivity hodnotím
velmi kladně. Ze začátku nebyl dostatek ochranných pomůcek, byli jsme
tak za počin moc rádi,“ poznamenal
starosta Jesence Dominik Bečvář,
který společně s Radkem Kvapilem
a Michalem Bartoškem zajistili dovoz
roušek do vsi.

Zdejší domov pro seniory ale nyní
také podléhá přísným bezpečnostním
opatřením. „Je u nás zvýšená hygiena,
platí zákaz návštěv, celkovou karanténu jsme ale zatím nezavedli. Naštěstí
se dosud u nás žádný případ neobjevil
ani u klientů, ani u zaměstnanců,“ informovala Věra Vymětalová.
Situace je pro podobná zařízení těžká, opatření na ně doléhají v mnohém. Přesto zde zůstávají optimističtí. „Atmosféra je zatím dobrá.
Krizový plán je ale pro jistotu připravený,“ uklidnila na dálku rodiny klientů i zřizovatele domova.

20040970567

PROSTĚJOV Nedostatek ochranných pomůcek, ale také velká solidarita a pomoc ze strany firem a veřejnosti. Obojím si v uplynulém
období prošly domovy pro seniory
po celé České republice. Nyní už
ale patří nedostatky spíše do minulosti. A například ředitelka domova pro seniory v Jesenci Věra
Vymětalová ve velkém děkuje. „Je
to velice pěkné. Hlásí se spousta firem i jednotlivců, a to včetně úplně
cizích lidí. Všichni chtějí pomoci,“
vzkazuje vděčně.
Pomoc přitom má mnoho podob.
„Jsme hodně zásobeni rouškami,
některé zaměstnankyně jsou na ošetřovném a samy šijí, přišly nám také
finanční dary. Pomohla i firma z Brna

pandemie ve sportu
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PROSTĚJOV Jak už všichni dobře víme, nový typ COVID-19 je nejnebezpečnější pro starší lidi s jinými zdravotními
problémy. Jak současnou pandemii pro ně velmi nebezpečné nákazy zvládají? Nepodléhají strachu, či přímo panice? Co si myslí o celkové situaci v souvislosti s přísnými opatřeními vlády ČR, jež omezují běžný život a přinesou
nemalé následky? Nejen na tyto otázky by měl odpovídat nový cyklus interview s dříve narozenými sportovními
osobnostmi Prostějovska, který v dnešním vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku startuje celoživotní sportovec
tělem i duší Jiří Kremla.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
zz Jak tedy momentální stav
silně ovlivněný nákazou koronaviru prožíváte?
„Snažím se to brát v rámci možností
normálně. S manželkou máme výhodu, že bydlíme v Mostkovicích,
tedy v obci, ne ve větším městě.
Navíc máme domek se zahradou,
což je obrovský rozdíl v porovnání
s těmi, kteří jsou většinu času zavření doma v bytě. My se můžeme jít
kdykoliv provětrat ven na zahrádku
bez jakýchkoliv obav a to je pro psychiku vzpruha.“
zz Můžete popsat svůj standardní den?
„Doma se snažím cvičit, dělám
jógu a zajezdím si na cyklistickém
trenažéru. Jinak hodně čtu, času je
na to ještě víc než dřív. Se ženou si
samozřejmě pustíme i televizi, ale
zpravodajské relace jsme postupně
skoro úplně vyškrtli. Dívat se pořád
dokola na rakve a sledovat, jak se
kde všechno zdravotně zhoršuje,
nikomu nepřidá, zvlášť lidem v našem věku. To si radši pouštíme Ci-

mrmany, nejlepší humor pro zvednutí nálady. A moc pomáhá pobyt
venku v přírodě. Já vyrážím buď na
kole, nebo pěšky, někdy s holemi
na nordic walking. Mám svůj oblíbený okruh okolo plumlovské
přehrady, kde je vždycky hezky.“
zz Co nákupy?
„S těmi většími nám pomáhají přátelé, za což jim i touhle cestou moc
děkujeme. Do velkých nákupních
center vůbec nejezdíme, protože
člověk vnímá, že je to od určitého
věku zbytečný hazard. Když vezmu
sebe osobně, patřím do nejohroženější skupiny. Žádné panice ani
trudnomyslnosti však nepodléhám, je potřeba si zachovat zdravý
rozum. Na menší nákupy do obchodu tady v Mostkovicích si normálně zajdeme, být pořád zavření
doma a klepat se strachy nic neřeší.“
zz Věříte, že pandemie v dohledné době pomine a vše se
zlepší, vrátí do normálu?
„To je věc, nad kterou si zatím lámou hlavu i lékařské kapacity. Nikdo teď nedokáže přesně říct, jak se
tahle nemoc bude dál vyvíjet, jestli
se na ni podaří najít nějaký lék, nakolik si lidský organismus dokáže
vůči koronaviru vytvářet protilátky
a zda dočasně, či trvale. A jestli se
tato nákaza bude pravidelně vracet
srovnatelně například s epidemie-

mi chřipky. Jde o otázky, na které asi
najdeme odpovědi teprve časem.
Musíme věřit, že se situaci povede
zvládnout, dostat pod kontrolu
a všechno nakonec dobře dopadne.
Z čeho mám ale už teď ohromnou
radost, to je vlna solidarity mezi lidmi. Znova se ukázalo, že jakmile jde
do tuhého, dokážeme se jako národ
semknout a vytáhnout své lepší já.
Taky jsme potvrdili pravdivost rčení zlaté české ručičky.“
zz Celý život jste velkým propagátorem sportování a pohybu
pro každého. Nemáte obavy, že
momentální dění právě tuhle
součást života fatálně poznamená?
„Na jednu stranu mě těší, že venku na procházkách či vyjížďkách
přírodou vidím a potkávám docela hodně lidí, kteří se nebojí a navzdory situaci se snaží hýbat jako
obvykle. Byť třeba běhat v roušce
musí být strašně nepříjemné. Na
stranu druhou je jasné, že současná situace bude mít na sportování
velký dopad, hlavně v souvislosti
s očekávaným propadem ekonomiky. Výrazně dolů určitě půjdou
podmínky ve vrcholovém sportu,
dost uskromnit se však bude muset nejspíš i střední výkonnostní
sport. Pravděpodobně se do něj
vrátí v mnohem větší míře dřívěj-

ší amatérismus, držet ho budou
opravdoví nadšenci. Čeho se ale
bojím nejvíc, že sníženou ekonomickou silou obyčejných lidí
citelně ubyde sportující mládeže.
Rodiny budou rády, že nějak přežívají, a na chození dětí do různých
oddílů či kroužků včetně sportovních prostě nebudou mít rodiče
peníze. Stejně jako se budou složitě hledat finance na odměny mládežnickým trenérům a podobně.
Sponzorů zůstane jen málo, stát
s kraji i městy veškerou potřebnou
podporu utáhnou v dosavadní
míře pouze těžko. Po téhle stránce nás coby společnost asi nečeká
lehká doba. Nezbývá než bojovat.“
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Sportovci stále v útlumu, ale ne bez
pohybu. Na fyzičce pracují podomácku
PROSTĚJOV Pandemie koronaviru
přerušila nebo zrušila soutěže a také
zakázala využívat veškerá sportoviště.
Vládní opatření proti šíření si holt i na
sportu vybralo velkou daň. Postupně
se totiž veškeré dění prakticky zastavilo a pokud se zájemci o pohyb neuchýlili k trénování ve volné přírodě
nebo doma, měli zkrátka smůlu. Nyní
alespoň části z nich svitla naděje, po
uvolnění další vlny opatření se totiž
postupně otevírají venkovní sportovní areály.

