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Právě v tomto domě v Bedihošti došlo v sobotu 1. února časně ráno ke krvavému útoku na majiteleVladimíra
Petříka. Jeho vrah Pavel Šesták popsal Večerníku okolnosti svého činu, když do redakce zaslal dopis přímo
z vězení, ve kterém je nejen jeho přiznání....
(mik)
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Šlo jen o cvièení
Prostějov (mik) – Spousta Prostějovanů zaznamenala předminulý
týden zvýšený počet přeletů stíhacích letadel nad městem. Občané
se na zmíněný nezvyklý fakt dotazovali prostějovského magistrátu.
„Podle informací Armády České
republiky šlo o standardní cvičení
vzdušných sil, které bylo ukončeno
ve čtvrtek 9. dubna,“ odpověděla
na četné dotazy Anna Kajlíková,
referentka mediální komunikace
prostějovského magistrátu.

Chøipce dochází dech
Prostějov (mik) – K dalšímu
a velice rapidnímu poklesu počtu
Prostějovanů nemocných klasickou chřipkou došlo během uplynulého týdne. „K pondělí třináctého dubna jsme na Prostějovsku
registrovali už jen 477 případů
respiračních onemocnění na sto
tisíc obyvatel,“ potvrdila pozitivní
zprávy Eva Kučerová, vedoucí epidemiologického oddělení pobočky KHS v Prostějově.
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Martin ZAORAL

Jen dva milimetry
Prostějov (mik) – Během velikonočního pondělí se meteorologům
vyplnila předpověď počasí a tak
i Prostějov skropil déšť. Kdo si však
myslel, že během krátkých bouřek
pořádně naprší, zmýlil se. Jak na
svých internetových stránkách udává prostějovská hvězdárna, ve městě
napršely pouhé dva milimetry srážek. A to je hodně málo. Vyznavače
jarního počasí ale může potěšit fakt,
že právě v pondělí 13. dubna byla
v Kolářových sadech naměřena
nejvyšší denní teplota 21,6 stupně
Celsia. O letošní rekord se ovšem
nejedná, ve čtvrtek 9. dubna naměřili meteorologové u prostějovské
hvězdárny rovných 23 stupňů!
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Ničemný koronavirus jeden!
Hrozba nákazy ničí nejen dosud
zaběhlý život, ale i rodinné vztahy! Jak se totiž Agentura Hóser
dozvěděla, prostějovský soud
registruje v těchto dnech padesátinásobný nárůst počtu žádostí
o rozvod! „Neřešíme teď žádné
trestní věci, ale jen rozvodová
stání. Žádosti o rozvod většinou
podávají muži, kteří udávají, že
s manželkou to není doma k vydržení,“ sdělil Pjotr Vrtkavý, předseda Okresního soudu v Prostějově.

„6 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Úterý ••
Napětí a uvolnění. „Regulacemi a zákazy se ničí základ fungování společnosti – ekonomika,“ napsal trefně politický komentátor Bohumil Pečinka.
Nejrůznějších restrikcí si kvůli koronaviru užíváme více než dost. Jejich
prostřednictvím se úspěšně a včas podařilo zastavit nekontrolované šíření
nemoci, jejich dopad však postihne každého z nás. Vláda na svém zasedání
vůbec poprvé navrhla plán jejich postupného uvolňování.
•• Středa ••
Andělé mezi námi. „Hledáš-li anděla jen podle jeho křídel, pak dej pozor,
aby sis nepřinesl domů husu,“ poznamenal Martin Veselý. Skuteční andělé
žijí mezi námi a často se potýkají s úplně stejnými problémy jako my. Jednoho takového zachytil Jindřich Štreit na snímku z cyklu Na URGENT!
Fotografie sestřičky a jejího pacienta z Fakultní nemocnice Olomouc má
v sobě velkou sílu. Nelze se divit, že si ho Evropská společnost pro urgentní
medicínu vybrala jako titulní snímek svých webových stránek.
•• Čtvrtek ••
Upřímnost nakonec. „Myslím to upřímně!“ Tak znělo předvolební heslo
tehdejšího předsedy vlády Stanislava Grosse několik měsíců před jeho korupční aférou. Vaz mu tehdy zlomily nejasnosti ohledně financování jeho
bytu. Gros se tehdy prý měl bát říci, že si ho pořídil z poslaneckých náhrad.
Přesně před pěti lety někdejší politik a pozdější advokát zemřel. Před svou
smrtí se upnul k duchovnímu životu a veřejně se omluvil všem lidem, kteří
mu věřili, ale které nakonec zklamal.
•• Pátek ••
Kdo to je? „Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu
přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je
spokojen. A kdo je to? Nikdo.“ To napsal americký vynálezce a politik Benjamin Franklin. Jeho slova jsou stále platná, přestože tento renesanční muž
zemřel už před 230 lety.
•• Sobota ••
O zákonech a lidech. „Kde zákony ubližujú nevinným, tam je ámen. Aj
s temi, co jich porobili.“ I tato věta zazní ve výborném filmu Jána Kadára
a Elmara Klose o tom, jak zvrácená doba umí ničit i poctivé lidi. Obchod
na korze přesně před 54 lety jako vůbec první československý snímek získal Oskara pro nejlepší neanglicky mluvený film.
•• Neděle ••
Jeden z pilířů civilizace. Je tomu teprve 128 let, co na svoji první jízdu vyrazil automobil poháněný benzínem. Dnes je benzín společně s jídlem, léky
a kosmetikou jedním ze čtyř pilířů, na nichž spočívá život současného člověka.

Agentura Hóser měla během uplynulého týdne možnost hovořit
s muži i ženami, jejichž život teď
rapidně změnila povinná karanténa nebo nucená práce z domova.
„První den jsme se dívali jen na
televizi, druhý jsme pracovali na
zahradě. Třetí den manželka navrhla rekonstrukci obýváku. Čtvrtý den rozhodla, že vymalujeme
celý byt. No a pátý po mně chtěla,
abych místo sledování archivních
fotbalových přenosů vysával, žehlil a umýval nádobí. Už nemůžu,
jsem psychicky na dně,“ svěřil se
naší agentuře František Fanát
z Prostějova. Jeho manželka proti
rozvodu není. „Už mě sere, jak mu
zrušili fotbal a hokej, není s ním

k vydržení. Během karantény jsme
se sedmadvacetkrát pohádali,
navzájem si rozdali stovky facek
a vrcholem všeho bylo, když se
manžel přestěhoval i s televizorem
do sklepa,“ řekla také svůj názor
Elefenta Fanátová.
Také spousta dalších mužů a žen
Agentuře Hóser uvedla, že nuceně
sdílená domácnost od nevidím do
nevidím jim nepřinesla nic dobrého. „Kdyby aspoň zase otevřeli
hospody, tak bych se na pár hodin zdejchl a od té baby si odpočinul. Ale takhle? Navíc po mně
chce furt sex,“ chytal se za hlavu
další z Prostějovanů, který si nepřál zveřejnit své jméno. „Já bych
ani rozvod nechtěl, stačilo by i jen

nějaké to náhradní volno,“ dodal
chlapík, jehož manželka mu stála
za zády. „Já ti dám volno! Doma
budeš,“ pravila robustní ženštnina
a rozpřáhla se po pánovi válečkem
na nudle. Nemáme to holt v této
závažné koronavirové situaci lehké. A rozvodů bude zřejmě i nadále přibývat. Setsakramentská
karanténa!
Za Agenturu Hóser Majkl

Pondělí 20. dubna 2020
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Rorýsi mají domov. Ke chvályhodnému počinu se rozhodli
radní, kteří na střeše budovy prostějovského magistrátu ve Školní
ulici nechali instalovat budky pro
rorýse. Byl tak splněn návrh komise životního prostředí umožňující
zahnízdění tohoto vzácného ptáka.
Snad se mu bude na střeše dařit...
CO NÁS UDIVILO…
Stojí jim to za to? Pečlivě vysazované arboretum ve Vrahovicích utrpělo další škody. Jak upozornil spolek
Za staré Vrahovice, zatím neznámý
vandal si z větývek vzácné borovice udělal zřejmě domácí výzdobu.
Ořezaný jehličnan se snad podaří
zachránit, ale činy některých osob
lze opravdu jen těžko pochopit.
ZACHYTILI JSME

70

Celníkům se na území Olomouckého kraje podařilo odhalit
tři kamiony, které převážely sedmdesát tun nelegálního odpadu.
Mluvčí Celní správy odmítla potvrdit, zda odpad, který byl nyní
vrácen zpět do Rakouska a Německa, mířil na Prostějovsko.
ZAUJALA NÁS...

SILVIE KARLOVÁ

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
(QVQCTEJKX$-CRT¾NQXÆ

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Velikonoční pondělí řádně
„oslavila“ šestačtyřicetiletá
žena, která v silné opilosti sedla za volant osobního vozidla
Hyundai. Nebylo proto divu,
že hodinu před polednem na
silnici mezi Dobrochovem
a Brodkem u Prostějova řízení nezvládla a následkem
toho havarovala.

2,82
Řidička, která po havárii nadýchala policistům 2,82 promile alkoholu, nevybrala levotočivou zatáčku a se svým autem se
přes příkop převrátila na pravý
bok. Zaklíněnou ženu museli
vyprostit hasiči a posléze ji sanitka převezla do nemocnice.
Prohřešek nezodpovědné šoférky samozřejmě neujde trestu,
kromě odebrání řidičského průkazu jí hrozí také vězení.

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.

MAREK HAMALA
se narodil 14. dubna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. dubna
2020. Jeho zdánlivé stáří je 30 let, měří
okolo 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.
Nosí bradku.

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

Mladá a nadějná módní návrhářka
vrací na trh kvalitu a jedinečnost. Její
modely inspirované stylem pin-up
40. a 50. let minulého století jsou šité
vždy na míru každé ženě. Kromě
vlastní firmy Femme Fatale Dress je
také členkou Pin Up & Vintage studia a markytánkou u napoleonské
armády.
ZASLECHLI JSME…

„Z USPÁNÍ
BY SE UŽ
NEPROBUDIL“
Majitel útulku pro psy v Čechách
pod Kosířem Leopold Dostál přiznal, že nalezený Nory je v tak
špatném stavu, že nelze provést
třeba ani rentgen...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

13/3 °C
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16/4 °C

Ètvrtek

18/4 °C

Pátek

17/5 °C
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17/6 °C
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Evženie
Vojtěch
Jiří
Marek

Oto
Zdroj: meteocentrum.cz
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Hanbatá staøena

se opalovala na høbitovì

VYSTAVOVALA
ROZKROK!
vyslána hlídka. Strážníci
zkontaktovali na lavičce
osmasedmdesátiletou ženu,
která měla šaty
vykasané po břicho a byla bez spodního prádla. Hlídce byla žena dobře
známa, jelikož se takového chování
dopouští opakovaně a vždy si vybírá
místo u rozptylové loučky na hřbitově,“ potvrdila další díl kuriózního
představení seniorky Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Výzvy strážníků k zahalení se a zanechání protiprávního jednání dáma

naštěstí uposlechla. Uvedla, že
v tom, jak se opaluje, nevidí nic, co
by mohlo někoho pohoršovat. „Svým
jednáním ovšem žena v ostatních
návštěvnících hřbitova vzbuzovala
veřejné pohoršení, čímž se dopustila přestupkového jednání. Celá
záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu,“ kontrovala
Greplová s tím, že exhibující stařence
teď hrozí pokuta až do výše patnácti
tisíc korun!
(mik)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Z toho je do pláče! Totálně zuboženého a podvyživeného psa s otevřenými boláky a ranami na celém těle objevili v úterý 14. dubna před vchodem
do útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem. „Už z očí pejska
bylo vidět, že někde hodně trpěl. Co říct k té lidské zrůdě, která se jej zbavila? Opravdu mě nic publikovatelného nenapadá,“ netajil své rozhořčení i lítost majitel útulku
Leopold Dostál, jenž byl ze stavu nového svěřence zjevně
vykolejený, a to i přesto, že ve svém životě už viděl opravdu ledacos.

SULP¿WRU
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Na konci dubna se na svém zasedání sejdou
členové prostějovského zastupitelstva. Jedním
z klíčových bodů jednání bude pomoc Národnímu domu. Jak všichni víme, provoz Národního domu zásadním způsobem poznamenala
současná epidemie. Výsledkem je milionová
finanční ztráta každý měsíc. Město jako jeden
ze tří zakladatelů obecně prospěšné společnosti,
která v Národním domě hospodaří, si uvědomuje její důležitost. Jsme proto připraveni
postavit se k této věci čelem. Dosavadní návrhy
počítají s možností daru na provozní náklady
a bezúročnou půjčkou, kterou by nám organizace v příštích letech splácela. Definitivní rozhodnutí budou mít v rukou zastupitelé, já však
pevně doufám, že se nám podaří najít v případě tohoto tématu potřebnou shodu.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

YHYUDKRYLFNÇP
DUERUHWX321,é,/
1ąG\CPÆX÷VXGQMTCUPÆDQTQXKEG\XTCJQXKEMÆJQ
CTDQTGVC \ąGLO÷ WF÷NCN[ TCFQUV P÷MQOW FQOC
LCMQX¾PQéPÊXÚ\FQDC$QJWåGNKVCMVQUGP÷MVGąÊ
NKFÆEJQXCLÊ
(QVQURQNGM<CUVCTÆ8TCJQXKEG
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jsme to ovšem až nyní poté, co jsme v arPROSTĚJOV
Pochopitelný
d.KFÆUKPGWX÷FQOWLÊLCM
smutek mísený s rozčarováním
UVTQOčO boretu provedli revizi a přišli na
WDNKåWLÊqN¾VGąÊ/CTVKP*¾
to. Vandalský čin? Možná,
vládne nejen mezi členy spolku
LGM
ale spíše se jednalo o neuZa staré Vrahovice, ale také mezi OÊUVQRąGFUGF
CU
RQN
MW
<CUVCTÆ8TCJQXKEG vědomělost, že něco takoostatními obyvateli této příměstvého může stromu ublížit nebo
ské čtvrti. Již deset let se rozvíjející na sociální
arboretum, o které se stará právě uve- síti místopředseda spolku Za staré Vra- ho zničit. Možná si nějaká babička přišla
dený spolek, utrpělo újmu. V malém hovice a prostějovský zastupitel Martin do arboreta uřezat pár větviček... Něco
okrasném parku si někdo z borovic Hájek. Nejde sice o aktuální poškození, podobného se nám stalo také u klubov„nařezal“ větve a zřejmě si z nich to však na podstatě vandalismu nic neu- ny spolku na vrahovickém nádraží. Je
doma udělal sváteční výzdobu! Čin bírá. „Tohle nás štve! Každou zimu nám to smutné, že lidé takto přemýšlejí a ničí
vandala nebo někoho, kdo vůbec ne- někteří lidé stříhají naše vzácné jehlična- i práci druhých,“ posteskl si Večerníku
tuší, jak těmto nádherným okrasným ny, aby to doma měli hezké a udělali si Martin Hájek. Na dotaz, zda spolek Za
dekoraci ze chvojí. Tohle ale nejsou ně- staré Vrahovice, který se o nádherný parstromům ubližuje?
vánoční stromky na vykácení. Je to čík stará, už někdy v historii zaznamenal
Michal KADLEC jaké
arboretum, které má ukazovat přirozený podobný čin, místopředseda přitakal.
Arboretum Vrahovice je malý okrasný habitus stromů, ne nějaká francouzská „Už se párkrát stalo, že nám někdo ukradl
park, který se nachází ve Vrahovicích zahrada! A to vůbec nemluvím o tom, vysazené tulipány nebo nějakou sazeniv těsné blízkosti říčky Romže. Rostou že to stromy poškozuje a ničí,“ rozhořčil ci. Nedávno nám také někdo poškrábal
v něm převážně cizokrajné stromy a keře se na facebookovém profilu spolku jeho a pomaloval stoleček s posezením, který
pocházející z Evropy, Asie a Severní místopředseda Martin Hájek. „Pořád jsme v arboretu instalovali. Lidé zde při
Ameriky. Tento okrasný park byl vybu- máme mezi sebou hovada, která si ne- prohlídce také často nechávají nepořádován v letech 2010 až 2015 členy Spol- váží práce druhých. Vždyť to děláte pro dek v podobě odpadků.“ Podle dalších
ku za staré Vrahovice podle projektu To- nás lidi, abychom tu ve Vrahovicích měli slov Martina Hájka škodu na borovici
máš Peky. Funkce Arboreta je vzdělávací, něco krásného. Nechápu to,“ zareagovala ani jiné vandalské činy spolek nenahlásil
estetická a rekreační. Je celoročně volně ihned Anna Faltýnková Rolencová.
strážníkům. „Těžko po nějaké době něBohužel se už těžko dopátrá, kdo nád- koho vypátrat nebo dohledat. To chce
přístupné veřejnosti.
Konkrétní zprávu o poničení jedné z bo- hernou borovici poškodil. „Podle mě někoho chytit při činu,“ konstatuje Hárovic v arboretu zveřejnil minulý týden se to stalo někdy před Vánoci, zveřejnili jek.

Lidská zrůda se zbavila psa
na hranici života a smrti
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Nalezenému pejskovi dali ve Voříšku
jméno Nory. „Našli jsme jej v šíleném
stavu, na nohách se sotva udržel, nebyl
schopný chůze. Těžko říct, jak dlouho nedostal nažrat, kde a jak dlouho

jej někdo držel zavřeného. Okamžitě
jsme jej převezli na veterinu. Skončil
na kapačkách, aby se opět rozjedl,
musí dostávat tu nejkvalitnější stravu,“
popsal Dostál dramatický sled událostí.
Přestože se dlouho zanedbanému
pejskovi konečně dostalo nezbytné
péče, jeho stav na konci týdne stále
nebyl vůbec dobrý. „Nechali jsme
provést rozbory krve a ty nedopadly
dobře. Ukázalo se, že pejsek má poru-

0QT[D[NRNPÚDQN¾MčPCPQJ¾EJUGUQVXCWFTåGNEJQFKVPG
OQJNXčDGE
Foto: www.vorisek.org

chu krvetvorby. To by mohlo ukazovat
na zhoubné nádorové onemocnění.
Ale potvrzené to zatím nemáme,“ sdělil špatnou zprávu majitel útulku, který

se však nevzdával naděje. „Na přesnou
diagnózu je zatím brzy, pejsek je v tak
špatném stavu, že nelze provést třeba
ani rentgen. >>>dokončení na straně A6

ODHALENO! ZJISTILI JSME,
KOMU PATŘÍ ČAPÍ HNÍZDO

NEZAMYSLICE Nad
tím komu vlastně patří
čapí hnízdo, si řadu let
lámou hlavu zástupy
policistů, státních zástupců i prostých občanů ČR. Vše nakonec vyznívá do ztracena, avšak
Večerník nyní přichází
s jasnými důkazy. Jak
odhalily záběry z on-line kamery umístěné na
škole v Nezamyslicích,
z čapího hnízda vyrůstá
mohutná řepka olejka!
Je tedy nad slunce jasné,
že tohle hnízdo nějaké
malé firmičce z holdingu
určitě„patří...“ Dostává na
ni čáp dotace?