Michal SOBECKÝ
Ještě předtím ale museli v řadě organizací řešit nemalé složitosti. „Aktuálně
nikdo nic nedělá, přerušili jsme činnost.
Akorát posíláme členům videa, co by
mohli doma procvičovat,“ uvedla předminulý týden trenérka prostějovského
plaveckého oddílu Ivana Matyášková.
Klub původně měl přitom jiné plány.
„Vymýšlel se průběh kondiční přípravy. Pak ale přišla další omezení,“ dodala
Matyášková. Poukázala tak například na

zákaz shromažďování na veřejnosti více
než dvou lidí, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. To byla definitivní stopka.
Zcela odpískat sezónu už museli florbalisté. Všechny tři kluby Prostějovska
přišly dohromady o desítky plánovaných
zápasů, například kostelecký klub o utkání v Regionální lize mužů, nejvyšší oblastní soutěži. SK K2 Prostějov zase musel
zrušit tréninky i zápasy pro skoro dvě stě
dětí, Playmakery zase opatření spojená
s koronavirem zastavila v souboji o titul
v Olomouckém přeboru mužů. „Je to
nepříjemné. Nejvíc asi pro juniory, řadu
z nich čekaly poslední zápasy v jejich
kategorii, nyní se přesouvají do mužů,“
vyjádřil se k situaci klub.
Ještě mnohem více byly zasaženy taneční
skupiny. Třeba TS Free Dance Prostějov
se chystal na vrchol sezóny. Marně. „Co
se dá dělat, nezbývá než se modlit, aby
se brzy vrátily věci do normálu,“ uvedla
za skupinu Jana Bálešová. Tanečnice a tanečníci ale nelení. „Máme každý všední
den v pět hodin on-line lekce. Podle
různých kategorií - pro děti tréninky,

dále challenge, kreativní úkoly i nácviky
choreografií. I když nevíme, zda je vůbec
v tomhle školním roce ještě využijí,“ povzdechla si Bálešová.
Dobrá zpráva v podobě uvolnění pravidel například pro tenisty přišla v uplynulém týdnu. „Myslím, že se to u nás
rozběhne příští týden. Zrovna teď děláme brigádu, abychom kurty připravili,“
prozradil v pátek odpoledne majitel tenisového areálu v Prostějově Dušan Běhal.
Už v tomto týdnu by mělo být definitivně hotovo. „Zaplaťpánbůh za to, lidé nám
volají. Těší se, jsou nadržení na sport,“
míní Běhal. „Zatím jsme otevřeli tenisové kurty s umělým povrchem, antukové
připravujeme. Zbytek zůstává zavřený,“
prozradil Večerníku po čtvrtečním částečném uvolnění starosta Kostelce na
Hané František Horák.
Do akce mohou jít i nohejbalisté. „Nařízení platí od úterý. Ze svazu přišel e-mail,
kde jsou vypsané veškeré podmínky, za
nichž je možné provozovat nohejbal,“
řekl předseda a šéftrenér TJ Sokol I Prostějov Richard Beneš. „V těchto dnech

budeme dělat úpravu kurtu, ještě jsme se
k tomu totiž nedostali. Úpravy se vážně
nedají dělat ve dvou, to chce, aby na to
naběhlo osm deset lidí,“ vyjádřil se Beneš. Kvůli koronaviru došlo k tomu, že
se celá soutěžní sezóna odsunula. „Hráči
si udržují fyzičku, chodívají běhat. Nic
moc víc se ani nedá dělat. Je to složité...,“
pokrčil rameny.
Dalších venkovních areálů je v Prostějově celá řada, ovšem většina patří kolektivním sportům. A tak například tartanová
hřiště nebo školní areály jsou nadále buď
zamčené, nebo obemknuté policejní
páskou. Ani tak ale některé sportovní kluby a spolky svou činnost zcela nezastavily. A snaží se alespoň podomácku dále
pokračovat v činnosti. „Naše akce jsou
všechny utlumené. Ale fungujeme na
webu www.sokol.eu. Zde nabízíme každý den cvičení pro naše členy,“ uvedla za
Sokol I Prostějov Petra Kohoutová. Právě moderní technologie zatím některým
sportovním klubům alespoň částečně
pomáhají. Daří se tak například různým
tanečním spolkům.

Kromě profesionálních volejbalistek pak
přišli o část sezóny také amatéři pod vysokou sítí. Včetně velmi úspěšného týmu
Sexmeralda Prostějov. „V Hanácké volejbalové bylo zatím zrušeno jedno kolo
a čeká se, co bude dál. Pravděpodobně
se zruší i dubnové kolo a bude se čekat,
jak to bude s finále,“ poznamenal Lukáš
Vinařský, jeden ze „služebně“ nejstarších
hráčů týmu. Pro tým je to velká ztráta,
letošní sezónu se chtěl dostat až na vrchol
soutěží.
S velkými problémy se pak potýkají
třeba také běžci. I když alespoň individuálně mají nejméně omezené
podmínky k trénování ze všech sportů.
„Společné tréninky nejsou organizovány, každý trénuje individuálně,“ vyjádřil se k současné situaci za Orientační
běh Haná Dušan Vystavěl. Sport by letos měl přijít o celou řadu akcí, sezóna
se totiž právě rozbíhá. „Soutěže v Česku jsou zrušené minimálně do konce
května, světové soutěže pak do konce
července. Něco je přeložené ještě na
letošní říjen,“ prozradil Vystavěl.

Tréninky zaèínají:
Lukostøelci mají
konec oddechu
PROSTĚJOV Kvůli zákazům
a nařízením vlády, která chtěla zabránit šíření koronaviru, nemohli trénovat. Přišli také o turnaje
a museli ponechat svou střelnici
zavřenou. To už ale o prostějovských lukostřelcích neplatí. Klub,
který letos na domácí půdě získal
v mistrovství ČR zlato pro nejlepšího muže i seniorského střelce,
už zase piluje. Veřejnosti oznámil,
že od minulého týdne opět pořádá
tréninky. A po týdnech domácího
střílení na dvorcích i zahradách tak
jde znovu do akce.
I tak ale musí klub počítat s řadou
omezení, která nadále platí. „Pro nás
znamenají, že střelci od sebe musí
být dva metry a každý má svůj terč.
Máme zakázaný vstup do haly, na toalety je omezen vstup jen pro dva lidi
současně. A nesmíme používat šatny,“
vyjádřila se k aktuálním podmínkám
předsedkyně klubu Magda Robová.
Pro lukostřelce jakoby omezení nekončila. „Taky musíme ve velkém řešit
rozpis tréninků, aby se nám nepotkávalo moc lidí naráz,“ dodala Robová.
Začátek přípravy přesto znamená
ulehčení, kterého se zatím kolektivní
sporty nedočkaly. „Areál budeme mít
otevřený každý den. Uvidíme, jaký
bude zájem,“ přidala nová šéfka klubu.
Aktuálně jsou i přes všechny zákazy
a omezení lukostřelci jedněmi z mála
sportovců, kteří mohou svůj areál
v současnosti alespoň zčásti využívat.
(sob)
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Záchrana pro Mostkovice či Protivanov, naopak například Pivín a Vrahovice smutní
PROSTĚJOVSKO Koncem loňského listopadu zazněly poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících Prostějovska
pro sezónu 2019/2020 na čas utichlo. Podzimním bojům byl
nenávratně konec a bezvýhradně nastal tak čas bilancování.
Jak se týmům dařilo? Plnily očekávání? A co za změny a kouzla
na vylepšení svých pozic chystají do jara? Na tyto a další otázky
se v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku tradičně zaměřujeme každou
přestávku mezi půlsezónami a nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy
jsme vám během prosince, ledna a února přinesli monitoring
všech soutěží a také sondu do všech soutěží od Fortuna:Národní
ligy až po Okresní přebor. V šuplíku zůstává připravena III. třída
a ženská divize, ohlédnout se plánujeme i za mládežnickými boji.
Jak se před pár dny potvrdilo, pauza od dalších zápasů bude
delší, než se čekalo. Koronavirus totiž soutěže napříč úrovněmi
přerušil a jarní část sezóny se tak ani nestihla rozběhnout a už
záhy skončila. Co to pro týmy znamená? Žádný z nich nebude
ani postupovat, ani sestupovat. Pro mnohé jde nepochybně
o úlevu, že přijdou o nejvíce stresující část ročníku, pro jiné je to
zklamání, neboť ztratili šanci na dosažení úspěchu.
Dnešní díl dlouhodobého seriálu je tak věnován aktuálním
událostem a pokračovat v tom budeme i příště. Následně dojde na hodnocení zmiňovaných klání. Fotbal se nehraje, ale
pořád se něco děje, takže nepřestávejte sledovat nejčtenější
regionální periodikum.
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Michal SOBECKÝ
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CELÉ JARO BEZ FOTBALU!

Konec. Nad osudem sezóny
2019/2020 bylo definitivně rozhodnuto. Alespoň pro týmy hrající MSFL, divize a soutěže pod hlavičkou Olomouckého KFS i OFS
Prostějov. Kopačky ve skříňce
mohou nechat také všichni mládežníci a v neposlední řadě se ve
všech výkonnostních stupních
nerozběhnou ani ženské souboje.
Fotbalová asociace České republiky minulý týden definitivně rozhodla, že stávající ročník skončí
kvůli pandemii koronaviru přesně ve své polovině. Týmy kvůli
nařízením vlády a bezpečnostním
opatřením nemohly v posledních
týdnech pořádně trénovat a byly
odkázané na individuální přípravu. Nyní je jasné, že doba, kdy se
musí obejít bez zápasů, se výrazně
protáhne.
Začátkem listopadu loňského roku
umlkly píšťalky na řadě stadionů
Prostějovska. Nikoho tehdy nenapadlo, že je to naposledy, co se v sezóně 2019/2020 potkávají. Pro fotbalisty měla přijít zimní pauza, která
bude daleko delší, než tehdy mohl
někdo předpokládat. Nejprve to
vypadalo, že se musí hrát zápasy bez
diváků, pak ale bylo jasné, že se začátek sezóny musí odložit. Už tehdy
přitom někteří funkcionáři i trenéři

předpovídali, že ročník bude ukončený a jarní část vůbec nezačne. To
se nyní potvrdilo.
Výkonný výbor FAČR po svém
zasedání 7. dubna konstatoval, že
pokračování amatérských soutěží
představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné
zdravotní riziko. VV vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních
měsíců fakticky možné a v důsledku
těchto skutečností rozhodl o ukončené veškerých mistrovských a pohárových amatérských soutěžích se
plošně na celém území ČR ke dni 8.
dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle aktuálních tabulek k 8. dubnu, kluby však nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do
profesionálních soutěží - tedy z ČFL
a MSFL do druhé ligy, a to za předpokladu, že se druhá nejvyšší soutěž
dohraje. „Nešlo čekat dál a situace
se už musela řešit. Mrzí mě, že nám
nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je
zdraví v tuto chvíli jednoznačně na
prvním místě, musíme se tím stejně
jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Malík, předseda FAČR.
Jedním z těch, kteří očekávali, že už
se sezóna nerozběhne, byl i předseda Krajského fotbalového svazu
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Olomouckého kraje. „Říkali jsme
si, že to nemůže dobře dopadnout.
Soutěže se mohly stát při pokračování neregulérní, hráči chodí do práce
a systém středa-víkend by málokteré
mužstvo zvládalo. A hlavně jde o jejich zdraví! Pandemie není za námi
a je otázkou, kdy bude. Začínat někdy v červnu je naprostý nesmysl,“
vyjádřil se Stanislav Kaláb. „Rozhodnutí svazu jsme tak přivítali Byli jsme
v kontaktu s předsedou Malíkem,
ptal se nás na názory. Panovala dobrá
spolupráce,“ dodal.
Podobná očekávání měl také místopředseda Okresního fotbalového
svazu Prostějov Ladislav Dudík. „Víceméně jsem to tušil. Případů bylo
stále více a dalo se tušit, že to takto
dopadne,“ poznamenal muž, pro
kterého ale rozhodnutím ještě zápa-

sový oddech nenadchází, nedávno
se totiž stal sportovním manažerem
1.SK Prostějov. A profesionální
fotbalové soutěže ještě definitivně
ukončené nebyly. Nynější situaci nepamatuje. „Mám sedmapadesát let
a nikdy jsem nic takového nezažil,“
vyjádřil se pro Večerník.
Týmy mají nyní za sebou jen čtrnáct,
případně šestnáct zápasů. Mládežnické nebo ženské celky dokonce
ještě méně, ženy například odehrály
pouhých osm zápasů. O souboje na
trávnících však definitivně přijít nemusí. „Přemýšlíme nad tím, že kdyby přišlo další uvolnění zákazů, dalo
by se v sezóně pokračovat. Formou
přípravných zápasů, ale podle losu
soutěží,“ nastínil plán krajského svazu Stanislav Kaláb s tím že hrát by se
ale nejspíš muselo bez diváků.