O ČÁPECH ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 8-9

Foto: www.nezamyslice.cz
20041610588

PROSTĚJOV Už zase!
S bezmála osmdesátiletou
seniorkou mají prostějovští
strážníci už bohaté a letité
zkušenosti. Naprosto bezostyšná dáma v letech se
často a ráda během jara i léta
opaluje na hřbitově. Bez jakýchkoliv skrupulí si sedne na lavičku
u hrobů, svlékne se téměř donaha
a své odhalené partie vystaví sluníčku. Podobně se tak stalo předminulou neděli!
Naprosto šokovaní návštěvníci Městského hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově přivolali v neděli 12. dubna před
polednem strážníky městské policie.
To co spatřili, bylo totiž tak nechutné,
že nikdo jiný než ochránci veřejného
pořádku to řešit zřejmě ani nemohl...
„Hodinu před nedělním polednem
bylo přijato anonymní telefonické
oznámení o postarší ženě, která se
odhaluje na hřbitově u rozptylové
loučky. K prověření oznámení byla
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STÍNY MINULOSTI

www.vecernikpv.cz

KLADKY Silnici v tak bídném stavu byste už
jinde hledali jen těžko. Přitom se jedná o jedinou spojnici mezi obyvateli Kladek a jejich
školou, prací či lékařem. Přestože projekt
kompletní rekonstrukce šest kilometrů dlouhé komunikace mezi křižovatkou Na Srdéčku
a obcí získal stavební povolení již před čtyřmi
roky, dodnes z něj byla realizována zhruba
polovina. Do jeho dokončení nyní může zásadním způsobem zasáhnout situace kolem
epidemie koronaviru. Dávný STÍN MINULOSTI se tak může o pár let protáhnout...
Klepání tlumičů doprovázené skřípěním zubů. To
jsou typické zvuky, které řidičům už desítky let dělají doprovod při jízdě po silnici vedoucí z Ludmírova přes Dětkovice do Kladek. Po letech urgencí
místních občanů i starostů to už v roce 2016 vypadalo, že se silnice konečně dočká. Jenže dosud se
stihla realizovat zhruba polovina z původních plánů. Hotové jsou tak pouze úseky od křižovatky

Na Srdéčku do Ludmírova a z Ludmírova do
Dětkovic. Silnice v Ludmírově a z Dětkovic
přes Kladky až na konec obce ve směru na Vysokou stále na rekonstrukci čekají.
„V Dětkovicích se to zpozdilo kvůli plánované výstavbě kanalizace, která se nakonec dělat nebude.
U nás se však může začít kdykoliv, ovšem stále
čekáme. Kanalizaci budovat nebudeme. Máme
u nás hodně chalupářů, takže výše dotace, kterou
bychom na počet obyvatel obdrželi, by byla nízká. Doplácení celkových nákladů by pak náš rozpočet na řadu let zcela zlikvidovalo. Vše budeme
řešit systémem domovních čističek, které budou
vyvedeny do místního potoka. Náklady na jejich
výstavbu se budou pohybovat do sto tisíc korun
na jednu domácnost, obec by měla občanům finančně přispět,“ prozradil Večerníku starosta Kladek Josef Hofman.

Z těchto důvodů už v Kladkách na opravu silnice
čekají jako na smilování. Důvodem je i fakt, že společně s ní se tu zároveň chtějí pustit do rekonstrukce chodníků a výstavby míst pro stání vozů. „Je to
zásadní podmínka toho, aby se obec dala trochu
do pořádku. Počítali jsme, že do chodníků sami
investujeme minimálně dva miliony korun. Letos
mělo proběhnout výběrové řízení na stavební firmu. Bohužel co mám poslední informace, tak prý
kvůli krizi v souvislosti s koronavirem nebudou peníze. Pokud se to však neudělá letos, můžeme čekat
třeba i dalších pět let,“ děsí se Hofman, který si sám
pamatuje budování silnice před více jak padesáti
lety. „Od té doby se na ni pořádně nesáhlo a podle
toho také vypadá,“ posteskl si kladecký starosta.
Zda se tedy v Kladkách konečně dočkají, nebo
vše bude opět odloženo, zůstává velkou otázkou.
(mls)

-QPGEQDEG-NCFM[LGLKåąCFWNGVUV[NQX÷Q\PCéGPVCMÆXÚUVTCåPQW\PCéMQWWRQ\QTÿWLÊEÊPCPGTQXPQUV
XQ\QXM[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

2TQLGMV\ÊUMCNUVCXGDPÊRQXQNGPÊ
WåRąGFéV[ąOKNGV[TGCNK\QXCP¾
XwCMD[NCRQW\GPGEGN¾RQNQXKPC

do srdce zabodla metr dlouhá tříska, a sedmadvacetiletý Jiří Souček
ztratil přes dva litry krve. Milan
Brázdil nejdříve odvedl krev z prostoru mezi srdcem a osrdečníkem
zavedením cévky přes ránu, což
není obvyklé. Po hodinové celkové
resuscitaci se mladík dostal na operační stůl, kde lékaři vyňali sraženinu krve, která těsnila ránu, a krev
poté stříkala skoro půl metru vysoko. Půlcentimetrovou ránu v srdci

pak utěsnili prsty a bezprostředně
zašili. Jiří Souček se ještě v ten den
probral. Za svůj čin získal olomoucký lékař Milan Brázdil Zlatý
záchranářský kříž. Toto prestižní
ocenění mu bylo předáno ve středu 14. dubna přímo z rukou prezidenta republiky Václava Klause.
„Ano, podobný nestandardní
zákrok jsem dělal vůbec poprvé.
Upřednostnil jsem raději tento
manévr před otevřením hrudníku.

Protože jsem asi o měsíc dříve musel v jiném případě provést masáž
srdce právě pomocí otevření hrudního koše, a v závalu, proto mi
první varianta přišla bezpečnější,“
uvedl v rozhovoru pro Večerník
Milan Brázdil.

UVQNGVÊUGWNKEGPC\ÚXCNCäGwQXUM¾XNGVGEJCå%ÊUCąUM¾VąÊFC -CKUGT5VTCUUG XTQEG
FQRQRTXÆ$TP÷PUM¾XNGVGEJCåèGUMQUNQXGPUMÚEJNGIKQP¾ąčQFTQMWFQ
VąÊFC.GIKÊCQFTQMWUGMQPGéP÷WUV¾NKNP¾\GX$TP÷PUM¾ XNGVGEJCå$TÙPPGT5VTCU
UG 8UQWéCUPQUVKLGLKåVÆO÷ąEGN¾UVCT¾\¾UVCXDC\DQWT¾PCCPCJTC\GPCPQXQWD[VQXQWXÚUVCXDQW
8RčXQFPÊOFQOMWéÊUNQD[N[XGFTWJÆRQNQXKP÷UVQNGVÊRCTPÊCXCPQXÆN¾\P÷8\CJTCF÷UV¾XCNQ
RÐFKWORTQMQéQXPÆFKXCFGNPÊURQNGéPQUVK2QRTCXÆUVTCP÷LGMQUVGNUX%[TKNCC/GVQF÷LGMVGTÚ\ÊUMCN
UQWéCUPQWRQFQDWRQRąGUVCXD÷XNGVGEJCå
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Dolní ulice

Na „Skálovce“ opraví øímsu

%UQČQVNiXOLFH

Shodou okolností týden předtím,
než olomoucký lékař Milan Brázdil převzal od prezidenta Klause
významné ocenění za záchranu
zaměstnance otaslavické pily,
došlo na Prostějovsku k dalšímu
originálnímu lékařskému zákroku. Tehdejší ředitel prostějovské
záchranky Pavel Holík vyjížděl
k dopravní nehodě u Brodku
u Prostějova. V jednom ze zdemolovaných vozidel byla těžce
zraněná žena ve vysokém stádiu
těhotenství. Pavel Holík v sanitce
císařským řezem pomohl na svět
zdravému miminku a matce tím
zachránil život. Oba případy jasně ukázaly, že lékaři záchranných
služeb zasluhují obdiv a úctu nás
všech.
(mik)
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to případech bylo Inovační centrum
Olomouckého kraje. Právní vztah provozovatele k objektu inovačních hubů
by byl dán předáním do správy nebo
nájemní smlouvou,“ informoval první
náměstek primátora.
Předpokládané investice potřebné
pro vybudování inovačního hubu lze
rozdělit na tří částí. „Příprava projektové dokumentace zahrnující všechny
tři části, tedy architektonické posouzení, stavební a územní řízení a prováděcí
projekt, bude stát zhruba 1,8 milionu
korun. Přestavba brownfieldu na budovu ve vysokém technologickém standardu, s energetickou náročností blížící
se nule, bude stát okolo dvaceti milionů
korun. Vybavení inovačního hubu, bude
podle vybraných technologií a ICT vybavení stát zhruba šest a milionu korun,“
vypočítal ještě náměstek primátora pro
stavební investice Jiří Rozehnal (ANO
2011).

PROSTĚJOV Vysoká frekvence automobilové dopravy
si vyžádala další bezpečnostní opatření v Okružní ulici.
Chodcům zde po schválení
radou statutárního města Prostějov přibude nový přechod
přes silnici. Magistrát už připravuje projekt.
„Odbor rozvoje a investic již
poptal několik firem na zjištění ceny za zpracování potřebné
projektové dokumentace. Vznikne zde zbrusu nový přechod,“
potvrdil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011).
„Nejnižší cenová nabídka na
vypracování dokumentace pro
územní a stavební řízení byla
předložena firmou Jaromíra
Vláčila. Cena za zpracování projektové dokumentace činí šestačtyřicet tisíc korun,“ vyčíslil náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) a přidal zmínku,
že vzhledem k výši předložené
cenové nabídky se jedná o přímé
zadání zakázky s finančním objemem nižším, než je stanoveno ve
směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek služeb
a stavebních prací.
(mik)
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celá ulice uzavřena, je příležitost využít této uzávěry k výměně semaforů nad povrchem komunikace jako
v obdobných případech, kdy jsou
koordinovány práce společně s hejtmanstvím, respektive Správou silnic
Olomouckého kraje. Je třeba říci, že
stav stávající staré světelné signalizace přechodu pro chodce je dobrý,
nevyžaduje akutní řešení, ale z hlediska koordinace prací považujeme
za vhodné využít zmíněného plánu,“
popsal situaci první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Náklady na rekonstrukci zmíněných
semaforů byly vykalkulovány na 600
000 korun. „Postupně provádíme
tyto rekonstrukce a opravy světelných křižovatek, kde jsou stávající
stará návěstidla se žárovkami nahrazována moderní technologii LED,
což přináší zvýšení bezpečnosti a zároveň snížení provozních nákladů na
elektřinu a opravy,“ dodal Pospíšil.
Více podrobností k rekonstrukci
ulice Vápenice budeme zjišťovat
z ústředí Olomouckého kraje do
příštího vydání.
(mik)

(TGMXGPVQXCP¾ WNKEG 8¾RGPKEG X 2TQUV÷LQX÷ DWFG XG FTWJÆO RQNQNGVÊ VQJQVQ
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UGOCHQTč
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jova.
Na otázku, zda je již znám program
jednání, odpověděl stručně, že ano.
„Zveřejníme ho
sedm dní před
zasedáním, ale
už nyní mohu
prozradit, že
hlavním bodem bude bezúročná půjčka
a dotace Národnímu domu,“ podotkl Jura.
S konáním zastupitelstva souhlasí
i opozice. „Beru to jako velice pozitivní fakt. Že se k jednání sejdeme společně, je lepší než pořád všechno řešit
přes internet. A příhodnější místo
k zasedání nemohl pan primátor vybrat, vždyť v ‚Kasku‘ budeme diskutovat právě o naplánované rekonstrukci
Společenského domu a celé jižní části
centra města,“ sdělil Večerníku Jan
Navrátil, lídr opozičního hnutí Změna pro Prostějov.
Přesný program jednání zastupitelstva přinese Večerník v příštím
vydání.
(mik)
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PROSTĚJOV Původní předpoklad, že kvůli koronavirové hrozbě a množstvím vládních nařízení
a omezení bude dubnové jednání
Zastupitelstva statutárního
města Prostějov
odloženo, se nenaplnil. Zasedání
vrcholného orgánu nakonec bude,
i když jinde než
na tradičním místě
v obřadní síni radnice a také v jiné režii...
„Mohu potvrdit, že jsme se nakonec
rozhodli další jednání zastupitelstva
uskutečnit. Proběhne v původním
termínu v úterý 28. dubna v sále Společenského domu. Po technické stránce splníme všechna náročná nařízení
vlády a hygieniků. Každý ze zastupitelů bude mít svůj vlastní stolek a bude
dodržen minimálně dvoumetrový
odstup. Za přísných podmínek bude
umožněn i vstup veřejnosti a novinářů, a to na balkóně sálu,“ prozradil Večerníku František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostě-

V kulturáku...

ných důvodů veřejnosti uzavřené,
ale už teď prostějovští radní schválili
jeho rozšíření.
Předmětem nové investiční akce,
kterou radní jako doporučenou před-

kládají zastupitelům k odsouhlasení,
je dodávka a osazení dvojice nových
cvičebních prvků. Konkrétně se jedná
o lanovou pyramidu a ručkovací horizontální žebřík. „Všichni vědí, že osob-

ně mám ke sportu blízko a o to víc mě
těší, že k pohybu a sportu můžeme seniorům poskytnout místo i způsob, jak
si udržovat kondici,“ uvedl primátor
František Jura (ANO 2011).

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém
řízení předložila společnost Hřiště
Smart z Dolan u Olomouce. Výše jejich cenové nabídky činí 135 tisíc korun včetně DPH.
(mik)

Marčanem. „Jsem ráda, že se tento
drobný, ale důležitý počin podařilo
realizovat a věřím, že rorýsi si zde
brzy najdou svůj domov,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(red)

Jura (ANO 2011). Nabídky těchto
společností podle něj splnily všechny podmínky zadávacího řízení
a jsou ekonomicky nejvýhodnější.
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a zemního
plynu do příspěvkových organizací
zřízených magistrátem a dalších or-

ganizací založených městem nebo
jím ovládaných. „Nabídky jsou
hodnoceny na základě ekonomické
výhodnosti. Je posuzována celková
cena dodávané komodity při předpokládané spotřebě za období plnění zakázky pro všechny zadavatele.
Hodnocení pro obě části zakázky

proběhlo prostřednictvím elektronické aukce. V obou aukcích se podařilo dosáhnout příznivých cen.
Vlastní administrací nákupu energií
v otevřeném zadávacím řízení došlo
také k úspoře poplatků za nákup na
komoditní burze ve výši 240 tisíc
korun včetně DPH, a to nás pocho-

„Ušetříme 240 tisíc korun,“ libuje si první
náměstek primátora Jiří Pospíšil

Na střeše budovy Magistrátu města Prostějova ve Školní ulici byly
v minulých dnech instalovány budky pro rorýse. Podnět na instalaci
budek podala před časem komise
životního prostředí v čele s Liborem

PROSTĚJOV Přestože už 10.
března schválili zastupitelé výběr
zhotovitele multifunkční budovy
pro hokejovou mládež vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově, dosud se nekoplo
do země. Tolik vytoužené šatny, v nichž by našli své útočiště
malí hokejisté a krasobruslaři,
tak stále nemají onu pověstnou
zelenou...
„Stále řešíme takzvaný administrativní kolotoč. Veškeré podklady
z hlediska víceprací a navýšení
projektu šaten o patnáct procent
jsme zaslali Ministerstvu školství,

zjistili jsme

mládeže a tělovýchovy, u kterého
máme zažádáno o dotaci. Abychom dosáhli maximálního dotačního titulu ve výši čtyřicet milionů
korun, museli jsme přepracovat
celý projekt,“ vysvětlil exkluzivně
Večerníku Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.
„Z tohoto důvodu tedy nemohla
být ještě podepsána smlouva mezi
magistrátem a zhotovitelem, stejně tak nemohlo dojít k předání
stavby a zahájení výstavby. Čekáme nyní na vyjádření ministerstva,“ dodal ještě na vysvětlenou
Rozehnal s tím, že tolik očekávané
lejstro MŠMT České republiky
očekává vedení magistrátu nejpozději do dvou týdnů.
(mik)

„Čekáme na vyjádření ministerstva,“
vysvětluje náměstek Jiří Rozehnal
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pitelně velice těší,“ usmívá se první
náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Dodávka elektrické energie bude
zahajovat 1. ledna 2021, její ukončení je 31. prosince 2022. Dodávka
zemního plynu pak startuje opět 1.
ledna 2021 a končí 1. ledna 2022.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 29,6 milionu korun
bez DPH. „Pro dodávku elektřiny
byly osloveny tři firmy, pro dodávku
plynu také tři subjekty,“ doplnil Pospíšil.
(mik)

Magistrát vybral dodavatele HOHNWŐLQ\DSO\QX
PROSTĚJOV Magistrát vybral
pro následující rok nové dodavatele elektřiny i plynu pro příspěvkové organizace města. Zásluhou
elektronické aukce se povedlo
ušetřit bezmála čtvrt milionu korun. O dodávky plynu a elektřiny
pro školy a další organizace města
se postarají pražské společnosti.
„Jako dodavatele plynu jsme vybrali společnost Pražská plynárenská
a jako dodavatele elektřiny také
pražskou společnost Conte,“ oznámil primátor Prostějova František

PROSTĚJOV Tato zpráva v době
koronavirového šílenství doslova
pohladí po duši. A hlavně ochránce přírody. Město totiž zajistilo
„ubytování“ ptákům, kterým se
v centru Prostějova poměrně daří.