„Zápasy se zase rozběhnou,
ale
bez
diváků!“
Exkapitán eskáčka Karel Kroupa je optimistou
PROSTĚJOV Jako jeden z přirozených lídrů týmu byl spolu
s Janem Polákem u jistě nepopulárních vyjednávání hráčů s klubem ohledně řešení aktuální tíživé ekonomické
situace. Podle útočníka Karla Kroupy (na snímku) je ale
cenné, že takřka všichni prokázali dobrou vůli. Volný čas
využívá k posílení fyzické kondice a věří, že se na hřiště
v dresu 1.SK Prostějov ještě v dalších měsících podívá.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Tomáš
KALÁB

yy Jak probíhala jednání o mzdových
úpravách?
„Vedení klubu předneslo svoji určitou
představu, která se individuálně upravovala se zohledněním požadavků toho kterého hráče. Ve většině případů se oboustranné představy nakonec sladily. Za pozitivní
považuji fakt, že obě strany měly snahu se

vzájemně pochopit a v těžké situaci pro
fotbal se domluvit.“
yy Můžete upřesnit, v jakých mantinelech se mzdové srážky pohybují?
„Obecně lze říci, že dočasné snížení se
pohybuje v rozmezí dvaceti až padesáti
procent.“
yy Na počátku nucené přestávky jste se
zmínil, že vám osobně přišla vhod?
„Je to tak, využívám ji k nabrání fyzické
kondice, kterou poznamenaly zdravotní
problémy v závěru zimní přípravy. Chci
v tomto dohnat ostatní spoluhráče, takže
individuální přípravu určitě nezanedbávám. Na druhou stranu musím přiznat,
že v mém věku je hledání motivace zvlášť
v tomto režimu čím dál těžší.“

yy Čemu dalšímu se věnujete v době
nedobrovolného volna?
„Jednoznačně rodině a jsem tomu rád.
Syn je ve věku, kdy začíná aktivně rozvíjet
fotbalové dovednosti, což je samozřejmě
motivací i pro mě.“
yy Jaké jsou podle vás šance, že ještě
obléknete prostějovský dres?
„Pokud mohu usuzovat z vývoje epidemiologické situace u nás, řekl bych, že je to
na dobré cestě. Odhaduji, že na přelomu
dubna a května bychom znovu mohli pokračovat v přípravě na sportovištích a na
základě odložení evropského šampionátu
je dostatek termínů k dohrání soutěže. Pochopitelně ale bez diváků, s tím se budeme
muset všichni smířit.“

Mládežnický fotbal se Tréninky už chystá i eskáčko
i přes zrušení sezóny nezastaví
PROSTĚJOV Na svém úterním
zasedání výkonný výbor FAČR
ukončil veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže. To znamená nejen soutěže mužské kategorie od třetí fotbalové ligy níž, ale
také veškeré mládežnické ligy či
přebory. Pro mladé začínající fotbalisty jistě také nepříjemná věc.
Aktuálně platí pro mládežnické týmy
totéž, co pro elitní mužské. „Hráči
mají naordinovaný vcelku náročný
individuální program a jsem rád, že
k němu přistupují poctivě. Máme
totiž k dispozici kontrolu zpětnou
vazbou, ale i velkou motivaci kluků

samých,“ pochvaluje si trenér nejstarších žáků 1.SK Prostějov Aleš Rus.
Právě jeho svěřenci tvoří velice citlivou kategorii, kdy přecházejí do kategorie dorostu. Pokud se chtějí dále
úspěšně rozvíjet, nesmí jim takříkajíc
ujet vlak. „Je to na nich znát, tréninku
fyzické kondice se věnují naplno,“ potvrdil trenér žáků do patnácti let.
Sám je momentálně optimistou a věří
v obnovení tréninků v dohledné době.
„Doufám, že najdeme během dubna
nějaký způsob společných tréninků
a v květnu bychom snad mohli trénovat naplno ve standardním režimu,“
věří bývalý obránce eskáčka.

Jenže tréninky nejsou všechno, nemohou samozřejmě nahradit vlastní zápasy. „S ostatními kluby v soutěži jsme dohodnuti, že sehrajeme
sérii přátelských zápasů, jakmile to
situace dovolí. Bude to slabá náhrada za mistrovské zápasy, ale nedá se
nic dělat, aspoň něco. S kluky v této
věkové kategorii končím, protože přecházejí do dorostu, takže se
aspoň rozloučíme v zápasech, nejen
během tréninků,“ doufá v pozitivní
zakončení sezóny Aleš Rus. Podobně tomu bude i v dalších mládežnických výběrech 1.SK Prostějov.
(tok)

PROSTĚJOV Stejně jako například Hradec Králové se na společné tréninky v omezeném režimu
chystá i druholigový 1.SK Prostějov. O víkendu to Večerníku potvrdil hlavní trenér dvanáctého
týmu tabulky Pavel Šustr.
„Ano, společné tréninky připravujeme, ale zatím nemohu specifikovat od kdy a v jakém přesně
režimu, na to nemám potřebné
informace,“ zareagoval na dotaz
bez bližších podrobností kouč
eskáčka.
Ligová fotbalová asociace připravila na základě nového opatření
Ministerstva zdravotnictví materiál shrnující aktuální možnosti
a podmínky společné tréninkové

přípravy profesionálních fotbalistů
a požádala o stanovisko příslušné
orgány. Po jeho schválení byl distribuován na jednotlivé profesionální
kluby. V materiálu jsou zdůrazněny
podmínky pro možnou klubovou
tréninkovou jednotku, čímž se otevírá prostor pro restart na venkovních sportovních zařízeních.
Tréninková jednotka na venkovním
hřišti by neměla být limitována počtem zúčastněných. Přesto LFA ve
svém návrhu doporučuje rozdělit
kádr družstva na více menších skupin, které se na hrací ploše prostřídají (skupiny po 6 až 8 hráčích +
realizační tým). Jednotlivá cvičení
během tréninkové jednotky by pak
měla být uzpůsobena zákonné po-

vinnosti dodržovat dvoumetrový
odstup mezi osobami. Tedy žádná
soubojová cvičení a podobně. Na
nezbytné minimum bude nutné
omezit kontakt mezi všemi zúčastněnými (hráči, realizační tým).
Nebude možnost využívat společné
šatny a sprchy. Hráči se dostaví na
tréninkovou jednotku již převlečení a po ní se osprchují až doma.
Cesty na tréninkovou jednotku
i z ní mohou hráči řešit pouze individuálně. Rovněž bude nutné zajistit, aby u hrací plochy, kde se koná
tréninková jednotka, byla umístěna
nádoba s dezinfekčním roztokem
na očistění rukou, a aby byla prováděna pravidelná dezinfekce míčů
a tréninkových pomůcek.
(tok)
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RYCHLÝ

PROSTĚJOV Zkraje minulého týdne vláda ČR přistoupila
k prvnímu zmírnění přísných opatření vůči šíření koronaviru. Byť šlo o změny dílčí a spíš jen malé, mohou teď lidé
využívat venkovních sportovišť a při dodržení stanovených podmínek případně i odložit roušky. Pro volejbalistky VK Prostějov to však opětovné zahájení týmové přípravy zatím neznamená.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„O nějakém společném trénování
ještě neuvažujeme. Vzhledem k přetrvávajícím nařízením, i když mírně
uvolněným, by tréninky ve vyšším
počtu hráček byly dál hodně komplikované. To je lepší ještě nějakou
dobu počkat a zatím holky nechat

pracovat individuálně,“ nevolil kouč
žen vékáčka Lubomír Petráš žádná
unáhlená řešení.
Nápad okamžitě nahnat svěřenkyně
ke skupinovému makání za stávajících podmínek glosoval spíš s humorem. „Vidím to tak, že bych musel
jít ven běhat s každou hráčkou zvlášť,
což bych asi fyzicky nezvládl, navíc
by manželka nebyla ráda. Možná by
mě zabila,“ zasmál se Petráš pobaveně nadsázce.
Hanačky tudíž nadále pokračovaly
v osobním udržování kondice různou
formou. „Teď už se dá venku v příro-

dě běhat bez roušek, což je určitě výhoda. Stejně jako jezdit na kole nebo
případně cvičit, na internetu i sociálních sítích je spousta dobrých video
rad právě na různé cviky či posilování,“ zaregistroval Petráš.
Prostějovské družstvo se podle jeho
mínění sejde pravděpodobně až
v jeden určitý moment. „Čekáme na
otevření sportovních hal a vládní povolení, aby se opět mohl pohromadě
scházet aspoň trochu vyšší počet lidí
než nyní,“ plánuje slovenský lodivod
s odhadem, že taková doba by snad
mohla nastat za příznivého vývoje
někdy během května, nejpozději
června.
Již teď si ovšem vášnivý tenista může
jít pinknout milovaný bílý sport. „Na
tenis jsem se strašně těšil a je to paráda, už hrajeme a pořádně to mastíme,“ zazářily oči Petrášovi při popisu
dlouho odpíraných mačů s raketou
a míčkem
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PROSTĚJOV Jak vyšly prostějovské volejbalistky z kolektivního srovnání s ostatními družstvy UNIQA extraligy ČR 2019/2020 při pohledu do týmových statistik?
Tento číselný vhled docela věrně odpovídá tomu, jak
vypadal průběžný pohled na jejich herní projev.
Ženy VK Prostějov se díky výbornému servisu dostaly na
druhé místo v této činnosti a zásluhou neméně dobrého
zakončení na třetí pozici smečařsky. Čtvrté byly na blocích,
páté součtem všech získaných výměn, šesté co do celkové
užitečnosti a až osmé na přihrávce, čímž se jasně ukázala jejich největší slabina.
Pokud bychom sečetli umístění jednotlivých mančaftů
v daných statistických ukazatelích, vyšlo by nám následující specifické pořadí:1.ŠelmyBrno11,2.Olomouc19,
3. Olymp Praha 25, 4. Ostrava 27, 5. Prostějov 28, 6. Liberec
29, 7. KP Brno 39, 8. Šternberk 40, 9. Frýdek-Místek 53, 10.
Přerov 59.
(son)
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1. Šelmy Brno 1703, 2. Olymp Praha 1639,
3. Olomouc 1629, 4. Ostrava 1622, 5. Prostějov 1608, 6. Liberec 1590, 7. KP Brno
1505, 8. Šternberk 1482, 9. Frýdek-Místek
1311, 10. Přerov 1270.

1. Šternberk 16 %, 2. Šelmy Brno 15 %, 3.
Olomouc 15 %, 4. Liberec 15 %, 5. Ostrava
14 %, 6. KP Brno 14 %, 7. Frýdek-Místek 14
%, 8. Prostějov 13 %, 9. Olymp Praha 12 %,
10. Přerov 11 %.

1. Olymp Praha 202, 2. Prostějov 192,
3. Šelmy Brno 190, 4. Liberec 187, 5. KP
Brno 181, 6. Ostrava 178, 7. Šternberk 167,
8. Olomouc 161, 9. Frýdek-Místek 148, 10.
Přerov 136.

9(ÿ(51Ì.
ME kadetek zrušeno,
kvalifikace v PV nebude
Prostějov (son) - Národní sportovní centrum Prostějov se mělo
stát dějištěm závěrečné fáze kvalifikace o postup na volejbalové
Mistrovství Evropy kadetek 2020.
Původní termín byl 1. až 3. května, následně došlo kvůli pandemii
koronaviru k odložení na neurčito.
A nakonec se nebude hrát vůbec.
„Evropská volejbalová federace
CEV rozhodla s definitivní platností o zrušení letošního šampionátu dívek U17. Tím pádem se
logicky neuskuteční ani zbývající
kvalifikační turnaje a v Prostějově
teď špičkový mezinárodní volejbal kadetek bohužel neuvidíme,“
informoval šéftrenér mládeže VK
Prostějov Aleš Novák.
V NSC se měly střetnout reprezentační výběry České republiky,
Slovinska, Řecka a Lotyšska, na
finálové klání ME do 17 let (původně 1. až 9. srpna v Černé Hoře)
by postoupila dvě nejlepší družstva
z hanáckého dostaveníčka.
Na léto 2022 – tedy za více než dva
roky – je v prostějovských halách
plánováno příští Mistrovství Evropy kadetek, přičemž tenhle kolektiv ČR povede právě Novák. „Věříme, že zdravotní situace v celém
světě se dá během nejbližších měsíců do pořádku a z dlouhodobého
hlediska už zůstane stabilní. Aby
život včetně sportovního mohl
normálně dál běžet a naši vrcholnou domácí akci v roce 2022 nic
neohrozilo,“ přeje si zkušený kouč
talentovaných nadějí.
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1. Šelmy Brno 41 %, 2. Olomouc 41 %, 3.
Prostějov 37 %, 4. Olymp Praha 36 %, 5.
Liberec 35 %, 6. Ostrava 34 %, 7. KP Brno 33
%, 8. Šternberk 33 %, 9. Frýdek-Místek 32 %,
10. Přerov 32 %.