0CUVąGwGOCIKUVT¾VPÊDWFQX[XGiMQNPÊWNKEKPCKPUVCNQXCNKDWFM[RTQTQTÚUG
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Na střeše magistrátu mají budky

5RUÙVLPRKRXKQÉ]GLW Stavba hokejových

PROSTĚJOV Již nějaký čas mohou
dříve narození posilovat svoji kondici na venkovní posilovně na hřišti
pro seniory ve Vrahovicích. Nyní
je workoutové hřiště z pochopitel-

Seniorům z Vrahovic přibude lanová pyramida i žebřík

PROSTĚJOV Asfaltový povrch
silnice v ulici Vápenice je již dlouhodobě terčem kritiky. Na mnoha místech popraskaný povrch
a u semaforů u Rejskovy i Havlíčkovy ulice dokonce vyjeté hluboké koleje popouzely řidiče čím
dál častěji. Dobrou zprávou je, že
celá Vápenice ještě letos během
druhého pololetí projde celkovou rekonstrukcí povrchu komunikace včetně nových semaforů.
Vedení města mělo ostatně už pro
letošní rok v plánu provést rekonstrukci světelné signalizace u východu ze Smetanových sadů směrem
do Havlíčkovy ulice spočívající ve
výměně starých návěstidel se žárovkami za nové s LED technologií
a výměnu ovládacího řadiče. „Důvodem, proč měníme světelnou signalizaci, je zcela nová krajská informace o letošní opravě komunikace
na Vápenici,“ překvapil uplynulý pátek František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
„Získali jsme aktuálně informace
o záměru Olomouckého kraje provést ve druhé polovině roku 2020
opravu celého asfaltového povrchu
komunikace ulice Vápenice. Vzhledem k tomu, že při této opravě bude

Nové budou i semafory u Havlíčkovy ulice

VZNIKNE Vápenice projde rekonstrukcí. Už letos! Zastupitelstvo bude!

www.vecernikpv.cz

Chystá se ODVETA? MANTHELLAN VWiOHPOġt ulici

Těžce zraněný zaměstnanec
otaslavické pily byl přepraven do
nemocnice ve stabilizovaném
stavu a tam jej dali chirurgové
definitivně do pořádku. Milana Brázdila minulý týden ocenil i prezident republiky Václav
Klaus.
Milan Brázdil, lékař letecké záchranné služby Olomouc, v srpnu
minulého roku zachránil netradičním způsobem muže, kterému se

=DFKUiQLOPXÿHVWítVNRXYVUGFL

Čin, který nemá obdoby. Vloni
v srpnu utrpěl sedmadvacetiletý
Jiří Souček pracovní úraz na pile
v Otaslavicích. Metrová dřevěná
tříska se mu zabodla přímo do srdce. Na první pohled nebylo mladému muži pomoci. Ale jen do té
doby, než na místo dorazil vrtulník
z olomoucké záchranné služby, ze
kterého vyskočil lékař Milan Brázdil. Jeho brilantní práce přinesla
své ovoce.

jak šel čas Prostějovem ...

19. 4. 2010

Napsáno
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à

Manthellan ve výběrovém řízení
na stavbu obchodní galerie v centru města zvítězil už v roce 2009. Se
stavbou však ani přes opakované
sliby nezačal. Mezitím se rozhořely
spory ohledně výstavby náhradního
kulturního sálu, k němuž se společnost zavázala. Vše nakonec ukončilo
rozhodnutí brněnského soudu, které
označilo smlouvy za neplatné. Od té
chvíle se za kdysi velmi žhavou kauzou zavřela voda.
>>>dokončení na straně 12
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PROSTĚJOV Totální pasivita. Tak
by se dal asi nejlépe vystihnout
přístup společnosti Manthellan ke
stavbě očekávané Galerie Prostějov
v centru města. Po dlouhých tahanicích nakonec Krajský soud v Brně
loni rozhodl o neplatnosti smlouvy
mezi magistrátem a tímto developerem. Přestože společnost ještě
před rokem deklarovala, že si za projektem stále stojí, žádný konkrétní
výsledek to v průběhu uplynulých
dvanácti měsících nepřineslo.

20041610583

20040910560

PŘÍPADU

PO STOPÁCH STARÉHO

pohled zpátky
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má potenciál zvýšit
celého kraje,“
VWiOHPOġt konkurenceschopnost
míní primátor František Jura
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Prostějov (red) - S účinností od dnešního dne, tj. pondělí 20. dubna, platí
upravená provozní doba Magistrátu
města Prostějova. Otevřeno pro veřejnost bude v pondělí, ve středu a ve
čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin a od
13.00 do 17.00 hodin. V úterý a v pátek
zůstane magistrát zavřený. Pro podatelnu v tyto dny platí, že podání je možno
učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice, případně zazvoněním přivolat obsluhu, která
zajistí převzetí písemnosti. Nadále platí
výzva pro občany, aby ve svém zájmu
úřad navštěvovali jen v neodkladných
záležitostech, pokud je to možné, aby
platby řešili bezhotovostně a pokud
potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení. „Žádáme
občany, aby při návštěvě pracovišť magistrátu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických
opatřen,“ vzkazují pracovníci.

Na magistrát po tøi dny

Prostějov (mik) – Společnost FCC
Prostějov na základě požadavků magistrátu zahajuje v pondělí 20. dubna
chemické postřiky v keřových záhonech přípravkem Tartan. „Až do 30.
dubna budou provedeny postřiky
vnitřních částí rondelů v Plumlovské a Anglické ulici, dále pak v lokalitách ulic Olomoucká, Wolkerova,
Brněnská, E. Valenty, Janáčkova a J.
B. Foerstra. Děkujeme veřejnosti za
pochopení,“ oznámila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Zase ta chemie...

Prostějov (mik) - Čtveřice pískovišť
v Prostějově čeká v jarních měsících úprava a doplnění. Správa a údržba majetku
města nechá pořídit čtyři kusy herních
prvků na dětská hřiště. „Konkrétně půjde
o úpravu čtyř pískovišť do podoby dopadové plochy s pískem a jedním herním
prvkem s výškou do jednoho metru,“
vysvětlil primátor František Jura (ANO
2011). „Tímto způsobem by byla upravena pískoviště na ulicích K. Svolinského
3 a 9, Anglická – vnitroblok a Žeranovská
21. Konkrétně se bude jednat o pružinovou houpačku nebo plastový domeček.
Touto úpravou zůstane zachována možnost využívat dopadovou plochu z písku
ke hraní, navíc bude rozšířena o herní prvek,“ přidal první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
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Prostějov (mik) – Po měsíčním odkladu zahajuje od 1. května provoz tradiční a oblíbený cyklobus. „Přeprava
kol na trase z Prostějova přes Plumlov,
Drahany, Rozstání až do Baldovce–
Jedovnice bude zahájena prvního
května a potrvá až do osmadvacátého
září. Přeprava kol v přívěsu za autobusem je zajištěna do kapacity dvaceti
jízdních kol,“ informoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

Cyklobus zahajuje!

Prostějov (mik) – Takzvaná „myší
díra“ získá konečně moderní osvětlení.
Motoristé i chodci budou projíždět či
procházet podjezd pod dálnicí D46 za
plného světla. Celodenní osvětlení zde
budou zajišťovat nová LED svítidla se
záložním zdrojem. „Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti provozu
a zajištění lepšího osvětlení podjezdu,“
osvětlil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
„Při jednání rady jsme se shodli, že si
tato nebezpečná lokalita zaslouží úpravu. Výměna stávajícího osvětlení, které
už opravdu nesplňuje současné potřeby ani bezpečnost, vyjde na téměř 103
tisíce korun. Tamní komunikace bude
postupně procházet obnovou a nová
světla jsou jedním z opatření, která toto
dopravně ožehavé místo čeká,“ doplnil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

„Myší díra“ bude svítit
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formovali,“ potvrdil Večerníku ticho
po pěšině náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal, kterého
jsme se zeptali, zda se město nebojí, že společnost bude požadovat
případnou náhradu za zmařenou in-

„Projekt má vytvářet i rozvíjet inovační
ekosystém a podporovat vznik inovací,
které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost Olomouckého kraje, firem
zde již působících nebo podporovat
vznik nových. Prostějovský hub je jedním ze čtyř v kraji plánovaných, konkrétně po Přerovu, Šumperku a Jeseníku,“
uvedl po čtvrtečním jednání radních
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
Inovační hub poskytne prostory pro zasídlení firem a poskytování služeb tohoto druhu. Firmy zde najdou kanceláře,

>>>dokončení ze strany A4
„Žádné nové informace v celé
záležitosti v tuto chvíli nemám.
V tomto případě město zastupuje
právní kancelář, a pokud by byl
nějaký vývoj, jistě by nás o něm in-
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změnit. Navrhujeme proto její osvětlení třemi pouličními stožáry,“ potvrdil
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Pokud zastupitelé věc odsouhlasí, nechají radní, prostřednictvím pracovníků
odboru rozvoje a investic, vypsat výběrové řízení na dodavatele veřejného
osvětlení. „Doposud proběhlo výbě-

rové řízení na realizaci této akce. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost
Insta Olomouc, kde výše cenové nabídky činí bezmála 272 tisíc korun včetně
DPH. Finanční rezerva pak pro případ
nepředpokládaných víceprací činí zhruba osmadvacet tisíc korun,“ vyčíslil Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
prostějovského primátora.
(mik)

Dle dřívějšího vyjádření Manthellanu ke stavbě obchodního centra
dosud nedošlo kvůli nerozhodnému postoji vedení města. Svoji
roli měl sehrát i fakt, že se nepodařilo
sehnat všechna potřebná povolení. Přesto ještě před rokem
zástupce investora prohlašoval, že
si za projektem stojí a věří v jeho
úspěch. Na Lukáše Čepelku,
manažera společnosti Manthellan, jsme se prostřednictvím emailu tedy obrátili s dotazy, zda
vidí realizaci prezentovaného projektu stále ještě jako reálnou a jaké
další kroky společnost Manthellan již učinila a dále připravuje.
Odpovědi jsme se ani po dvou týdnech čekání nedočkali. „Uvedený
e-mail by měl být stále platný, takže
předpokládám, že pan Čepelka vaše
dotazy dostal,“ reagoval nejdříve na
naši urgenci jeden z jeho kolegů.

PROSTĚJOV Povětrnostní podmínky a zub času mají na svědomí
poničenou korunní římsu základní
školy na Skálově náměstí v Prostějově. Budovu teď čeká její obnova.
Radní tak nechali zpracovat projektovou dokumentaci na tuto opravu.
Odbor rozvoje a investic oslovil architekta Zdeňka Berana ze společnosti CAD Projekt Plus se žádostí
o cenovou nabídku na projektovou
dokumentaci. „Stalo se tak z důvodu, že je autorem projektové dokumentace rekonstrukce radnice a budova školy je od stejného původního

autora i ze stejného časového období. Má tak největší předpoklady pro
řešení tohoto problému,“ objasnil
František Jura, primátor statutárního města Prostějov.
Projektová dokumentace na opravu
zubem času narušené římsy si vyžádá přes 210 tisíc korun. „Termín
dodání projektu je určen do konce
roku 2020,“ vyčíslil jeden z prvních
výdajů náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že až
zmíněná dokumentace osvětlí skutečnou výši nákladů na opravu římsy.
(red)

Na „Skálovce“ opraví øímsu

PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé budou na nejbližším zasedání
rozhodovat o doporučení radních
vybudovat v ulici Dr. Horáka veřejné
osvětlení. Část této ulice, kde se nachází i základní škola, totiž stále trpí
absencí jakéhokoliv osvětlení!
„Tato část komunikace v délce zhruba
109 metrů není osvětlená, a to se musí

Firma doplní veřejné osvětlení
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vestici? „Nic takového neočekávám.
Myslím, že za současné situace není
možné stanovit výši případné škody
či ušlého zisku. Vždy by se totiž
jednalo pouze o spekulace,“ reagoval
Rozehnal.
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náklady na vybudování inovaèního hubu v prostìjovì

vačního hubu bude pojat jako moderní
energeticky efektivní a chytrá budova,
která sama o sobě bude sloužit jako demonstrátor pro technologie takzvaných
smart budov.
Inovační hub bude vytvářet prostor typicky pro tyto činnosti jako je
coworkingový prostor, pre-inkubace
a inkubace start-upů, zasídlení malých

a středních firem a pro poradenské
služby a konzultační centrum. Investorem a vlastníkem budovy inovačního hubu bude příslušné město. Jeho
partnerem bude Olomoucký kraj,
který má aktivní pro-inovační agendu.
„V současnosti neexistuje subjekt, který by v regionu podobně systematicky
podporoval zavádění inovací a transformační projekty. Města a Olomoucký kraj jsou zároveň vhodnými žadateli
u dotačních programů pro podporu
výstavby a modernizace inovačních infrastruktury hubů. Provozem bude,
podle stávajících představ, pověřena
existující organizace, kterou by v těch-
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Večerník zkoušel získat vyjádření
i telefonicky. „Dotazy jsem dostal,
dosud jsem na ně neodpověděl,
protože jako skupina nyní pracujeme
v omezeném režimu. Kromě toho se
nyní zaměřujeme na jiné projekty,“
nastínil aktuální priority developera
Lukáš Čepelka, podle něhož jsou
v souvislosti s prostějovskou obchodní
galerií v běhu dvě právní věci. „První
z nich je dovolání k Nejvyššímu soudu
ohledně zrušení smluv na výstavbu
obchodní galerie. Tou druhou je
žaloba kvůli náhradě škody, kterou
požadujeme od města Prostějov. Ani
v jedné z nich zatím není nic nového,
a tak do rozhodnutí soudu nebudeme
žádné další informace poskytovat,“
uzavřel Lukáš Čepelka.
Zavřela se tak nad obchodní galerií
v centru města definitivně voda,
nebo snad přijde další nečekaný
(mls)
zvrat?

Chystá se ODVETA? MANTHELLAN VWiOHPOġt

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

jednací prostory a případně i plochy pro
lehkou výrobu, zároveň budou moci
čerpat služby intermediárních organizací a technologických expertů. „Centrum
bude podporovat podnikavost díky
coworkingovému prostoru. Coworking
znamená v doslovném překladu spolu-práce. Jde o sdílený pracovní prostor
pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle na sobě
vykonávají svou běžnou práci a moderní
technologie pro veřejnost formou Fab
labu. Zralé firmy získají přístup k testovací infrastruktuře a poradenství pro
digitalizaci a průmysl. Každý jednotlivý
inovační hub se bude navíc specializovat na jednu inovační oblast, například
využití potenciálu sítí 5G, moderní
energetiku, optiku a robotiku, ekoinovaci a environmentální technologie,“
přidal první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že objekt ino-

PROSTĚJOV Konšelé se na čtvrtečním mimořádném jednání
Rady statutárního města Prostějov shodli na podpoře a uzavření Memoranda o spolupráci na vybudování a provozování inovačního hubu Inovačního centra Olomouckého kraje
v Prostějově mezi statutárním městem Prostějov, Olomouckým
krajem a sdružením OK4Inovace. Investice bude stát dohromady zhruba třicet milionů korun a tato novinka má výrazně přispět k rozvíjení inovačního ekosystému.

Zařízení má potenciál zvýšit
konkurenceschopnost celého kraje,“
míní primátor František Jura

INOVAČNÍ HUB

RADNÍ SCHVÁLILI NOVINKU: V PROSTĚJOVĚ

zpravodajství

V odpoledních hodinách minulého pondělí 13. dubna se na prostějovskou služebnu dostavil muž
s tím, že v obci nedaleko Kostelce na Hané nalezl na autobusové
zastávce tři psy, které odchytil
a chtěl by je předat strážníkům.
Hlídka zjistila, že ani jeden pes
není očipován. Jelikož psi byli
nalezeni mimo katastr města Prostějova, odpovídá za ně příslušná
obec. Strážníci v takovém případě nemohou psy převzít. O tom
byl nálezce informován a poučen
o dalším postupu. Muž uvedl, že
je následující den předá na příslušný obecní úřad. Dodatečně
bylo zjištěno, že přes sociální síť se
podařilo dohledat majitele, kterému smečka utekla.

Smečka mu utekla

V sobotu 11. dubna po osmé hodině řešili strážníci konflikt mezi
sousedy. Na místě kontaktovali
oznamovatele, který uvedl, že
soused bydlící nad ním jej a jeho
přítelkyni polil vodou. K tomuto
skutku došlo, když si byli na balkoně zapálit cigaretu. Ihned se
svého souseda zeptal, co to má
znamenat a z jakého důvodu tak
učinil. Místo vysvětlení se dočkal
jen vulgárních urážek a slovního
vyhrožování. Oba poškození vypověděli, že se jedná mezi nimi
o dlouhodobý spor, který trvá od
začátku letošního roku. Hlídka
kontaktovala i muže majícího celou událost na svědomí. Dotyčný
se strážníkům ke všemu přiznal.
Tomu vadí kouř z cigaret a následkem kouření má docházet k zapáchání prádla, které má pověšené
na sušáku svého balkonu. Celá věc
byla zadokumentovaná a chování
jednapadesátiletého muže oznámeno příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití.

Souseda polil vodou

Během jednoho dne došlo v Prostějově k vykradení tří zaparkovaných vozidel. Pravděpodobně řidiči spoléhají na to, že se v ulicích
pohybuje menší počet lidí, a tak
nechávají ve vozidlech odložené
cenné věci, jak tomu bylo i v těchto případech. Strážníci městské
policie apelují na řidiče, aby i po
dobu nouzového stavu dodržovali zásady bezpečného chování
a chránili svůj majetek. Spoléhat
na to, že nikde nikdo není, se nemusí vyplatit. „Stále platí pravidlo,
pokud někde zaparkuji vozidlo, ať
už je to u hřbitova, supermarketu,
nebo jinde na ulici, vždy vezmu
všechny cenné věci s sebou. Snažím se, aby ve vozidle nezůstávaly
žádné věci viditelně. Tím se riziko
vykradení snižuje na minimum,“
vzkazuje Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
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žovali nařízená ochranná opatření
a byli vstřícní a ohleduplní nejen
vůči sobě, ale i ostatním,“ dodala
mluvčí prostějovských strážníků.
Přestože Večerník požádal i mluvčího Policie ČR rovněž o zhodnocení situace v Prostějově a okolí
během Velikonoc, obdrželi jsme
pouze souhrnnou zprávu za celý
Olomoucký kraj. „O velikonočních svátcích jsme v kraji na lince
158 přijali osm desítek oznámení
o porušení nařízení usnesení vlády ČR v souvislosti s opatřeními
přijatými v době nouzového stavu.
Občané většinou oznamovali ne-

dovolené shlukování lidí v přírodě
nebo nenošení roušek na veřejnosti. Většina občanů ihned reagovala
na upozornění policistů a stačilo
tak vyřešit přestupek na místě domluvou,“ uvedl Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Patnáct pochybení policisté zadokumentovali a oznámili správním orgánům. Jednalo se převážně
o přestupky, kdy lidé neměli nasazené ochranné prostředky dýchacích cest nebo pobývali na veřejně
dostupných místech ve skupinkách,“ doplnil Hejtman.
(mik)

www.
vecernikpv.
cz
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PROSTĚJOV Práce Okresního soudu v Prostějově by se pomalu
měla vracet do zaběhlých kolejí. Dle jeho předsedy tato instituce dosud v průběhu nouzového stavu nemusela rozhodovat
o vzetí do vazby. Petr Vrtěl rovněž vítá i nedávno schválený tzv.
Lex Covid, který vstoupil v platnost na začátku května.

Fungování senátu by se mělo
postupně rozjíždět od května

Od čtvrtka 12. března v České republice platí nouzový stav. Během
něj zlodějům a podvodníkům
hrozí přísnější tresty. Za krádež
v supermarketu může zlodějíček
náhle dostat místo dvou let až
osm let za mřížemi. Vše zatím nasvědčuje tomu, že trestných činů
během uplynulého měsíce na
Prostějovsku ubylo. „V této době
nebyl k našemu soudu podán žádný návrh na vzetí do vazby. Je to

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

spíše výjimka, například na přelomu roku pravidelně evidujeme
i pět takový případů během jednoho měsíce,“ srovnal Petr Vrtěl,
podle něhož je však na konkrétnější závěry ještě brzy. „Přesnější
čísla budeme znát až začátkem
května,“ doplnil.
Soud aktuálně funguje v provizorním režimu, od května by se
vše mělo postupně vracet do starých kolejí. „Od pondělí 4. května
by všichni naši zaměstnanci měli
opět podávat stoprocentní výkon.
Ve druhé polovině května by celý
soud měl již fungovat normálně. Samozřejmě že i v této době
budou platit určitá omezení pro
vstup veřejnosti. Od června do
podzimu se pak budeme snažit

dohnat skluz za měsíc duben. To
vše ovšem pouze za předpokladu,
že se situace ohledně epidemie
koronaviru nezhorší,“ nastínil další vývoj Vrtěl, s nímž jsme narazili
také na nedávno schválený zákon
tzv. Lex Covid. Ten se týká celé
řady oblastí, jeho asi nejvýraznějším dopadem je plošné omezování exekucí. Odloženo může být
též placení nájmů či úvěrů, a to až
o půl roku.
Nový zákon by tak měl pomoci
i finančně zdravým podnikům
zasaženým pandemií. „Je dobře,
že vláda tímto způsobem zareagovala na možné dopady nouzového
stavu na občany i podnikatele,“
konstatoval předseda Okresního
soudu v Prostějově

NEZAMÍŘIL

V NOUZOVÉM STAVU DO VAZBY NIKDO
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že bylo hezké počasí, tak se Prostějované během prodlouženého
víkendu snažili ochranná opatření dodržovat co nejvíce. Během
čtyř dnů strážníci řešili šestnáct
přestupků. Jednalo se o nenošení roušky a shlukování se ve více
jak dvou lidech na veřejnosti. Od
začátku vyhlášení nouzového
stavu strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu už 61
přestupků týkajících se porušení
vládních nařízení,“ konstatovala
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Žádáme občany o to, aby i nadále dodr-

vìtšinou jen roušky, jinak byl klid
PROSTĚJOV Strážníci městské
policie i státní policisté se shodují v tom, že z bezpečnostního
hlediska proběhly velikonoční
svátky v poklidu a bez větších
prohřešků. Jak se Večerník dozvěděl, řešily se v drtivé většině
jen přestupky související s nařízeními vlády České republiky
v době nouzového stavu.
„Během velikonočních svátků se
strážníci kromě běžných činností
zaměřili i na dodržování vládních
nařízení vyhlášených v rámci
nouzového stavu v souvislosti
s epidemií COVID – 19. Přesto-

Ticho pokračuje. Ani během
uplynulých čtyř pracovních
dnů 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 již pátý 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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tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
Celníci vozidla odstavili. „Rozpor mezi
převáženým druhem odpadu a údaji
uvedenými v průvodních dokladech šetřilo Ministerstvo životního prostředí ČR
a Česká inspek-QPVTQNQXCP¾P¾MNCFPÊXQ\KFNCXG\NCFQèGUMÆTGRWD
ce životního
NKM[PGNGI¾NPÊQFRCF-CORąGUP÷OÊąKNQFOÊVNKEGNPÊEK
prostředí. SprávRTQ\TCFKV ZHQVQ%GNPÊ×ąCFRTQ1NQOQWEMÚMTCL
ní orgány podezření z porušení
podmínek pro
přepravu přeshraničního odpadu potvrdily.
Zadržený směsný odpad, který byl deklarován jako čistý
plast či pryž, nyní celníci vrací zpět do zemí původu, tedy
do Německa a do Rakouska,“ doplnila Bortlová, která na
dotaz Večerníku ovšem odmítla prozradit, zda některé
z nákladních vozidel převážejících nelegální odpad bylo
zadrženo na Prostějovsku. „Nemůžeme být konkrétní,
vozidla byla kontrolována v Olomouckém kraji,“ odpověděla suše.

Bìhem Velikonoc øešili policisté

Tři kamiony s téměř 70 tunami odpadů zajistili olomoučtí celníci, když prováděli běžné kontroly na silnicích Olomouckého kraje zaměřené na tuto přeshraniční
přepravu. „Celníci prováděli běžné kontroly zaměřené
na přeshraniční přepravu odpadů, a to na silnicích v působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj. V první
polovině března si vytipovali ke kontrole tři nákladní
vozidla, dvě s polskou a jedno s českou státní poznávací
značkou. Ta převážela odpady z Německa a Rakouska
do České republiky. Převážně se jednalo o směsný odpad, tedy směs plastu, papíru, komunálního odpadu,
či bílý zapáchající prášek v ‚big bag‘ vacích, který byl deklarován jako čistý plast a pryž,“ uvedla Marie Bortlová,

Michal KADLEC

OLOMOUCKÝ KRAJ Celkem tři nákladní vozidla
zastavili celníci v Olomouckém kraji a odhalili, že
převážejí nelegální odpad z Rakouska a Německa
do České republiky. Vozidla i s nákladem byla vrácena zpět do obou výchozích zemí. Mluvčí Celní správy odmítla Večerníku prozradit, zda některé vozidlo
bylo kontrolováno na území Prostějovska, nebo
jestli odpad mířil na skládku ve zdejším regionu.

Celnici zabránili nelegální
pøepravì 70 tun odpadù
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Vítejte na svìtì

Posílejte svá
miminka

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

Eliška KROPOGOVÁ
13. 4. 2020 45 cm 2,50 kg
Vyšovice

Ema Ludmila PASTOROVÁ
14. 4. 2020 48 cm 3,30 kg
Mostkovice

Veronika VAŘEKOVÁ
19. 4. 2020 51 cm 3,45 kg
Stražisko

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 Večerník

Lidská zrůda se zbavila psa

na hranici života a smrti
Plumlovská 8

PS

>>> dokončení ze str. 3
Z uspání by se už neprobudil. Uvidíme,
co s ním udělá kvalitní výživa, za dva
týdny budeme moudřejší. Důležité je,
že Nory o svůj život bojuje,“ nevzdával
se Leopold Dostál, který se sice již více
jak deset let stará o opuštěné pejsky.
S podobně otřesnými případy se však
setkává spíše výjimečně. „Loni jsme řešili
třeba nález psů husky, kteří se pojídali navzájem. Před dvěma lety jsme pak jeli pro
pejska, který byl podobně podvyživený.
Vzpomínám si, že zcela apaticky ležel
před domem. Toho se nám nakonec podařilo zachránit, dostal se zpět do kondice a po několika měsících si jej dokonce

osvojil i nový páneček,“ zavzpomínal Dostál na příběh se šťastným koncem.
Zda bude podobný i osud Noryho,
zatím není jasné. Jisté je, že fakt, že
se jej majitel zbavil, pro něj znamená
vysvobození z utrpení, ve kterém žil
a velkou naději. Péče o něj si však vyžádá zvýšené finanční náklady. „Pokud
nám chcete s jeho nákladnou léčbou
pomoci, můžete se stát jeho strážným
andělem č. transparentního účtu
43-7715910237/0100, variabilní
symbol 255. Všem moc děkujeme za
podporu. Doufáme, že nás v tom nenecháte!“ vyzval nakonec Leopold
Dostál.
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Rozšiřujeme sortiment o

čerstvé
pstruhy
a
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Roman Tomášek
Tel: 608 782 308

20040810545

20041710574

mražené
Makrely
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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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Tak trochu jiné jaro
Předvelikonoční týden přinesl mnoha
lidem v současné koronavirové mizérii
aspoň částečný balzám na duši. Hřejivé
sluneční paprsky, vymetenou modrou
oblohu a vůni probouzející se přírody
bylo díky menšímu dopravnímu provozu možné zaznamenat i uprostřed jindy
rušných ulic. Na něco je času hodně, na
něco zase bude muset jaro s letopočtem
2020 úplně zapomenout.
Spousta z nás tráví mnohem více času
s dětmi, přestože se nějakým způsobem
věnuje své práci. Ponořit se se svými
ratolestmi hlouběji do jejich školní
výuky rozhodně není od věci, i tímto

způsobem si k sobě s dorůstajícími potomky můžeme najít bližší cestu. Pokud
je samozřejmě škola, potažmo i učitelé,
rozumná, a nesnaží se za každou cenu
zvládnout učivo jako ve třídách. Naopak jim můžeme přidat něco ze svých
vzpomínek a názorů, na což běžně třeba
nezbývá čas.
Osobně bych nic neměl proti znovuotevření škol ve druhé půli května,
mělo-li by to být ovšem podmíněno
rouškami, rozestupy a vyučovacími
„směnami“, na což nemohl přijít nikdo
s reálnou znalostí poměrů ve škole, pak
ať raději plynule přejdeme v prázdniny

a školní „sezónu“ také ukončíme, stejně
jako třeba tu hokejovou.
Spousta času zbývá i na vymýšlení zcela
zásadních opatření. Na Praze 6 tak mělo
vedení radnice evidentně nadbytek času
na termínově propracovanou realizaci
zničení významného památníku společného vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, což je pár týdnů před
kulatým pětasedmdesátým výročím
obzvlášť vkusné. Kromě mnoha nesouhlasných reakcí českých vlastenců si tím
tamní starosta vysloužil i trestní stíhání za
poškozování válečných pomníků podle
zbrusu nového ruského zákona.

A právě akce zaměřené k připomenutí
tohoto významného výročí si na přelomu dubna a května budeme muset
odpustit. Na Prostějovsku se například
ruší tradiční Kolona vítězství. I váleční
veteráni a především statisíce padlých
se tak stanou další nechtěnou „obětí“
koronavirové epidemie. Zatímco američtí výletníci z pětačtyřicátého dostanou pamětní plzeňské roušky, tisícům
padlých (nejen) rudoarmějců tady na
Moravě věnujeme tichou vzpomínku
a třeba jednotlivou kytičku k mnoha
památníkům na našem okrese. Dokud
tady ještě jsou.
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Věřte, nevěřte, ale všechno zlé jednou skončí. A pak se
začnou počítat ztráty a objeví se spousta pokusů a možností,
jak je minimalizovat. Každý soudně přemýšlející člověk pochopí, že ekonomika dostane největší facku, a to díky tomu,
že všechny sektory jsou v krizi omezeny. Obnovu některých
z nich musíme nechat odborníkům, ale takový sektor služeb
můžeme po krizi podpořit v každé obci a každém městě,
tedy i v Prostějově. Ptáte se jak?

A

ž vše pomine a bude zase vše
otevřeno, dělejme toto. Nakupujme u drobných obchodníků,
choďme do kaváren, restaurací a dejme si tam alespoň kávu a dortík,
dobrý oběd a nechejme personálu
utržit, objednávejme si jídlo domů.
Dámy po krizi to budou mít hodně
jednoduché, protože měly „absťák“,
tudíž u kadeřnic, manikérek a jiných
podobných služeb se dveře netrhnou, ale pojďme i my pánové podpořit holiče a zajděme se ostříhat.
Ano, i já se pokusím si nějak vylepšit
svou skoropleš, abych nechal holiči
vydělat. Na spoustu služeb a povolání jsem zapomněl, ale jistě všichni
chápou, jak jsem to všechno myslel.
Prostě až se zase vše otevře, dejme
službám vydělat. V době krize totiž
nemohou nic, a i když jim budou odpuštěny jisté mandatorní výdaje ze
strany ministerstva financí, případně zavádění EET, jistá náhrada ztrát

bude také kompenzována, tak se
domnívám, že naší korunou rozhodně nepohrdnou. Musíme si zkrátka
pomáhat, o tom to celé je.
k jsou ale také povolání,
kterým bych nechal po krizi
určitě volno, a to složky IZS, které
jsou v době krize v první linii. Až
vše pomine, neotravujme je s kdejakou bolístkou, nevolejme ke všemu
záchranku, nedělejme si z ní taxislužbu. Nechejme kapku na pokoji i policisty, kteří jsou v době krize třeba na
hranicích, a přestaňme dělat blbosti.
A to myslím nás jedince normální,
ale i ty tzv. závadové osoby. Myslím,
že i kriminální živly by mohly mít
svou hrdost a přestat zlobit, když je
celá společnost lidově řečeno „na
hrnci“. Historie a statistiky dokládají,
že závadové osoby dokázaly přestat
zlobit ve válce, při sovětské okupaci
1968, při revoluci 1989, tak by mohly i teď. Je hezké, že se složkám IZS

Pa

tleská, ale přece jen by asi od společnosti očekávaly víc. A tak na ně
buďme hodní a rozumní.
na závěr se vyjádřím k problematice školské. Domnívám
se, že po 27 letech praxe „trochu“
do školství vidím, a tak jsem již
23. března dal na Facebook toto:
„Nemohu si pomoci a dávám sem
tento status pro všechny ‚odborníky na školství‘, kteří jistě budou
komentovat a rozebírat vystoupení ministra školství Plagy: Ministr
sice něco oznámil, ale uvědomme
si, že je pouze součástí vlády a jeho
aktuálním nadřízeným je šéf krizového štábu Prymula. Tudíž vše, co
řekl, jsou pouze scénáře a návrhy,
které musí projít nějakým řízením
a schvalováním, takže bych počkal
se soudy a vizemi ‚odborníků‘. A až
školy dostanou schválené přesné
pokyny a hlavně se doopravdy otevřou, tak budeme všichni chytřejší.
Teď je zdraví na prvním místě, to by
si měli všichni uvědomit. Školy teď
rozhodně nespí, se žáky jsou v kontaktu. Je to samozřejmě náročné pro
děti, rodiče, ale i ty kantory, kteří by
raději žáky viděli a s nimi dotáhli
maturity, přijímačky a další tradiční
povinnosti. Nikdo s něčím podobným na začátku tohoto školního
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roku nepočítal, a tudíž nikdo nemůže být teď Bohem, který všechno ví
a všechno rozčísne jedním vrzem.
Buďme všichni rozumní a především si chraňme své zdraví. Howgh.“
I v tomto oboru je třeba si po krizi
pomoci. A o tom to je.
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Jen pár lidí a strojù...
Sice pan náměstek Rozehnal nedávno ve Večerníku tvrdil, že práce na severním obchvatu města pokračují, ale já si nemohu pomoci, jsem jiného názoru.
Posledních pár dní jsem jezdil několikrát denně do Kostelce na Hané a viděl jsem na stavbě křižovatky u kolejí směrem na Smržice jen několik dělníků
a v akci jen asi dva nebo tři těžké stroje. Celkově si myslím, že od začátku tohoto roku stavba moc nepokročila. Ale tak snad jde všechno podle harmonogramu, jak pan náměstek říká...
Ivo Novák, Prostějov

20040910562
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Kdy se koneènì zaène?
Vím, že na radnici teď mají jiné starosti, ale i tak by mě zajímalo, kdy se konečně začne rozšiřovat silnice v Říční ulici poblíž dálničního podjezdu,
takzvané myší díry. Stále se mi zdá, že zde pracuje pouze majitel občerstvení, který už městu uvolnil prostor na svém pozemku. Kdy se do toho zapojí
město? Jen připomínám, že dopravní situace na zdejší komunikaci je čím dál tím svízelnější. Úzká silnice je právě nyní hodně frekventovaná, když si lidé
z Vrahovic jezdí auty na nákupy do obchodních zón. A jen těžko se na úzké silničce vyhýbají.
Richard Zemánek, Prostějov
Díky popeláøùm
Mohou se flákat po mìstì?
Chtěl bych poděkovat popelářům, kteří minulý týden zlikvidovali nepořá- Zajímalo by mě, podle čeho se v době nouzového stavu posuzuje, zda lidé
dek okolo kontejnerů na tříděný odpad u nás na Sídlišti Svobody. Kolem vycházejí ven opravdu pouze v nutných případech. Byl jsem si na prostějovnádob byly naházeny papírové krabice, velké sklenice od okurek, další flaš- ském náměstí nakoupit v potravinách a nestačil jsem se divit, když někteří
ky, které se už nevešly do kontejnerů. Nemyslím si, že by lidi byli bordeláři, lidé, raději nebudu poukazovat na druh menšiny, posedávali na lavičkách,
ale dnes, kdy je skoro každý doma a produkuje se daleko více odpadu, ka- postávali jen tak před Zlatou bránou a pokuřovali. Náměstí bylo v tu chvíli
pacita kontejnerů holt nemůže stačit. Popeláři nejenže vysypali kontejnery skoro liduprázdné, pouze těchto lidí zde byly desítky. Ano, roušky měli nasanaplněné k prasknutí, ale poctivě vysbírali i odpad naskládaný okolo. Díky! zené, ale neměli by přesto být raději doma než se potloukat po městě?
Jindřich Dvořáček, Prostějov
Jiří Nadymáček, Prostějov

20041610575

KONICE V minulém vydání
Večerníku došlo k chybě, za kterou se omlouváme osmnáctileté
slečně, jež ve středu 8. dubna ve
Vodní ulici v Konici havarovala
s vozidlem Škoda Felicia, i všem
čtenářům. Omylem jsme totiž řidičku v titulku i úvodním odstavci článku přisoudili opilost, což
ve stejném textu vyvracel tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Mylná
informace spatřila světlo světa
nepřesností redaktora při zpracování textu.
(red)

opilá ale nebyla!