1. Olomouc 298, 2. Ostrava 283, 3. Šelmy
Brno 277, 4. Prostějov 274, 5. Liberec
271, 6. Olymp Praha 260, 7. KP Brno 242,
8. Šternberk 221, 9. Přerov 192, 10. Frýdek-Místek 158.

1. Šelmy Brno +928, 2. Olomouc +880, 3.
Olymp Praha +742, 4. Ostrava +736, 5. Liberec +715, 6. Prostějov +688, 7. KP Brno
+482, 8. Šternberk +420, 9. Frýdek-Místek
+304, 10. Přerov +236.
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PROSTĚJOV Premiérově v novodobé historii měl zdejší region hned dvojnásobné týmové zastoupení ve 2. lize žen ČR pod
vysokou sítí. Pro volejbalistky VK Prostějov B i TJ OP Prostějov
se uplynulá sezóna 2019/2020 zprvu nevyvíjela dobře, obě
družstva se dlouho máchala v sestupových vodách. Postupný
herní progres však vedl ke zlepšování i solidnímu umístění
v celkovém pořadí předčasně ukončeného ročníku.

původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hlavním důvodem, proč chtěl nový
šéftrenér mládeže VK Aleš Novák
přihlásit oddílový „B“-tým do třetí
nejvyšší ženské soutěže, bylo sbírání
zkušeností klubovými juniorkami
a kadetkami mezi dospělými. Právě
mládežnice totiž za rezervu měly výhradně nastupovat, jenže počáteční
horší výkonnost prostějovských plejerek U19 tenhle záměr hatila.
„Nejprve hrály za naše béčko pouze
juniorky, a to převážně špatně. Proto
jsme kádr vyztužili přivedením tří
posil, mladé dvojice Michaela Beránková a Adéla Benediktová z Šelem
Brno a zkušené Lenky Oborné. Navíc naskočila i Solange Soares coby

hrající trenérka, postupně jsme začali nasazovat také šikovné kadetky.
A výrazně pomohly pendlující holky
z áčka Veronika Boudová a zejména
Klárka Dvořáčková. Výkonnost šla
nahoru, zlepšily se rovněž výsledky,
mančaft začal fungovat mnohem
lépe,“ pustil se Novák do hodnocení.
Navzdory tomu, že kolektiv VK B
šel do každého střetnutí v jiné sestavě, zvládal s přibývajícím časem
díky svému posílení pravidelněji
bodovat. Jednou porazil dokonce
i jinak suverénní Opavu, klíčové byly
domácí triumfy nad Ostravou B,
Odrami a po novém roce ve Vsetíně,
nad Kylešovicemi či na půdě Ostravy B. Díky dvojímu skolení Frýdku-Místku B se záchrana stala téměř
realitou, na čemž nic nezměnily ani
nepříjemné neúspěchy v prestižních
derby s OP.
„Následně sice byla sezóna kvůli koronaviru předčasně ukončena, ale já
jsem pevně přesvědčený, že bychom

soutěž bez problémů udrželi i za
normální situace. V případě potřeby
jsme totiž dokázali produkovat hodně solidní volejbal a nepochybuji, že
v našich silách bylo minimálně uhájení šestého místa, na kterém jsme
průběžně figurovali,“ řekl Aleš Novák
s dovětkem směrem k budoucnosti.
„V momentální nejisté situaci ještě
vše řešíme, ovšem určitě chci béčko
znovu přihlásit do druhé ligy. Naše
mladé naděje se tam můžou dál otrkávat, což jim jedině prospívá.“
Volejbalistky TJ OP Prostějov
v minulých letech několikrát za
sebou ze druhé ligy sestoupily,
aby se vzápětí vrátily zpět administrativní cestou – zakoupením
licence na účast v soutěži, nebo
loni po nabídce k návratu výš od
samotného vedení ČVS. „Proto
bylo naším jednoznačným cílem,
abychom se tentokrát zachránili
sportovní cestou a konečně po delší
době potvrdili, že mezi druholigistky svou kvalitou opravdu patříme,“
vyhlašoval před sezónou kouč Hanaček Ladislav Sypko.
Další částečné přebudování hráčského kádru mělo splnitelnou metu
přiblížit, ale mančaft i přes viditelné
herní pozvednutí stále zůstával v průběžném pořadí příliš dole. Nedokázal

totiž dotáhnout do zdárného konce
řadu slibně rozjetých duelů, čímž zbytečně ztrácel drahocenné body. „V našem případě se sestava dost protáčela
podle toho, kdo byl zrovna nemocný
nebo na dovolené lyžovat a podobně. I proto míváme střídavé výkony,
většinou spíš horší výsledky. Přesto
věřím, že na udržení soutěže rozhodně máme,“ svěřovala se největší opora
Tereza Baláková hostující v ópéčku
z extraligového VK.
Její víra byla přece jen naplněna především zásluhou série šesti vítězství
ze sedmi utkání – včetně opětovného
skolení městských rivalek ve sledo- 1D÷TGIKQP¾NPÊFGTD[PCFX[UQMQWUÊVÊX[JT¾NPCFPQX¾éMGOTG\GTXPÊOVÚOGO
8-2TQUV÷LQXVTCFKéPÊ×éCUVPÊMNKI[6,12
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
vaném derby – těsně před úderem
nákazy COVID-19. „Holky se v pra- skvělému finiši pro nás dopadlo. Ak- dém případě podáme přihlášku do
vou chvíli semknuly a slušný volej- tuálně sice panuje kvůli koronaviru druhé ligy 2020/21,“ ujistil věrný lobal podpořily maximální týmovou složité období, nicméně my v kaž- divod TJ OP.
bojovností, která na soupeřky platila.
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Přesně takhle jsme si to od podzimníSRŐDGt]ŢVWDORYSODWQRVWLFRE\NRQHÿQp
ho úvodu představovali, avšak trvalo
delší dobu, než si všechno sedlo. Také 1. Opava
26
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2
92:19
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jsme potřebovali nastupovat v kom- 2. N. Jičín
20
4
2
6
78:34
70
pletnějším i ustálenějším složení,“ 3. Bílovec
17
2
6
7
74:46
61
upozornil Sypko.
4. Ostrava B
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68:55
56
11
5
4
12
58:63
47
Čtyři kola před koncem jeho svěřen- 5. Vsetín
2
2
17
47:65
39
kyně poskočily na sedmou příčku, 6. VK Prostějov B 11
7.
OP
Prostějov
8
4
3
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48:71
35
kde přičiněním osudu již zůstaly. „Po
8
3
4
17
45:72
34
těch špatných letech takové umístění 8. Kylešovice
3
6
16
47:75
33
samozřejmě bereme a přes všechny 9. Frýdek-Místek B 7
10. Odry
5
1
2
24
24:81
19
problémy jsme spokojení, jak to díky
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Vzkaz šéfa prostějovských cyklistů Petra Šrámka