Autem urazila okap,

OMLUVA

Dětkovice (mls) - Na křižovatkách
v Dětkovicích u Ludmírova přibydou
hned dvě stopky. Značky budou
umístěny v samém centru obce poblíž
kaple svatého Václava při výjezdu na
hlavní silnici spojující Ludmírov a Kladky. Důvodem úprav je rekonstrukce vozovky po dostavbě autobusové zastávky.

'RVWDYÈOLDXWREXVRYRX
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Čechy pod Kosířem (mls) - Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem má od
dubna zbrusu nové internetové stránky.
Lidé na nich mohou nalézt aktuální informace o provozu muzea, restaurování
historických kočárů i pozvánky na akce.
To vše je doplněno o bohatou fotogalerii
i celou řadou videí z dílny kameramanů
Pavla Surmy a Tomáše Továrka. Nechybí ani komentáře návštěvníků muzea.

0X]HXPNRÄ½UÕ
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Studenec (mls) - Už na začátku
loňského října se rozběhla výstavba
protipovodňových opatření u Studence.
Kromě více jak 100 metrů dlouhé
protipovodňové hráze bude jejich výsledkem také úprava polních cest a vysazování zeleně. Právě kvůli tomu bude od
zítřka, tj. úterý 21. dubna, do pátku 29.
května uzavřena silnice ve Studenci.

8]DYÉUNDVLOQLFH

Kralice na Hané (mls) - Do potřebné
výsadby stromů v převážně zemědělské
krajině se už před více jak deseti lety
pustil Radim Maleček z Kralic na Hané.
A ve svému úsilí stále nepolevuje. Do
krajiny se díky němu i dalším nadšencům
navrací nejen zeleň, ale také ptáci a další
živočichové.
„Během uplynulého roku jsme zasadili
necelou stovku dalších stromů zejména
pak švestky, třešně a břízy, kromě toho
jsme instalovali asi čtyřicet ptačích budek
a další stovku hnízdních podložek,“ prozradil Večerníku Maleček.
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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Dáma středního
věku pak těžce bourala
u Dobrochova. Poté,
co
zraněnou
šoférku z havarovaného vozidla vyprostili
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V¾NP÷ QRKNQW åGPW JCUKéK ĄKFKéMC RCM
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DOBROCHOV Místo aby
dodržela vládní nařízení a zůstala na
velikonoční
mrskut doma,
rozhodla se totálně opilá žena
usednout za volant.

hasiči, nadýchala policistům bezmála tři promile alkoholu!
„V pondělí třináctého dubna hodinu
před polednem došlo na komunikaci
mezi Dobrochovem a Brodkem u Prostějova k havárii osobního automobilu
Hyundai. Šestačtyřicetiletá řidička
zřejmě vlivem požitého alkoholu nezvládla řízení a při jízdě levotočivou
zatáčkou vyjela vlevo mimo komunikaci. Tam vozidlo narazilo do svahu
a převrátilo se přes střechu na pravý
bok. Zaklíněnou a zraněnou řidičku
vyprostili hasiči a před odjezdem do
nemocnice se podrobila dechovým
zkouškám, jimiž byly naměřeny hodnoty 2,82 a 2,66 promile alkoholu
v dechu. Žena požití alkoholu před
jízdou přiznala,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na osmdesát
tisíc korun. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

Namol opilá řidička havarovala u Dobrochova
ského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Jak se při následné kontrole ukázalo, měl
osmatřicetiletý řidič proč ujíždět. „Není
totiž držitelem řidičského oprávnění, protože mu byl rozhodnutím olomouckého
okresního soudu uložen zákaz řízení
všech motorových vozidel, a to až do roku
2024. Dalším důvodem pak zřejmě bylo
vědomí, že neprojde bez problémů testem na přítomnost drog. Proto při kontrole odmítl se tomuto testu podrobit,“
uvedl mluvčí prostějovské policie s tím, že
muž je pro své jednání podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a několika dopravních přestupků. „Za uvedený přečin mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky. Za dopravní přestupky
mu pak hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun
a zákaz činnosti na jeden rok až dva roky,“
konstatoval František Kořínek. (mik)

ZASTAVIT, A VĚDĚL PROČ!
PŘEMYSLOVICE Divoká honička
s policisty skončila neslavně pro osmatřicetiletého muže, který v Ladíně nezastavil kontrolující hlídce. Policisté
tak řidiče škodovky naháněli přes čtyři obce, až se jim jej podařilo zastavit
v Přemyslovicích. Chlapík dobře věděl, proč strážcům zákona nezastavil.
Má totiž dlouhodobý zákaz řízení, navíc byl zřejmě pod vlivem drog!
„V pátek desátého dubna před třetí hodinou v noci se koničtí policisté v obci
Ladín pokusili zastavit a zkontrolovat
osobní automobil Škoda Felicia a jeho
řidiče. Ten však výzvu k zastavení neuposlechl a naopak se policistům pokusil
ujet. Policisté ujíždějící vozidlo pronásledovali přes Konici, Stražisko a Růžov.
Zastavit ujíždějícího se jim podařilo až
ve spolupráci s druhou hlídkou v centru
Přemyslovic,“ popsal manévry na silnici
František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj-

ho lesního porostu o rozloze padesáti
metrů čtverečních. „K místu společně
s profesionální jednotkou stanice Prostějov vyrazily jednotky dobrovolných
hasičů ze Slatinek, Třebčína, Kostelce
na Hané a Náměště na Hané. K přesnému místu hasiče nasměrovali na místě
čekající oznamovatelé, plocha hoření
se v krátkosti rozšířila na téměř dvakrát
větší plochu. Zasahujícím hasičům se
velmi rychlým rozestoupením a využitím více hasebních proudů podařilo
zamezit v rozšíření na dva včelíny v těsné
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SLATINKY Profesionální i dobrovolné jednotky hasičů zasahovaly na
začátku minulého týdne u náročných
požárů v lesním terénu po celém
Olomouckém kraji. Požár v lese se
nevyhnul ani Prostějovsku. Během
úterního odpoledne 14. dubna operační středisko HZS Olomouckého
kraje prostřednictvím linky tísňové
pomoci přijalo informaci o zahoření
v lese ve Slatinkách.
Podle prvotního popisu plameny velmi
rychle prostupovaly výsadbou mladé-

„Takové množství uhynulých ryb na
jednom místě přehrady mi už nepřijde
normální. Copak za to může?“ byl zvědavý Jiří Š. Obrátili jsme se tedy v této
souvislosti na správce nádrže. „Hrázný situaci sleduje a žádný hromadný
úhyn na přehradě aktuálně hlášený
nemáme. O něm bychom hovořili
ve chvíli, pokud by byly objeveny řádově desítky až stovky mrtvých ryb.
Z přiložené fotografie není patrné, že
by se jednalo o nějakou mimořádnou
událost,“ komentoval tiskový mluvčí
Povodí Moravy Petr Chmelař, kterého se Večerník doptal i na případné
příčiny menších úhynů. „Těch může
být celá řada. Například po bouřkách
se vyplaví kanalizace, z níž se do vody
dostanou jedovaté látky. Mohou za
nimi stát i státem chránění kormoráni,
kteří ryby loví ve velkém a některé ne-

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE Větší množství
uhynulých ryb zaujalo jednoho
z výletníků během procházky kolem plumlovské přehrady. Zajímalo jej, co za tím mohlo stát. Večerník se to tedy pokusil zjistit. Rovněž
k nám se totiž donesly informace
o možném úhynu labutí samice na
nádrži. Jak to vlastně bylo?

blízkosti. Celkový hasební zásah pokračoval do pozdních nočních hodin, na
místě z důvodu dohledu dalších několik
hodin zůstala místní dobrovolná jednotka,“ popsal Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Příčina požáru je zatím v šetření, ale
podle všeho za všechno může sucho.
„V lesních porostech během posledních
několika dní dochází k častým požárům, a proto apelujeme nejen na širokou veřejnost na zvážení činnosti, při

které dochází k manipulaci s jakýmkoliv
zdrojem otevřeného ohně. V těchto
místech se jedná o opravdu nebezpečný počin s velkou pravděpodobností
následného vytížení desítek hasičů na
několik hodin, v nelehké době s nutností fyzicky náročných výkonů,“ upozornil
mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.
„Lesní požár ve Slatinkách se obešel bez
zranění osob, i přesto je nutné poukázat
na hrozící jiná zdravotní nebezpečí pro
profesionální i dobrovolné hasiče,“ dodal.
(mik)

z Němčic nad Hanou a z Nezamyslic,“
doplnil.
Při nehodě nedaleko Brodku u Prostějova zůstal v autě také zaklíněný řidič,
vůz skončil na boku a částečně v příkopu. „Automobil jsme museli stabilizovat a následně z něj vyprostit zraněného řidiče, který byl poté předán do
péče zdravotní záchranné služby. Místo
jsme také protipožárně zajistili,“ uvedl
mluvčí k zásahu, kterého se zúčastnila
profesionální jednotka z Prostějova
a dobrovolná z Brodku u Prostějova.
Příčiny obou nehod vyšetřuje Policie
ČR, která však prostřednictvím Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje v uplynulém týdnu neposkytla
k těmto událostem žádné informace.
(sob)

PROSTĚJOVSKO Koncem loňského roku přišla pro menší nádraží na trati Olomouc–Nezamyslice
nemalá rána. Ve Vrbátkách, Pivíně
a Nezamyslicích totiž skončil prodej jízdenek. Nádražíčka nejen
tam, ale také na dalších místech
Olomouckého kraje zčásti nebo
zcela osiřela.
„Prodej jízdenek Správa železnic
ukončila již minulý rok, přesto to ale
neznamená, že menší nádraží zaniknou. V řadě z nich zůstávají v provozu
čekárny pro cestující nebo zaměstnanci řídící drážní provoz,“ uklidnil
mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.
Budoucnost budov, hlavně pak jejich osazení právě výpravčími, je ale
značně nejistá. Podobně jako na trati

z Vyškova do Přerova i mezi Nezamyslicemi a Olomoucí. „Předpokládá se postupné dokončování prací na
modernizaci traťového úseku 20282029. Součástí této modernizace,
jejíž projekční příprava byla zahájena, je dálkové ovládání tratě Olomouc-Nezamyslice z Regionálního
dispečerského pracoviště Olomouc
s umístěním záložního pracoviště pro
řízení provozu v ŽST Nezamyslice,“
osvětlil další plány mluvčí.
Už nyní se ale vede bitva o zachování
budov i na jiných místech. V Náměšti
na Hané se snaží několik nadšenců
budovu udržet při životě a zabránit
demolici. Ta donedávna hrozila také
stanici Prostějov–místní nádraží.
(sob)
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PROSTĚJOVSKO Ke dvěma vážným nehodám vyjížděli před svátečním polednem o Velikonočním
pondělí 13. dubna na Prostějovsku.
U obou museli hasiči vyprošťovat řidiče, v jednom případě jej dokonce
přepravil do nemocnice vrtulník.
V případě dopravní nehody u Nezamyslic zůstal vůz na boku na straně řidiče.
„Museli jsme jej stabilizovat a následně
jsme pomocí hydraulických nástrojů
odřezali střechu auta, načež zraněného
vyprostili. Pomohli jsme jej také záchranářům transportovat do vrtulníku
letecké záchranné služby,“ popsal zásah
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS
·J[PP÷MQNKMCT[DXLGFPÆ\G\¾VQMPCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷
Olomouckého kraje. „Na místě zasa\CWLCNLGFPQJQ\RTQEJ¾\GLÊEÊEJXÚNGVPÊMč
(QVQ,KąÊi
hovala profesionální jednotka z Kochávají ve vodě. Jejich výskyt na pře- u Podhradského rybníka,“ pokrčil ra- jetína a jednotky dobrovolných hasičů
hradě však není potvrzen,“ zareagoval meny Petr Chmelař.
Dle správce kempu Žralok, který se
Chmelař.
nachází přímo u Podhradského ryb.GHXK\QXODODEXy" níka, jsou však zdejší labutě v pořádU tiskového mluvčího Povodí Mo- ku. „Ze začátku jara tu byly hned dva
ravy jsme se rovněž pokusili potvrdit páry, které mezi sebou soupeřily, kteinformace ohledně údajného nálezu rý zůstane. Jeden se nakonec musel
uhynulé labutě hnízdící rovněž na pře- přesunout. Kam, to však nevím. Co
hradě. „O tom nemáme žádné bližší se týče labutí, tak jsem je pozoroval
informace. Hrázný letos ani v uplynu- včera a byly v pořádku,“ prozradil Petr
lých letech nepozoroval hnízdění la- Piňos.
butí u přehrady. Nejblíže labutě hnízdí Takže záhada?

POLICISTŮM NECHTĚL POŽÁR LESA VE SLATINKÁCH HASILI AŽ DO ÚTERNÍ NOCI

s úsměvem Michlíček k čápovi, který už si
přivedl i družku.
V Nezamyslicích loni zavedli novinku
– čápy tu bylo možné přímo na hnízdě
sledovat prostřednictvím on-line kamery umístěné na škole. „Ta bude fungovat
i letos. Ředitel naší školy ji právě zapnul,“
potvrdil v sobotu dopoledne starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.
Přímo přenos z čapího hnízda můžete sledovat na https://www.youtube.
com/watch?v=mmXG8ldTNFw.

èCRÊUCOGEWåLGPCJPÊ\F÷MVGTÆLGwV÷RąGFP¾XTCVGOUXÆFTWå
M[OWUÊWRTCXKV
Foto: www.nezamyslice.cz

tože neměl roušku. Ještěže už přichází to
postupné uvolňování,“ vtipkoval nezamyslický starosta Vlastimil Michlíček. „Bude to
tak deset patnáct let co u nás hnízdí. Dříve
létal na komín mlékárny. Objekt ale získal
nového majitele, kterému čápi zanášeli
komín a znečišťovali mu střechu,“ uvedl
starosta městyse.
Konec čapího hnízda to ale nebyl. „Přestěhovali jsme hnízdo na nově postavený
sloup. Čekali jsme, zda se přesune. A přesunul, přijal to tam za své,“ poznamenal

'LYRN¿KRQLêNDVNRQêLODY3ĆHP\VORYLFËFK

hlavního kostela Narození Panny Marie.
Podle svědectvích místních se v okolí
města letos dokonce objevilo zhruba sed- tak mám přehled,“ prozradila Večerníku nechala za tímto účelem opravit. „Podle
mihlavé hejno. „Kromě nich jsem tu vidě- paní Lenka z Konice. Černý čáp byl pozo- aktuálních informacích tu již byli k vidění
na hnízdě,“ potvrdil Ivo Kolchar, který se
la také dva černé čápy, bydlím u rybníka, rován i v okolí Brodku u Konice.
pozorování bílých ptáků v regionu dlou8zMVRXQD]QDÄN½FK
FRMHWRHQWHQWHIORUDOHHXURSH"
hodobě věnuje. Jeden pár se měl usadit
Jde o mezinárodní zahradnickou soutěž, která byla založena za účelem Čápi se dle místních vrátili už také do také mezi Žárovicemi a Hamry.
ocenění evropských měst a vesnic vynikajících v zahradnických smě- Bohuslavic, Vrbátek, Bílovic, Otinovsi,
.DPHUDXzMHVSXvWÈQ½
rech. Ceny jsou udělovány jednou ročně turistickými radami a zahrad- Vrbátek, Bedihoště či Doloplaz, kde hníznickými společnostmi v evropských zemích. Rozlišují se dvě kategorie: dí na komíně v rozlehlém areálu továrny. Nejdéle na návrat čápů čekali v Nezamysliměsta a vesnice. Soutěže se dnes účastní těchto dvanáct zemí: Belgie, V Němčicích nad Hanou si zase posta- cích. „Samec dorazil v pátek. Měl zpožděČeská republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Němec- vili hnízdo na starém cihlovém komíně, ní, už jsme se báli, že nám jej někde snědli.
ko, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie.
který místní radnice před lety dokonce Ale asi ho jen nepustili přes hranice, pro-

Jaro je definitivně tady! Svědčí o tom hromadný návrat drtivé většiny čápů bílých
na svá tradiční hnízdiště na Prostějovsku.
Čapí páry se už vrátily do Konice, kde
hnízdí na komíně v samém sousedství

PROSTĚJOVSKO Čapí hnízda u nás opět ožívají! Nejde však o obnovení kauzy čerpání dotací na výstavbu rekreačního areálu, ale
o návrat elegantních bílých ptáků na řadu míst Prostějovska. Dle
svědectví místních je můžeme najít například v Konici, Němčicích
nad Hanou, Bohuslavicích, Vrbátkách, Bílovicích či Otinovsi a řadě dalších míst. Čáp dorazil i do Nezamyslic, nicméně cestou nabral zpoždění.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Do Nezamyslic on-line sledovaný čáp dorazil
se zpožděním. Chyběla mu rouška?

3RERXĆN¿FKVHGRQ¿GUæHPRKRXY\SODYRYDWMHGRYDWÇO¿WN\]NDQDOL]DFH

svátečních nehodách
ČÁPI SE VRÁTILI! KDE VŠUDE JE NAJDETE? Proč uhynuly ryby na přehradě? Při
hasiči vyprošťovali

region
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Celou
obcí Bedihošť ještě stále rezonuje
případ krvavého masakru, ke kterému došlo v sobotu 1. února v jednom z místních domů. Devětadvacetiletý Pavel Šesták v něm napadl
bezmála sedmdesátiletého bytného
Vladimíra Petříka. Sekáčkem na
maso jej uhodil do hlavy a následně
mu ještě málem usekl ruku v zápěstí. Senior, který Šestákovi pronajímal v domě jeden z bytů, po třech
týdnech lékařské péče zemřel v prostějovské nemocnici. Podle dosud
zjištěných informací měl Petřík ve
čtyři hodiny ráno nabádat Šestáka
i jeho dva hosty ke klidu, jelikož se
z bytu ozýval rámus a hlasitá hudba.
Reakce však byla agresivní a zfetovaný nájemník jej měl napadnout.
Pavel Šesták ovšem z Vazební věznice v Olomouci, kam byl po zadržení a obvinění z vraždy převezen,
poslal do redakce Večerníku dopis,
v němž celý incident – jak jinak - popisuje zcela odlišně, než byl dosud
v médiích prezentován.

Michal KADLEC
„Chtěl bych všem vylíčit, jak se to
v Bedihošti všechno odehrálo,“ začíná
v listu psaném rukou, který je adresovaném exkluzivně Večerníku, Pavel
Šesták. Muž s bohatou trestní minulostí a drogově závislý člověk přiznává,
že ve chvíli napadení byl v pronajatém
bytě společně s kamarádem Tomášem
Mádrem a svojí přítelkyní Michaelou

www.vecernikpv.cz

region

2#8'.i'56-

Ve n t r u b o v o u .
„S Míšou jsme
v domě pana Petříka byli ubytování jen krátce.
Bylo mi tak záhy divné, že každý den
k nám do pokoje Petřík chodí, a to
třikrát až osmkrát denně. Když jsem
v pokoji byl, buď po zaklepání hned
odešel, nebo naoko zkoušel, jestli
funguje topení. Podivoval jsem se, ale
neřešil jsem to,“ vrací se v myšlenkách
k osudnému dni Šesták.
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Pan Petøík pozval
Michaelu Ventrubovou
k sobì do bytu
na porno!
V onen čas, kdy došlo k incidentu,
majitel domu Vladimír Petřík údajně
opět přišel do pokoje svých nájemníků. „Stalo se tak během dvou hodin
asi třikrát nebo čtyřikrát. Naposledy si
pamatuji, že to bylo v sobotu 1. únoru
ve 4.01 hodin ráno. Zase došel, zaklepal a já s Tomášem Mádrem, který
byl u nás na návštěvě, jsme se schovali
do kuchyně. Připomínám, že v tuto
chvíli je Míša už moje bývalá přítelkyně. Když jsme byli sami, vždycky
mi tvrdila, jak mě miluje, ale přivedla
mě v omyl. Právě kvůli ní jsem teď ve
vazební věznici v Olomouci,“ rozepsal
se Pavel Šesták a následně Večerníku
popsal, jak došlo k napadení bytného
Vladimíra Petříka. „Jak zaklepal na
dveře pokoje, všiml si, že Michaela je
tam sama a pozval ji na porno k sobě
do bytu. Prý ať do deseti minut přijde. Když mu slíbila, že se staví, Petřík
odešel po schodech dolů. Michaela už
dvě hodiny předtím máchala sekáčkem na maso v ruce a chtěla, abych ho
zabil nebo že ho tím sekáčkem půjde

Pondělí 20. dubna 2020
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jsem dolů za bytným a Michaela za
mnou se sekáčkem v ruce. Křičela na
mě, že jestli ji miluju, že Petříka kvůli
ní zabiju. Já byl v tu chvíli mimo, byl
jsem zdrogovanej a opilej, v záchvatu
žárlivosti jsem si ani neuvědomoval,
co dělám. Bytného jsem bral jako staré prase. Když jsem na něho zaklepal
a on otevřel, vletěl jsem k němu dovnitř a řval na něho, co je to za zkurv…...
úchyláka. Letěl jsem tam s tím, že mu
dám pár facek, ale určitě ne s tím, že ho
zabiju,“ dušuje se ve svém písemném
vyznání Pavel Šesták, nyní obviněný
ze zločinu vraždy. Dále popisuje okamžik, ve kterém se všechno zvrtlo.
„Kdybych chtìl,
„Michaela mi ten sekáček na maso vůzabil jsem ho
bec neměla dávat do ruky! Chtěl jsem
jednou ranou“
mu fakt dát jen pár facek a jít pryč.
Před časem jsem pracoval jako řezNásledně v dopise z vazební věznice ník – porážeč na jatkách a uměl jsem
líčí průběh vlastního útoku. „Letěl zacházet se sekáčkem pětkrát větším.
fiknout sama! Já s Mádrem jsme jí to
rozmlouvali, já jí chtěl dokonce za ty
kecy naliskat. Řekl jsem jí, ať toho nechá, že já zabíjet nikoho nebudu. Nechápu to doteď. Jako důvody, proč ho
chtěla zabít, uváděla, že nás chtěl Petřík
vystěhovat a že k němu nechtěla chodit na žádné porno. Když minutu po
čtvrté hodině ráno ji zase přišel pozvat,
zapálil jsem si cigaretu a řval na Michaelu, co to má znamenat. Dokouřil jsem
a letěl dolů za Petříkem, že mu dám
pár facek, prasákovi jednomu,“ popisuje děj přecházející k vraždě Šesták.

Michaela mě ale
nadopovala pervitinem a opila. Myslím si, že to byl její záměr. Je vypočítavá a vychcaná stejně jako Mádr.
Já si v té chvíli opravdu v té žárlivosti,
zdrogovanosti a opilosti vůbec neuvědomoval, že držím sekáček v ruce. Tomáš Mádr měl taky zasáhnout, když
viděl, co se děje. Můžu vám ale říct, že
v té chvíli jsem si připadal jako v práci
na jatkách. Bylo to prase úchylné, ale
s tím, že ho zabiju, jsem k němu opravdu nešel. Kdybych někoho tím sekáčkem chtěl zabít, udělám to na jedinou
ránu,“ míní muž, kterému nyní hrozí až
osmnáct let odnětí svobody.

„Za vraha
se rozhodnì
QHSRYDçXML´
Vinu na vraždě přisuzuje Šesták v dopise oběma přátelům, které měl v době
činu u sebe doma na návštěvě. „Znovu
opakuji, kdyby tenkrát za mnou Michaela Ventrubová neletěla, pan Petřík
mohl ještě žít... Mádr měl mému činu
zabránit a ještě ke všemu ji teď kryje.
To je minimálně pět let za křivou výpověď a další roky basy za spoluúčast
na vraždě! A já doufám, že Ventrubo-

vá dostane minimálně stejný
trest. Pokud ne, tak jí Bůh potrestá
sám. Vím, jak to bylo, zneužila mě jako
robota. Chci, aby to všichni věděli,
a ne číst v novinách různé povídačky
o sobě. Pan Petřík žil a stál na nohách,
když jsem z jeho bytu odcházel. Co
vím, tak v olomoucké nemocnici byl
ve stavu, že už komunikoval. A hned,
co ho převezli do prostějovské nemocnice, tak zemřel. Byla blbost ho
převážet do Prostějova,“ domnívá se
Pavel Šesták, který tvrdí: „Za vraha se
rozhodně nepovažuji!“
V závěru svého dopisu se ale přece
jen kajícně omlouvá. „Prosím, uveďte
to všechno tak, jak to do Večerníku
píšu! Je to pravda, a to do písmene. Už
kvůli mé rodině, občanům Bedihoště
i Prostějova, ať se tu pravdu dozvědí.
Omlouvám se rodině mrtvého pana
Petříka, omlouvám se i mé rodině,“
uzavřel dopis psaný z Vazební věznice
v Olomouci.
Devětadvacetiletý muž se zřejmě již
brzy bude zodpovídat ze svého činu
u soudu. Těžko v tuto chvíli spekulovat, zda stejně bude vypovídat
i před senátem a zda mu popsané
okolnosti nějakým způsobem sníží
trest. To uvidíme až v nejbližší budoucnosti...

Restaurace HOTEL ZLECHOV vozí
své pokrmy od plumlovské pøehrady

20042610586

DzGR2VWUDY\Díky vakuu
PLUMLOV Složitá situace posledních týdnů si vyžádala omezení
kontaktu osob a s tím spojené zavření restaurací. Rodinu Koláčkovu
nesrazila na kolena, ale naopak Hotel Zlechov a Restauraci Na Hvězdě
posunula dál. „Vzali jsme to jako
výzvu, nezůstali jsme ohromeni sedět s rukama v klíně, ale začali jsme
hledat novou práci pro naše zaměstnance,“ říká jejich majitel Ladislav
Koláček.
Po uzavření restaurací se na Zlechově rozhodli otevřít vlastní e-shop
s jídly a rozhodli se pustit i do rozvozu a bezkontaktního výdeje pokrmů s sebou. „To nás přivedlo na
další nápad, jak v této době obsloužit
širší okruh zákazníků. Začali jsme
nabízet a rozvážet vakuovaná jídla.
Využili jsme naše zkušenosti s vakuováním pokrmů a rozhodli jsme se
tento produkt nabídnout i koncovému zákazníkovi. Místo ´základních´
potravin si můžete u nás nakoupit
hotové chlazené vakuované pokrmy
na celý týden a ty pak jen dle chuti
ohřívat a podávat,“ prozrazuje Koláček. „Pokud nemáte čas vařit, nebo
prostě nechcete trávit čas u plotny
přípravou některých náročných jídel, naše vakuovaná jídla jsou pro vás
chytrým řešením,“ vzkazuje s tím, že
vše jednoduše objednáte přes internetové stránky www.vakuovanajidla.
cz dle chuťových preferencí jednotlivých členů rodiny a Hotel Zlechov je
doručí až k domovním dveřím.
Vakuované sáčky skladujete v lednici, nezaberou mnoho místa a překva-

pivě na rozdíl od jiných balení jsou
i ekologické. Příprava i velmi náročného oběda je pak pro vás hračkou.
Sáčky vložíte do hrnce s vroucí vodou a po 10 minutách jsou připraveny k podávání. Záleží již jen na vaší
fantazii, jak jídlo prezentujete na talíři, např. doplněné zeleninou a vhodnými nápoji. A domácí hostina může
začít…
Další variantou je ohřev v mikrovlnné troubě, pak je třeba sáček propíchnout na několika místech, a je to
vhodná alternativa do zaměstnání,
ale i na cesty. Některé pokrmy (jako
např. konfitovanou kachnu nebo pečená žebra) můžete i ohřát v troubě
na 180 stupňů, získají tak křupavou

kůrčičku a tím dovedete svůj nedělní
oběd k dokonalosti.
„Jídlo je připraveno klasickým způsobem jako u vás doma v kuchyni, pak
ihned šokově zchlazeno a zataveno ve
speciálních sáčcích za současného vakuování. Díky vakuu, perfektní kvalitě
vstupních surovin a přísnému dodržování hygienických norem má jídlo
trvanlivost minimálně 14 dní. Přesto
je bez přidaných chemických přísad
a konzervantů,“ ujišťuje Ladislav Koláček. „Nabízíme rozsáhlý výběr polévek, hlavních chodů, mnoha příloh,
a dokonce i fitness lehčích jídel. Připravujeme i vakuované dezerty,“ vzkazuje
mlsným jazýčkům majitel restaurace
Hotelu Zlechov.
(pr)
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Konstelace hvězd Prostějova

Prostějované budou mít dostatek času na to, aby si vyřešili staré resty a konečně za nimi
udělali tlustou čáru. Mnohé z nich to nebude ani moc bolet, protože jejich originální
řešení zaberou vlastně hned. Toto období bude přát také čerstvě zamilovaným párům.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nestyďte
se nahlas a zřetelně projevit svůj názor. Mnoha lidem se nebude líbit, ale
co na tom? Pokud vytrváte a celkem
tvrdohlavě půjdete za svými cílem,
dočkáte se velice zajímavých a vám
prospěšných výsledků.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Máte pocit, že
se vám svět hroutí před očima. To je
ovšem velice zkreslený dojem, musíte
být mnohem více aktivní a nevzdávat
se po jednom neúspěchu. Tento týden pořádně zaberte a vyřešíte hodně
věcí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Lepší
je trávit čas alespoň ve dvou, protože
o samotě se budete jen nudit a vymýšlet „ptákoviny“. Nebojte se proto ve
vztahu s partnerem jít mnohem dál,
než jste si dosud uměli představit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Na co během
těchto dní sáhnete, to se vám podaří.
Možná ne všechno se vám podaří vyřešit na sto procent, ale určitě budete
mnohem úspěšnější než vaše okolí.
Rapidně si polepšíte i po finanční
stránce.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Neporazila vás
nemoc, ale přesto se nebudete cítit
dobře. Chybí vám čerstvý vzduch,
takže se ihned vydejte na procházku
do přírody a detailně ji vnímejte všemi smysly. Uvolníte tak tělo i mysl
a uvidíte, že se okamžitě zotavíte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Vymyslíte
si plán, který bude podle vás jednoduché zrealizovat. Jenže brzy se objeví
překážky, které sami nedokážete překonat. Zkuste se svěřit tomu nejlepšímu příteli a začněte tahat ze jeden
provaz.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zklame
vás velice dobrý přítel, na kterého jste
dosud spoléhali. Nedá se nic dělat, budete se muset obejít bez něj. Nic mu
ale nevyčítejte, on sám nyní potřebuje
pomoc. A možná právě od vás.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dolehne
na vás finanční krize a pomalu už nemáte kde brát. Můžete si ale za to částečně sami, protože vhledem k nastalé
situaci jste si nedokázali utáhnout
opasek. Nezbývá než si najít lukrativní brigádu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. S partnerem si stále máte co říct, ovšem najednou jakoby mávnutím čarovného
proutku se začnete odcizovat. Rychle
vymyslete něco, co rozptýlí vás oba
společně. Zkuste přemýšlet o dítěti.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vaše zbrklost se vám tentokrát
vymstí. Uděláte něco, co vás záhy
bude mrzet. Zpátky to vzít už bohužel nepůjde, takže alespoň udělejte
všechno pro to, aby následky byly co
nejpřijatelnější.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Výrazně se vám zlepší nálada, obzvláště
poté, co se váš život konečně začne
ubírat tím správným směrem. Ve
svých dalších plánech ale kroťte fantazii a podnikejte jen to, co si skutečně
můžete dovolit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dostanete
se do finančních těžkostí a ve vašem
případě pomůže jen rodina. Na soukromé poskytovatele půjček se vůbec
neobracejte, to byste se dostali ještě
do většího maléru. Zastání najdete
u rodičů.
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Výstupy z jednání Senátu
Horní komora parlamentu se bude
zabývat mj. dvěma zákony o nájmech, ke kterým má Hospodářská
komora ČR zásadní výhrady. V prvním případě se nájemcům odkládají
splátky nájmu nebo podnájmu prostorů určených k podnikání. Zákon
sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace
pronajímatele, na jejichž bedra tak
plně přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie.
Ve druhém případě upozorňujeme,
že návrh zákona celou složitou problematiku zužuje jen na výpověď
z důvodu prodlení s platbami nájemného.
Pomáháme
S potěšením můžeme konstatovat,
že jsme zpracovali již více než 2000
dotazů a podnětů v naší bezplatné

poradně. „Mám radost, že díky této
aktivitě mají podnikatelé přístup
k aktuálním informacím a místo,
kam mohou směřovat své podněty
a dotazy. Ujišťuji vás, že poradna
bude fungovat nejméně do konce
dubna. Více informací k poradně naleznete na www.komora.cz,“ uvedl
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
Za alarmující považujeme výsledky
online výzkumu, který v minulých
dnech realizovala agentura SC&C.
Z výzkumu, kterého se zúčastnilo
celkem 2 085 respondentů, vyplynulo, že 10 % podnikatelů deklaruje, že už přímo pozastavilo své podnikání, či tak udělá v blízké době,
dalších 18 % uvádí, že má vážné finanční problémy. Podnikatelé jsou
na tom výrazně hůře než průměr
populace, kde velké finanční potíže
ohrožují 3 % populace.
Zdroj: HK ČR (redakčně upraveno)
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VÝZVA Okresní hospodáøské komory v Prostìjovì

... tentokrát ze sortimentu: DROGERIE…
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Výstupy z jednání vlády
14. 4. vláda představila plán rozvolňování preventivních karanténních
opatření. Má pět fází. Oceňujeme,
že vláda přišla s návrhem, jak by
se měly v následujících týdnech
postupně otevírat obchody, služby
a gastronomická zařízení, nicméně
považujeme ho za výrazně konzervativní. Domníváme se, že by tempo rozvolňování mohlo být rychlejší. Také nás mrzí, že vláda tento
plán nijak neprojednala s těmi, kteří
ho budou realizovat. A tak má její
návrh nedostatky, na něž jsme dnes
upozornili spolu s řadou našich začleněných společenstev. Je chybou,
že vláda svou představu zveřejnila
až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které
by podnikatelé mohli upozornit
na mnoho nejasností a nedomyšleností, které vládní návrh obsahuje.

nákupní servis
pro vás

Papírové kapesníky
3vrstvé 10 x 10 ks
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Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie

Hygiena je věc důležitá, o tom netřeba polemizovat. Obzvlášť nutné je, abychom
dodržovali všechny zásady právě v této době. Proto zcela jistě přijde vhod informace, že čistící vlhčené ubrousky nabízí nejlevněji Tesco, kosmetické tyčinky jen
velmi těsně Kaufland a pro toaletní papír a kosmetické tampóny se vyplatí vyrazit do Albertu. Nejlevnější papírové kapesníčky jsme objevili hned na třech místech (Billa, Tesco, Penny market), vatu pak ve dvou (Kaufland, Penny market).
Ať slouží!
Průzkum byl proveden ve středu 15. dubna.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Želeč
Obec: Čehovice
Obec: Otaslavice
Dne: 11. 5. 2020 od 7:30 do 12:30 Dne: 12. 5. 2020 od 7:30 do Dne: 14. 5. 2020 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
ně ulice od č. 192 po č. 6.
oboustranně od č. 93 a 25 po ko- jednostranně ulice od č. 152 po
Obec: Vrchoslavice
nec obce směr hřiště. Celá ulice ke č. 196, dále č. p. 191, 189, 11, 187
Dne: 11. 5. 2020 od 10:30 do 15:30 hřbitovu. Ulice od č. 3 po č. 140 a kiosek.
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- vč. 171. Dále č. p. 191, 202, 204, Obec: Vrbátky
ně ulice od č. 134 po č. 130 a dále od 207, stanice GasNet.
Dne: 15. 5. 2020 od 7:30 do 14:00
č. 143 po č. 140.
Obec: Konice
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky – č.
Obec: Určice
Dne: 13. 5. 2020 od 7:00 do 12:30 p. 120, 96, 100, 98, 101, 108, 109.
Dne: 14. 5. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice Za- Obec: Lipová
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně hradní, Radošovec. Na ulici Komen- Dne: 15. 5. 2020 od 7:30 do 14:30
od č. 308 a 314 po 292 a 334. ulice ského č. 492, 493, 490, 491, 521, 498, hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
u sokolovny od č. 290 po 291 a dále 119. Na ulici Husova č. 539 - 507, ulice od č. 15 a 44 po konec obce směr
ulice ve směru na Dětkovice po ko- 486, 487, 388 a dále č. 615, 582. Areál Hrochov s č. 189 a 192.
nec obce s č. 471 a 368.
čerpací stanice.
E.ON Distribuce a.s.
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Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