PROSTĚJOV Bezpečnostní opatření se dotkly také cyklistiky výjimkou. Prostějovští jezdci ale nic
neponechávají náhodě a z nucené
závodní pauzy se snaží vytěžit maximum. Závodníci se zapojili do několika projektů, v rámci možností
polykají tréninkové dávky a hodlají
naskočit do sezóny v plné síle.
„Pro všechny je to takové zvláštní,
sezóna vlastně ani nezačala a místo
vyladění formy jsme najednou v takovém přípravném období. Snažíme se
tomu uzpůsobit tréninky, se závodníky
jsme v kontaktu a snažíme se přípravu
zpestřit, jak se dá,“ říká sportovní ředi-

tel Tomáš Konečný. Poukazuje také na
fakt, že se někteří elitní závodníci zapojili do online závodů na ergometrech,
které pořádá projekt Rouvy. Mládež
se zase bude pod záštitou ČSC vzdělávat v projektu Cyklista.OnLine, kde se
mohou zdokonalovat v oblastech výživy nebo sportovní psychologie.
Na lepší časy, co se týče tréninkových
možností, už ale svítá dráhařům.
Podle posledního rozhodnutí teoreticky budou moci absolvovat tréninky na prostějovském velodromu.
„Budeme se snažit tuto možnost využít, ale samozřejmě při zachování veškerých bezpečnostních opatření. To

ale samozřejmě nebude problém, zrekonstruované prostory nám umožňují
na závodníky dohlížet téměř přímo
z kanceláří, takže v tomto směru určitě
nebudeme zahálet,“ vysvětluje sportovní ředitel a trenér dráhařů Michal
Mráček.
Předseda týmu Petr Šrámek ho pak
doplňuje: „Velmi si vážíme všech partnerů a sponzorů, kteří nám projevují
přízeň i v této době. Děkujeme za to
a děláme vše pro to, abychom to všem
našimi výsledky i ve zkrácené sezóně
vrátili.“ Ten se také rozhodl veřejně
oslovit a podpořit nejen zástupce
vlastního oddílu, ale úplně všechny

lidi. „Přeji všem v současnosti to nejdůležitější, tedy pevné zdraví a hodně
štěstí při snaze vyhnout se obávanému koronaviru. Pro celé lidstvo je to
neznámá, složitá a hlavně nejistá situace, protože ze současníků už nikdo –
dokonce ani já – podobnou pandemii
nepamatuje. Přál bych si, abychom
neklesali na mysli a byli optimističtí.
Až se to přežene, asi to nebude úplně stejné jako předtím, ale já věřím,
že se z toho aspoň všichni pozitivně
poučíme.
Tímto chci požádat hlavně všechny
naše závodníky, aby nucenou pauzu
od závodů nepovažovali za nucené

volno a neproleželi drahocenný čas
u televize. V rámci možností a v souladu s bezpečnostními nařízeními
lze stále nacházet cesty, jak sportovat
a udržovat se v co nejlepší kondici.
Doufám, že karanténa brzy skončí
a sezóna bude zahájena, k tomu je
potřeba vzhlížet. Letošní sezóna bude
v každém případě zkrácená a závody
pravděpodobně nahuštěny, tak ať
jsme připraveni. Buďte v kontaktu
s trenéry a poctivě tréninky sdílejte,
aby měli možnost kontroly a vám se
dostalo zpětné vazby. Vy, kdo studujete, přistupujte stejně zodpovědně
také ke vzdělání. Je možné, že vás

čeká velké dohánění, tak věnujte
čas, kterého máte nadbytek, i studiu.
Koneckonců nečinnost a nuda vede
ke špatné náladě, naopak pravidelný
režim a pohybová činnost k pevnému zdraví. Takže všichni závodníci,
funkcionáři i zaměstnanci – snažme
se udržet náš klub v dobré kondici
a přečkat toto období s co nejmenšími ztrátami. Když budete cokoliv
potřebovat, obraťte se na nás. Přeji
ještě jednou hodně zdraví, štěstí a co
nejlepší náladu,“ shrnul předseda
cyklistického klubu Tufo Pardus Prostějov ve svém výstižném prohlášení.
(jl, son)
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PROSTĚJOV Zkraje dubna byly
tuzemské korfbalové soutěže
2019/20 stále jen přerušeny, nikoliv předčasně ukončeny. Nadále
tak trvala teoretická šance, že po
uvolnění vládních opatření kvůli
pandemii koronaviru se je podaří
v náhradních termínech dohrát.
Pro vyplnění i zpestření dlouhé zápasové přestávky, kterou navíc všichni sportovci musí trávit převážně
doma bez společné přípravy, zvolil
Český korfbalový svaz na svém facebookovém profilu zajímavou formu
tréninkových rad prostřednictvím
natočených videí. Jak makat v bytě
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či v přírodě na kondici i s míčem
názorně předvádějí reprezentanti ČR včetně těch z oddílu SK RG
Prostějov. Návod k individuálnímu
trénování tedy ukázali rovněž Renata Havlová, Petr Galíček, Petr Šnajdr
nebo Daniel Štefák.
Na klubovém Facebooku ergéčka se
pro změnu zaměřují nejvíc na vzpomínkové materiály každodenním
ohlížením do nedávné i vzdálenější
minulosti SK. Videa a fotografie
umožňují aspoň na chvíli zapomenout, že se momentálně hrát nemůže a jaká to dříve byla ze strany Hanáků na hřišti paráda.

Současně se Mezinárodní korfbalová federace IKF rozhodla pod
tlakem veškerých okolností v souvislosti s COVID-19 a globálně
panující situací k jednomu velmi zásadnímu kroku: všechny mezinárodní akce a turnaje plánované během
roku 2020 včetně světových i kontinentálních šampionátů jednotlivých
věkových kategorií byly přeloženy
na rok 2021. S tím, že se postupně
budou hledat nové vhodné termíny.
Vzhledem k tomu, že prostějovské
korfbalistky a korfbalisté jsou v národních výběrech mládeže i dospělých opravdu hojně zastoupeni, je
to pro RG dost důležitá zpráva. „Panuje taková zdravotní situace, že ze
strany IKF jde o jednoznačně správný a v podstatě jediný možný krok.
Prostě si na mezinárodní vrcholy
musíme počkat do příští sezóny,“
pravil smířeně Petr Šnajdr. (son)
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PROSTĚJOV Od ledna do začátku března probíhal 2. ročník Poháru ZŠ v nohejbalu trojic 2020. Než
zaútočil COVID-19, stihla se odehrát čtyři kola. A závěr by pořadatelé rádi stihli ještě v červnu před
koncem tohoto školního roku,
pokud to zdravotní situace dovolí.