R]QDPXMHåH]GĤYRGXSDQGHPLH&RYLG
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OMEZENÝ
PROVOZ

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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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Operátoři masné výroby
Operátoři
chromovací linky
Řidiči sklápěče tatra
Učitel/-ka matematiky
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Plat (Kè)
26 000 Kč

Provoz
dvousmněnný

Kvalifikace
střední odborné

20 628 Kč
20 000-25 000 Kč
30 390-40 320 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
střední odborné
vysokoškolské

Firma
MAKOVEC, Držovice
MAIER, Protějov
MAREK specition, Konice
ZŠ Dr. Horáka, Prostějov

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov .
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Ke konci měsíce bylo na Úřadu
práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci evidováno 6 604 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů
činil 49 procent. „V evidenci bylo
dále 2 192 osob se zdravotním postižením, což představovalo šestnáct
procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci března bylo evidováno 612 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet
klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 4 osoby a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl vyšší o 41
osob. Na celkové nezaměstnanosti se
podíleli 4,6 procenty. Podporu pobíralo 5 069 uchazečů o zaměstnání, což
je osmatřicet procent všech uchazečů
vedených v evidenci,“ doplnil další statistické údaje Mikšaník.
(red)

chozím měsíci a o 87 více než ve
stejném období minulého roku,
674 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ vypočítal tradičně přesná čísla Jaroslav Mikšaník, vedoucí
analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl rozdílný. Zatímco ve většině z nich nezaměstnanost mírně
klesla, na Prostějovsku se počet nezaměstnaných mírně zvýšil, a to o 12
osob. „Na konci března zde bylo evidováno 1 676 lidí bez práce, z toho
951 žen. Firmy na Prostějovsku hlásí
2 308 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných v tomto okrese
se drží na 2,2 procenta,“ uvedl Mikšaník.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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nižší o 191 osob. V průběhu března bylo nově zaevidováno 2 111
lidí. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o osmatřicet osob
méně a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku více
o sedmasedmdesát. Z evidence
během měsíce odešlo celkem 2
481 uchazečů o zaměstnání. Bylo
to o 143 více než v předchozím
měsíci a o 880 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 1 807, to je
o 264 více než v předchozím měsíci a o 379 méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Celkem
378 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím úřadu
práce, což je o 7 více než v před-

20040910558

OLOMOUCKÝ KRAJ Přestože v souvislosti s nouzovým stavem už několik firem vyhlásilo
úsporná opatření a propouštění,
nezaměstnanost v Olomouckém
kraji během března nadále klesala. V březnu se snížil celkový
počet uchazečů o zaměstnání na
13 411 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se snížil
na 9 691 a podíl nezaměstnaných
osob mírně klesl na hodnotu 3,1
procenta.
Ke 31. březnu 2020 evidoval
Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Olomouci celkem 13 411 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet
byl o 370 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
to bylo o 312 méně. Z tohoto
počtu bylo 12 381 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od
15 do 64 let, což bylo o 368 méně
než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet

REALITY

Život jsem měl tolik rád,
nechtělo se mi umírat.
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Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít
v srdcích těch, kteří mě milovali.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877
Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329
Dnes, tj. 20. dubna 2020
vzpomínáme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka MATOŠKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
otec a bratr s rodinou.

Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu,
našetřeno máme. 605 011 594

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

Očím jsi se ztratil,
ale v srdci zůstaneš dál.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

SLUŽBY

Dne 21. dubna 2020
s bolestí v srdci vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Jana MOLDŘIKA
z Čehovic.
Za vzpomínku děkuje
manželka Marie, neteř s rodinou
a bratranec Milan
s rodinou.

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

Dne 19. dubna 2020
jsme vzpomenuli 2. výročí od úmrtí
pana Jaroslava HEJDUKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Drahomíra.

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

KOUPÍM

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

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Převedu záznamy ze starých videokazet
na DVD nebo Flešku. Levně.
Tel. 777 554 484.

Dne 22. dubna 2020
tomu bude 13 let, co nás navždy
opustil náš tatínek,
pan František GRENAR
z Horního Štěpánova.
Vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Prodám palivové dříví.
Tel.: 605 86 41 40

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 22. dubna 2020
uplyne 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František BENEŠ.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
synové, dcera a vnoučata.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 21. dubna 2020
vzpomeneme 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín TOMÁNEK mladší.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají sestry
s rodinami.

16011421482
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Dne 22. dubna 2020
vzpomeneme 20. výročí
mého drahého syna
Davida WANTULOKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Maminka
a sestra Lenka s rodinou.

Dne 25. dubna 2020
tomu bude 41 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně
opustila naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

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

a dne 26. května 2020
uplyne 24 let od chvíle, kdy nás
náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami.

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

Dne 21. dubna 2020
by se dožil 80. let
pan Vojtěch HRADIL
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
manželka Dagmar, synové
Pavel a Marek s rodinami.

Dne 16. dubna 2020
uplynuly 2 roky od úmrtí maminky,
paní Ludmily KRASAVINOVÉ,
rozené Polénkové

a dne 26. dubna 2020
uplyne 7 let od úmrtí tatínka,
pana Pavla KRASAVINA,
oba z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohdana a syn Miroslav
s rodinami.
Hvězdy Ti nesvítí,
Tvoje srdce nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří, jen slzy padají.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 24. dubna 2020
uplyne 1. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Otakar SVOBODA
ze Stražiska.
S láskou stále vzpomíná
manželka, dcera s rodinou,
syn s manželkou a přátelé.

Dnes, tj. 20. dubna 2020
uplyne neuvěřitelných 5 roků
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk MATOŠKA.
Stále vzpomíná Jana
s Honzíkem a ostatní rodinou.

Dne 22. dubna 2020
uplyne 5 roků,
co nás navždy opustil
pan Martin JENEŠ.
S láskou vzpomíná syn Martin
s rodinou, rodiče a bratr
Pavel 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

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo jí nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Maminko naše zlatá,
vzpomínka na Tebe svatá,
v srdci nás bude hřát, kytičku na hrob
Ti dáme, s láskou na Tě vzpomínáme.

15021020132

JE V PÁTEK
24. DUBNA
V 10.00 HODIN

Dnes, tj. 20. dubna 2020
vzpomínáme 10. smutný rok
od úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, tchána a dědečka,
pana Karla KYPĚNU
z Držovic.
Za tichou a stále bolestnou
vzpomínku děkuje manželka,
syn Karel s manželkou Evou,
vnuci Tomáš a Kája.
Snad byl čas odejít,bylo
to tak v knize osudu psáno.
Zbyly jen sny, co mohly se ještě snít, v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 24. dubna 2020
vzpomeneme 17. smutné
výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád..
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal...

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

Zednictví Vančura nabízí svoje služby.
Např. rekonstrukce koupelen, bytových
jader, bytů, domů, komínů, odstranění
vlhkého zdiva šetrnou chemickou cestou,
rekonstrukce teras,balkonů. Zámkové
dlažby, odvlhčení a odvodnění základů
a mnoho dalších stavebních prací.
Tel: 774 627 358
Email:Zednictvivancura@seznam.cz

Dne 25. dubna 2020
by se dožil 76 let
pan Josef KOUDELKA.
Za vzpomínku děkuje manželka
Dagmar s rodinou.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. dubna 2020
RNDr. Ing. Ivana Štefanová 1956
Jiří
Brauner
1941
Prostějov
10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov
Zdeněk Lysický 1929
Hluchov Středa 22. dubna 2020
Ludmila Mácová 1937
Prostějov Marie Krejčí 1924 Drahany 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Margita Židlíková 1970
Prostějov František Faltýnek 1931Držovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Langr 1927
Prostějov Blanka Augustinová 1928 Prostějov Jarmila Režná 1934 V
Veronika Koblihová 1937 Prostějov Miroslav Milar 1975 Kostelec na Hané Jarmila Paráková 1929
Alena Krčová 1942
Prostějov Mgr. Antonín Drahovzal 1941
Vratislava Králová 1926
Josef Nedělník 1940
Prostějov
Protivanov

ýšovice
Prostějov
Lešany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Sosík 1936
Vincencov
Dnes, tj. 20. dubna 2020
by se dožila 80. narozenin
paní Milada KORHOŇOVÁ
z Čechůvek.
Prosím, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují
manžel Jaroslav a dcery Jarmila,
Ivana, Milena a Ilona s rodinami.

Poslední rozlouèení
Úterý 21. dubna 2020
Marie Štachová 1944 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 22. dubna 2020
Milan Vyroubal 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Kabilková 1962 Hrubčice
Jaroslav Kouřil 1932 Držovice
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KULTURA

Kniha B

SPOLEČNOST
Rozhledna na Kosíři
i letos zůstává zavřená
0CRQUNGF[D[NCTQ\JNGFPCQVGXąGPCRąKPQ
XQTQéPÊOXÚwNCRWMFGUGVWUGwNQXÊEGLCM
éV[ąKCRčNVKUÊEGNKFÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

VELKÝ KOSÍŘ Tahle rozhledna má v rámci uvolňování opatření proti pandeprostě smůlu. První lidé vystoupali na mii koronaviru měly zpřístupnit galerie či
vyhlídku na hanáckém Mont Blancu muzea. Dřívější termín jsme předběžně
už v roce 2013, od té doby však byla víc vyloučili,“ uvedla Hana Rozsypalová,
zavřená než otevřená. Tentokrát
předsedkyně Mikrojsou důvodem uzavření
regionu Kosířsko,
vštìvníky
á
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opatření proti šíření
které vznik rozjdøív
e
n
á
ít
v
koronaviru.
hledny
iniciovalo.
øi
p
a
tn
ì
Rozhledna na Kosíři
Některé
turisty už
v
k
25.
se návštěvníkům loni
uzavřená rozhledna ani
otevřela 12. dubna. Předloni to bylo příliš nepřekvapuje. „Už jsme si na to
až 1. června. Důvodem tehdy byly zvykli, ona je zavřená skoro pořád.
problémy se statikou schodiště, kvůli Ovšem v naší vrcholové knize se nanimž byla uzavřena celých 16 měsíců. rážky na to objevují i letos. Lidé toho
Dříve jak koncem května rozhledna litují zejména s ohledem na krásné
pravděpodobně neotevře ani letos.
počasí,“ komentoval aktuální situaci
„Předběžně jsme se se starosty dohodli, že Zdeněk Balcařík z Klubu českých turozhlednu otevřeme 25. května, kdy by se ristů Smržice.
(mls)

SOUTĚŽE

Číslo 16•Ročník 24
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PROSTĚJOV Přísný, ale spravedlivý matikář, ředitel školy,
výrazná osobnost… Tak vzpomínají studenti i spolupracovníci na Antonína Drahovzala
(78). S rodákem z Protivanova
se jeho nejbližší rozloučili v pátek 17. dubna.
Antonín Drahovzal se narodil
v roce 1941 v Protivanově, kde prožil většinu života. Po vystudování
vysoké školy nastoupil ve svých
22 letech na Gymnázium Jiřího
Wolkera v Prostějově. Zde působil
dlouhých 40 let až do svého odchodu do důchodu v roce 2003. Stal se
legendárním a náročným učitelem
matematiky a deskriptivní geometrie a připravil několik generací
úspěšných absolventů ke studiu na #PVQPÊP&TCJQX\CND[NąGFKVGNGO),9QFTQMWCå1R÷VNGVRQ\F÷LK
vysokých školách. „Patřil k učite- QFGwGNFQFčEJQFW
Foto: archiv GJW
lům, na které studenti nezapomínají. Oceňoval a vyžadoval praco- svém dalším studiu,“ charakteri- jednoduchá rovnice, že těžká práce
vitost a důslednost. Jeho náročnost zoval svého předchůdce současný v hodinách profesora Drahovzaocenili absolventi gymnázia při ředitel GJW Michal Šmucr. „Platila la znamenala úspěch a zvládnutí

1$2%ă7,+2/2.$86786(1(=$3201ă/2
Jejich jména se budou číst na síti

20041510573

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Poprvé se loni zapojil
Prostějov do veřejného čtení jmen
obětí holokaustu. Přes muzeem se sešla řada osobností, zájemců o historii
i lidí cítících jako povinnost si nevinné
oběti nacistické zvůle připomenout.
Letos se měl konat celonárodní, a sice
patnáctý ročník. Kvůli omezení shromažďování však hrozilo, že se akce
neuskuteční. Tak se ale nestalo. Jen
místo na náměstích a dalších veřejných místech proběhne čtení z domovů prostřednictvím internetu, mobilů
a fotoaparátů. Akce se totiž uskuteční
virtuálně.
„V souvislosti s karanténními opatřeními
kvůli nemoci Covid-19 se připomínka
nemůže konat ve veřejném prostoru. Je-

likož je datum konání akce navázáno na
historické datum, nelze připomínku přesunout na později. Proto jsme se rozhodli
k odvážnému kroku a připomínku nevinných obětí rasového pronásledování za
druhé světové války přesunout do virtuálního prostoru na internetu a sociálních
sítích,“ uvedl Terezínský institut, který
tradici založil a udržuje. Na 21. duben připadá výročí začátku povstání v roce 1943
ve varšavském židovském ghettu.
I letos by se měl zapojit také Prostějov.
Zde akci pořádá spolek Hanácký Jeruzalém. „Je dobře, že se na tuto událost nezapomene. Myslím si, že je to důležité,“
uvedl předseda spolku Michal Šmucr.
Zatím se ovšem neví přesně, kolik lidí
se z Prostějova zapojí. „Celkový přehled

jsme nedělali, ale věřím, že se zapojí většina z těch, kteří tak učinili loni. Určitě akce
proběhne důstojně. A ani tím, že se tak
stane virtuálně, na své symboličnosti nic
neztratí,“ vyjádřil se dále Šmucr.
Pro Prostějov se jedná o obzvlášť důležitou akci, historie města je se židovskou
komunitou pevně svázaná. Vinou zabíjení židů německým nacistickým režimem
v koncentračních táborech však komunita ve městě čítající přes tisíc lidí prakticky
zanikla. Připomenout si ji všichni mohou
alespoň virtuálním čtením. Jádrem akce
je čtení jmen, kterého se mohou předem
přihlášení zúčastnit a již zítra, tj. v úterý
21. dubna mezi 14.00 a 17.00 hodin
přečíst jména a osudy obětí holokaustu.
(sob)

složitých úkolů v dalším
studiu. Byl výraznou osobností pedagogiky,“ dodal
s úctou v hlase.
Antonín Drahovzal patřil
před rokem 1989 k učitelům, kteří se významně
podíleli na udržení vysokého
kreditu gymnázia. Po roce 1990
působil jako zástupce ředitele
a v letech 1994 až 1998 byl pověřen funkcí ředitele školy. „Jako
člověk byl příkladem pracovitosti. Na jeho památku s úctou a díky
vzpomínají kolegové i absolventi
gymnázia,“ přidal ještě Michal
Šmucr.
„Při vzpomínce na svého bývalého
třídního se mi jako první vybaví
například Saturnin, běžky a divadlo. Za vše, co jste nám, svým studentům do životů dal, vám mnohokrát děkujeme, pane profesore!“
vzkázal jeden z početného zástupu
studentů Oto Přibyl.
(mls)

Kulturní ceny

se odkládají
PROSTĚJOV Také v letošním roce
budou novým držitelům předány
Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury. Slavnostní večer, který měl proběhnout 7. dubna, byl z pochopitelných důvodů přeložený. O novém termínu ještě nebylo rozhodnuto.
„Budeme o něm operativně jednat, až to
situace dovolí. Pochopitelně si přejeme,
aby akce proběhla, protože má již svoji
tradici. Nový termín však zatím nebyl určený,“ potvrdil Tomáš Cibulec, manažer
společnosti TK PLUS, která vyhlášení
spolupořádá s Olomouckým krajem.
„V průběhu předchozích ročníků získala
kredit. Navíc v prostějovském regionu je
celá řada lidí, kteří si za své působení v kulturní oblasti ocenění zaslouží,“ dodal. (lv)

Aleš Procházka: „Okénko na vydávání knih? Láká to“
Městská knihovna však je pro veřejnost zavřená

PROSTĚJOV Čtenáři, k nám teď nechoďte. Společně s dalšími
kulturními organizacemi musely načas zavřít i knihovny včetně té
prostějovské. Lidé tak načas přišli nejen o regály plné knížek, ale
taky o čítárnu, veřejný internet a půdní sál využívaný pro kulturní
akce. Jak ale prozradil ředitel Městské knihovny Aleš Procházka (na
snímku), činnost organizace se ani během uzavření pro veřejnost
nezastavila. Aktuálně mají zaměstnanci stále co dělat a rozhodně
nehrozí, že by se během nouzového stavu nudili. Podobný výpadek
služeb pro veřejnost ale dlouholetý šéf zažil pouze jednou, mohla za
něj rekonstrukce.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Knihovna je aktuálně zavřená.
Znamená to, že zaměstnanci mají
volno?
„To ne. Děláme různé práce, jako jsou
katalogizační záležitosti, děláme dílčí re-

vize knížek. Jsou věci, které probíhají po
celý rok, ale vždy je to náročnější skloubit. Takže pro nás je vlastně v tomto
směru karanténa docela prima, protože
se můžeme soustředit na věci provozní,
které čtenář při vstupu do knihovny nevnímá. Kromě toho samozřejmě, aby
kolegyně mohly chodit do práce, tak
vyrábí i roušky. Chystá se taky program
na otevření, abychom byli připravení.“
ƔƔCo se týká služeb pro čtenáře, je
aktuálně nějaká k dispozici?
„Bohužel není. Jak jsme se usnesli

s ostatními knihovnami po celé republice, tak to není úplně bezpečné. Pokud
knihovna není vybavená na to, abychom třeba vydávali knížky z nějakého
okénka a pak schovávali knížky nějak
do karantény. Strašně by nás to lákalo,
ale bohužel na to nejsme technicky připravení. Netroufáme si na to, abychom
se stali šiřitelem a neudělali z toho větší
průšvih, než to je.“
ƔƔJak je to s půjčovným a pokutami? Bude nějaká amnestie?
„Není nutno vytvářet nějakou amnestii
ad hoc, protože ať už jsou to přírodní
katastrofy, nebo třeba nedávná rekonstrukce dětského oddělení, tak automaticky prodlužujeme výpůjčky na
nějakou vhodnou dobu. To se určitě
nemusí čtenáři bát, že by měli být nějak
postižení. A pochopitelně pokud někdo
měl nějakou pokutu za nevrácení knížek a dostane se do prodlení, tak tam to
bude pokračovat tím, že se vynechá čas
uzavření.“

ƔƔ Řešíte aktuálně příjem nových
knížek do knihovny?
„Samozřejmě že ano. Distributoři, se
kterými spolupracujeme, a co nezavřeli,
tak od nich normálně bereme, jako by
se nic nedělo. Tím, že nejsou půjčovány dál, tak tam nehrozí nějaký průšvih.
A myslím si, že v tomto směru se toho až
tolik nezměnilo. To jsou ty pro čtenáře
neviditelné činnosti.“
ƔƔJe nějaká, co by vás z těch nových
oslovila?
„Já osobně jedu teď v obrázkových
knížkách pro děti, dospělou
knížku jsem neotevřel už pěkně
dlouhou dobu, nemám na to ani
vteřinu času. (úsměv) Tedy kromě knížky doporučené bývalým
ředitelem knihovny Milošem
Kvapilem, něco ve smyslu cestování po Baskervillu. Je to cestopis.“
ƔƔ Zažil jste někdy takovou situaci, kdy jste nuceně museli zavřít
celou knihovnu?