„Nohejbalový Pohár základních škol
děláme po loňské premiéře letos podruhé. Od ledna do začátku vypuknutí epidemie byla sehrána již čtyři
kola a nutno říct, že kvalita soutěže
se oproti minulému roku zvedla. Někteří kluci se totiž zúčastnili právě
už loni, což se pozitivně projevilo

69ħ7/21$.21&,781(/8

&+$1&(/,=(+52=Ì(;75e0

$&2$þ6(95É7Ì"

Tohle výstižné sousloví charakteristické pro nový
pocit naděje muselo napadnout spoustu lidí poté, co
vláda ČR zkraje minulého týdne poprvé od nástupu
koronaviru nezpřísňovala už tak razantní opatření, ale
konečně je v několika málo ohledech uvolnila.
Možnost běhat, jezdit na kole či pohybovat se v přírodě bez roušky či například umožnění hrát některé sporty pro menší počet plejerů (tenis, beachvolejbal ad.) na znovu otevřených venkovních
sportovištích zapůsobilo na duši pohybumilovných jedinců doslova jako balzám.
Samozřejmě se dál musí striktně dodržovat veškerá hygienická opatření, za jejichž porušování
nově hrozí pokuta až deset tisíc korun. Nicméně
dlouhé týdny blbé nálady i tísnivé nejistoty přece
jen vystřídala aspoň trocha optimismu, že bude
zase lépe.
Cesta k normálnímu životu včetně běžného fungování společnosti přesto bude ještě dlouhá a nejspíš trnitá, paradoxně ji může ohrozit až přílišné psychické uvolnění dosud ustrašené většiny obyvatel.
Každopádně obnovení chodu sportovních soutěží
se notně přiblížilo o nezbytný úvodní krůček.

Původně dobře míněné, ale v konečném důsledku
chybné kroky Českého hokeje s narůstajícím počtem účastníků Chance ligy mužů ČR se teď svazovému vedení i v souvislosti s bezprecedentním útokem COVID-19 vrací jako dotěrný bumerang.
Nákaza předčasně ukončila sezónu 2019/2020
v ledním sportu, na základě pátečního rozhodnutí
získaly právo postupu ze druhé ligy tři nejlepší týmy
dlouhodobé části. A druhá nejvyšší tuzemská soutěž
tím pádem od příštího ročníku může nabobtnat na
extrémní počet devatenácti celků!
Hrát profesionální soutěž dospělých v divácky nejsledovanějším kolektivním odvětví naší země s tak
neuvěřitelně širokým startovním polem mi připadá
(a určitě nejen mně) naprosto šílené. Zvlášť za očekávané finanční krize, kdy na nic nebude dostatek
peněz.
Právě ekonomické důvody ale mohou první ligu „zachránit“ tím, že některé strádající kluby se do ní nepřihlásí. Pokud však ano – nebo jich bude minimálně osmnáct – viděl bych jediné smysluplné řešení
rozdělit už základní fázi na skupiny Čechy a Morava.
Uvidíme…

Teď pojďme zpět k profláknutému, leč bohužel
stále vládnoucímu tématu jménem koronavirus.
Dle rozhodnutí státních špiček se od 10. března
všichni v České republice maximálně zaměřujeme na snahu zastavit či alespoň přibrzdit šíření
téhle nové nemoci.
Zatím to vypadá, že na rozdíl od některých jiných
zemí Evropy i světa je tato naše snaha převážně
úspěšná, neboť se daří držet relativně pod kontrolou jak počet oficiálně zjištěných nakažených,
tak úmrtí v souvislosti s daným onemocněním.
Stále hlasitěji se ovšem začíná řešit, že současná
pandemie COVID-19 je teprve první. A byť se
může povést ji uspokojivě vyřešit, zůstává navzdory přetrvávajícím nejasnostem o zákeřném
viru dost vysoká pravděpodobnost návratu pandemie v budoucnosti. Dříve nebo později.
Až k tomu případně dojde podobně, jako se cyklicky vrací chřipka, co potom? Znovu razantně
omezovat fungování celé společnosti by zákonitě
muselo vést ke globálnímu krachu i možnému
konci světa v dosavadní podobě. Na opačné straně zase hrozí fatální zdravotní kolaps.

na jejich hře. Bohužel koronavirus
zasáhl i tuto soutěž, která musela být
z pochopitelných důvodů přerušena, a stále se neví, kdy a především
zda vůbec se uskuteční celý počet
šesti plánovaných kol,“ řekl Večerníku hlavní organizátor Richard Beneš
z nohejbalového oddílu TJ Sokol
I Prostějov.
Snaží se však neztrácet optimismus.
„Jako pořadatelé pod záštitou Sportovní komise města Prostějova věříme, že bude možno soutěž třeba i ve
zkrácené formě dohrát. Pro kluky
by její nedokončení bylo určitě nespravedlivé, protože na nohejbal se
těšili, navíc velká část přeboru už
proběhla. V neposlední řadě je tohle
klání jednou z akcí, kterou si náš klub
připomíná padesát let existence závodního nohejbalu v Prostějově. To
bereme jako velkou motivaci Přebor
základních škol zdárně dokončit,“
zdůraznil Beneš.
(son)

Průběžné pořadí Poháru ZŠ
v nohejbalu trojic
2020 po 4. kole:
1. ZŠ Melantrichova 14 bodů,
2. Gymnázium Jiřího Wolkera
5, 3. ZŠ Jana Železného 5.
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aneb jak jste se bavili doma?

FILMOVÝ KVÍZ

0CwGRTCXKFGNP¾UQWV÷åPÊTWDTKMC58GéGTPÊMGOFQMKPC
LGMXčNKRCPFGOKKFQéCUP÷RąGTWwGPC2TQWMT¾EGPÊFNQWJÆ
EJXÊNGX¾ORTQVQLCMQP¾JTCFWRąKP¾wÊOGFCNwÊHKNOQXÚMXÊ\
V dnešním dílu vám předkládáme pět snímků ze známých
filmů. Dokážete určit, ze kterého filmu jsou? Správné
odpovědi tradičně uveřejníme v dalším vydání.

1)
2)

A máme za sebou většinou populace oblíbené Velikonoce. Pro křesťany se každoročně jedná
o nejvýznamnější svátek, kdy povstal Ježíš Kristus z mrtvých, nevěřící si svátky jara spojují spíše
s lidovými tradicemi. Ať už jste velikonoční zvyky slavili z jakéhokoliv důvodu, a bohužel letos
skromněji a poklidněji v teple svých domovů, v naší soutěži máte šanci!
Barvení vajíček, řehtání či pomlázka třeba jen posteli jsou tradicemi, které se neomrzí.
Vyzýváme vás tedy, 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!
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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 pořadu dne finále!
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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