„Když jsme rekonstruovali v roce
2012 a musela se zavřít během velice krátké doby,
bylo nutné vše přestěhovat. Nějakou dobu pak
trvalo, než se podařilo
otevřít na provizorních místech. To byla
úplně zavřená.“

ƔƔ Ale z důvodu nemoci
nikdy?
„To ne. I když zlé jazyky a mí kamarádi si dělají srandu
z mého věku, tak
morové
epidemie jsem nezažil.“
(úsměv)
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Muzeum řemesel Otaslavice
Připravil: Michal SOBECKÝ

0CHCąGLGMXKF÷PÊJKUVQTKEMÚQDEJQFKMCFGąPKEVXÊ
Otaslavice jsou pro turisty z mnoha důvodů velmi zajímavé. Nad
obcí se tyčí kostel s unikátním
krytým schodištěm, na blízkém
kopci také zbytek hradní věže.
Obec se zároveň může pochlubit
koupacím biotopem, který nahradil zchátralé koupaliště. Kromě
dobře viditelných zajímavých cílů
jsou zde však také dva, které sice
vidět tolik nejsou, pozornost si
přesto zaslouží. Jsou jimi dvě muzea. A do prvního z nich se společně dnes podíváme.
Jedná se o muzeum řemesel. To
můžeme najít v otaslavické faře.
A ta se ke zde přítomným exponá-

tům vskutku hodí, odkazují totiž do
dávné historie. „Momentálně máme
expozici venkovského obchodu,
domáckého krejčovství, kadeřnictví
a světnice s dalšími domáckými řemesly a činnostmi, jako jsou praní
prádla, předení, tkalcovství, ševcovina,“ vyjmenoval zakladatel muzea
Pavel Moš některé věci ke zhlédnutí. „Myslím, že nejpodstatnější je ta
expozice domáckého krejčovství,
protože neodmyslitelně patří k historii širokého okolí Prostějova, a je
s podivem, že podobná expozice zde
dosud nebyla a není,“ poznamenal
Pavel Moš.
Muzeum vzniklo v obci před čtyřmi

lety. Původně Pavel Moš podobnou
instituci, tedy muzeum a vzdělávací
středisko pořádající kulturní akce,
provozoval v Drahanech. Z tamní
školní budovy se ale přesunul i s exponáty do otaslavické fary. „Za založením muzea stojí snaha obce o využití uprázdněného objektu fary ze
šestnáctého století, kterou má nyní
obec ve správě,“ vysvětlil k objektu,
který sousedí i se zahradou. Právě ta
je využívaná k řadě kulturních a společenských akcí pořádaných jak muzeem, tak obcí.
Současná situace pochopitelně muzeu nesvědčí. „Letos jsme vzhledem
k aktuální situaci na Velikonoce neo-

tevřeli, tak doufám, že se nám podaří
realizovat alespoň dvě tradiční podzimní akce, totiž Svatomichalský ry- 1VCUNCXKEMÆOW\GWOUNQWåÊLCMQEGUVCFQJKUVQTKG,GNKDQMVQOW\CLÊOCXÚXÚ
Foto: internet
tířský turnaj na konci září a o měsíc klad?
později Slavnosti ohně s ukázkami podařilo získat z darů místních oby- které také na své vystavení čekají,“
starých řemesel pracujících s ohněm vatel i několik zemědělských strojů, pověděl Moš.
– kovářství, odlévání bronzu, svíčkařství a další. Ale to bude záležet na
aktuální situaci,“ povzdechl si Pavel
Moš.
Adresa: Otaslavice 38
K budoucnosti muzea se staví poOtevírací doba: příležitostně, jinak dle domluvy
zitivně. Věří například v rozšíření
Kontakt: 582 370 721
Co je k vidění: historický obchod a krejčovství, předměty
expozic. „Pokud se podaří upravit
denní potřeby z minulosti, historická světnice a oděvy
další prostory, rádi bychom nabídZAJÍMAVOST: krejčovská dílna odkazující
ku ještě rozšířili, v depozitáři máme
na
oděvnickou tradici Prostějovska
například truhlářskou či knihařskou
dílnu. V posledním roce se nám

MUZEU
UM ŘEMESEL OTASLAVICE

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY
aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu
Ve
černíku

Naši předci letitým pozorováním vysledovali zákonitosti ve změnách počasí, které přetavili do
pranostik. Aktuální nepříznivá situace způsobená pandemií koronaviru a s tím spojené vládní
nařízení doslova odkazuje na starou pranostiku: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě
tam budem“. Je v nich ukryto mnoho moudrosti a zároveň i poetiky starých časů. Dob, jejichž
nedílnou součástí je i historie Prostějova, který letos slaví 630 let od svého povýšení na město.
A právě z pohodlí domova lze poznávat jeho krásy. V době, kdy většina z nás nemá možnost
vyrazit někam na výlet a všechny památky jsou zavřené, se PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodl
připravit vám seriál s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY. Dnes poprvé tak budeme vaším průvodcem po některých městských pamětihodnostech.
EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme první
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Nejvíce prostějovských pamětihodností je zastoupeno v centru města. Nepřehlédnutelnou dominantou
náměstí T. G. Masaryka je Nová radnice s 66 m vysokou věží a orlojem, další významné stavby představují především zámek, Stará radnice nebo Národní
dům. Víte ale vše o těchto kulturních skvostech,
kolem kterých ve všedních dnech bez povšimnutí procházíte? V nuceném čase celospolečenského
útlumu se vám tak Večerník pokusí něco z jejich
historie připomenout. Jednu věc mají všechny tyto a vyspělost města na počátku 20. století. Kolem hlavního
čtyři městské objekty společnou – patří na seznam schodiště je vidět bohatá dekorace, stejně tak v reprenemovitých kulturních památek České republiky.
zentačních místnostech v prvním a druhém patře. Stěny
jsou většinou obloženy dřevem, torgamentem či umělým
mramorem a krby jsou zhotoveny z kararského mramoru.
Interiér je doplněn hodnotnými malířskými díly.
Zajímavost: Radnice zaujala místo po někdejším
prostějovském městském pivovaru (po roce 1800
Plány postavit Novou radnici vznikly v letech 1909 až kasárna).
1911. Autorem byl profesor techniky Karel Hugo Kepka. Stavba byla zahájena 13. května 1911, dokončena
byla 15. dubna 1914. Na stavbě se podílelo kolem čtyřiceti stavebních a řemeslných podniků z Prostějova
a okolí, vedení města totiž chtělo ukázat zručnost i uměleckou vyspělost místních podnikatelů. Budova vznikala
za přispění prostějovských stavitelů Rudolfa Konečného
a Josefa Nedělníka, sochaře Josefa Bernauera, autorem
štuk je Vladimír Pleský a nábytek dodal Robert Kořalka.
Celkové náklady na stavbu dosáhly výše 678 956 tehdejBudova Staré radnice pochází z let 1521–1530. Stavbu si
ších korun.
Dvoupatrová stavba na první pohled zaujme svou asy- tehdy vynutily nevyhovující prostory bývalého radního
metrickou čtyřhrannou věží, která je 66 m vysoká. Ta domu z konce 15. století. Autor projektu, jehož jméno
měla být původně umístěna uprostřed hlavního průčelí, není známo, navrhl podélnou jednoposchoďovou buale pravé křídlo nebylo dostavěno, protože se nepoda- dovu o délce 21 m, která byla předsunuta před stávající
řilo vykoupit sousední dům. Radnice je postavena v ar- linii domů směrem do náměstí. Objekt Staré radnice se
chitektonickém stylu historismu se secesními prvky. Na skládá ze dvou původně samostatných domů. Hlavní
vstupní straně radnice jsou umístěny pamětní desky vě- budova má tři podlaží a je obrácena směrem do náměstí.
nované Edmundu Husserlovi a Matěji Rejskovi. V dolní Před její průčelí je vystavěna zastřešená lodžie s arkádačásti štítu je ve dvou řadách nápis: „Svorností malé obce mi, která po každé straně o jedno arkádové pole přesavzkvétají / Nesvorností velké obce hynou“. Bohatě a oká- huje délku budovy. Masivní profilovaná římsa dělí lodžii
zale zdobený interiér měl vyjadřovat ekonomickou sílu na přízemí a patro. Na budovu radnice navazuje kostel

NOVÁ RADNICE

kulturní
památky
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Povýšení sv. Kříže a věž zvonice, což dodává budově impozantní vzhled.
V roce 1697 při velkém požáru města byla zasažena
i radnice, shořela střecha a byly zničeny místnosti v 1.
patře. Návrh na přestavbu v barokním slohu vypracoval
pravděpodobně Giovanni Pietro Tencalla. Původně tak
renesanční budova s bohatě zdobeným portálem byla
v roce 1698 barokně upravena. Přístupové schodiště
bylo zakryto, a vznikla tak charakteristická lodžie. Radnice sloužila svému účelu do počátku 20. století, pak
byla nahrazena budovou Nové radnice. Od 17. září 1905
sídlí v prostorách Staré radnice Muzeum Prostějovska.
Zajímavost: Během výstavby se město zadlužilo
a bylo nuceno stavbu prodat soukromníkovi jako
právovárečný dům. V přízemí se provozovala kupecká činnost, od konce 16. století byla v objektu
i městská zbrojnice. Po zlepšení finančních poměrů si nechali radní budovu navrátit.

ZÁMEK PROSTĚJOV
STARÁ RADNICE
– DNES MUZEUM A
GALERIE PROSTĚJOVA

Zámek vybudoval v letech 1522–1526 Jan IV. z Pernštejna a byl součástí městských hradeb. Mezi lety
1568–1572 nechal tehdejší majitel zámku Vratislav II.
z Pernštejna provést rozsáhlou přestavbu. Během třicetileté války však byla většina zámku zničena. Snad jediná
významnější část, která se obešla bez výraznějších oprav,
byl vstupní kamenný portál. Na přelomu 16. a 17. století
se zámek stal součástí majetku Karla I. z Lichtenštejna.
Po třicetileté válce byl provizorně opraven, panovalo ale
bezvládí a nikdy už nebyl využíván jako panské sídlo.
V 18. století sloužil jako sýpka a židovské vězení. Ve druhé polovině 19. století koupila zámek rodina Chmelařových a vytvořila z něj kulturní centrum, na konci téhož
století zámek od Chmelařových koupila prostějovská
záložna a zastavárna.
Zámek byl stavěn v renesančním a částečně secesním
slohu, má čtyři křídla a je jednopatrový, nevelké obdélníkové nádvoří je volně přístupné. V letech 1900–1906
byla provedena úprava se sgrafity dle návrhu Jano Köhle-

ra. Svou první velkou zakázku odvedl úspěšně a dostal
se tak do povědomí širší veřejnosti nejen na Hané. Za
zmínku rozhodně stojí významný vstupní kamenný
portál patřící mezi nejkrásnější na Moravě.
Zajímavost: Původně byl zamýšlen jako pevnost. Když se zjistilo, že bude lepší zámek využívat
jako panské sídlo, nechal tehdejší majitel zámku
Vratislav II. z Pernštejna mezi lety 1568–1572 provést rozsáhlou přestavbu.

NÁRODNÍ DŮM
Národní dům vznikl podle návrhu architekta Jana Kotěry. Stavba byla schválena a započata v květnu 1906. Už
v listopadu 1907 byl Národní dům slavnostně otevřený
veřejnosti. Národní dům vznikl nejen jako tehdejší středisko českého měšťanstva, ale hlavně vytvořil podmínky
pro rozvoj divadelního, hudebního a výstavního života
celé střední Moravy. Největšího rozmachu zaznamenalo
zvláště divadlo.
Jeho divadelní sál byl v době vzniku jednou z nejzajímavějších prostor u nás. Vynikal tehdy netradičním řešením a výzdobou. Na té se podíleli mistři své doby jako
Stanislav Sucharda, Jan Preisler, Karel Petr, František
Kysela či Bohumil Kafka. Za druhé světové války byl
Národní dům necitlivě přestavěn brněnským architektem Emilem Tranquillinim. Během této přestavby byla
odstraněna většina secesních prvků. Mezi léty 1956–
1969 proběhla první vlna rekonstrukce. Další rekonstrukce byly započaty v roce 1985. V roce 1995 vznikl
Program záchrany kulturní památky Národního domu
v Prostějově – změny proběhly i v letech 2006 a 2007,
kdy byly dokončeny opravy restaurace a divadla.
Zajímavost: Ke stavbě Národního domu přispěli významným finančním odkazem manželé
Vojáčkovi, z nichž se ani jeden nedožil otevření
bran Národního domu (Karel Vojáček prostějovský lékárník, vlastenec, politik a starosta města
Prostějova, ve funkci od roku 1892, v čele stál dvě
volební období). Před budovou stojí pomník manželů Vojáčkových.
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím v dubnovém vydání této rubriky. Náročná doba již
lehce polevuje, ale stále nezapomínejme na ohleduplnost, roušky a hygienická opatření. A hlavně i nadále zůstaňme v klidu
s pozitivní myslí, tím pádem zdravým tělem. Snažme
se nadále utužovat imunitu, ubrat stresu a přidat na
radosti. Ke zpříjemnění času jsem pro vás připravila
následující zajímavosti. Po nějakém čase nahlédneme do módních trendů, upečeme
si něco na zub a podíváme se do zákulisí
PROMĚNY IMAGE, která bohužel
musela ustoupit současným vládním
opatřením a shodou okolností narozeninový
díl tak musí být odložen. Tradičně nabízíme
cviky k posílení těla i recept na něco dobrého
Pevné zdraví a pozitivní mysl
přeje Aneta Křížová

ODDECHOVÝ ÈAS

rady a tipy...
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Už dost bylo článků
o Sars-coV-2, strachu,
dost úzkostí a negací. Je
třeba se umět oprostit
a nepropadat panice.
Pojďme pomalu, ale jist
začít normálně žít, pokud
možno v klidu a harmonii, ať si udržíme pevné
zdraví. Slunce a příroda
začínají hrát pestrými
Motto na tento týden:
barvami, čehož si snad
„Dělej, co je správné.
konečně všichni všímáNe, co je snadné.“
Květa Fialová me více než kdy jindy.
A brzy se opět otevře řada

Foto: internet

prodejen, mezi nimiž budou i obchody s oblečením. A tak je nejvyšší čas
přikoupit něco nového
pro radost na nadcházející sezónu.
A jaké jsou módní trendy pro léto 2020? Nosit
se bude snad úplně vše.
V módě se totiž odráží
stav nálady ve světě. Jelikož světem vládne chaos,
tak v obchodech bude
k vidění to stejné. Spousta
lidí naštěstí díky rouškám
přestala posuzovat kdo a co
na sobě má a také za kolik.
Pak je další část lidí, kterým
je a vždy bylo jedno, co
kdo nosí, a následuje poslední část těch, kteří se na
sebe snaží upozornit i přes
zakrytí úst a nosu. Takže
v ulicích můžeme vidět nej-

různější roušky, respirátory,
masky a polomasky všech
možných typů a kalibrů, ale
proč ne.
V oblečení se tak může odrážet nenápadnost, fádní
klasika, ale i extravagance
a avantgardnost. Neuděláte
tak špatně žádnou kombinací, protože se kombinuje dříve nemyslitelné jako
nejrůznější pouťové kreace, kára v kombinaci s květy,
zvířecí vzory s pruhy, volné
střihy s úzkými, široké střihy s extra širokými střihy...
Jen to všechno umět s citem nakombinovat.
Samozřejmě pořád bychom se měli držet nějaké
úrovně vkusu a nepovyšovat módu na level nevkusu. Vyzkoušet můžete
vysoké pasy, obléci široké

i úzké šaty a sukně, dlouhé
maxi šaty, široké i zvonové
kalhoty, nejrůznější overaly. Některé typy šatů se
nosí i přes rifle. Spojit můžete všechny odstíny barev,
všechny typy materiálů od
prodyšných a průhledných, bavlněných, krajkových přes semiš či neprodyšnou kůži. Můžete se
tedy obléknout jako klasika klasická, nenápadná
sekretářka, sportovkyně
či éterická bohyně, boho
divoška nebo také být
oblečená po vzoru pánské módy. Zkrátka buďte
vždy sama sebou. Nyní se
nosí hlavně dobrá nálada
a jiskra v oku. Oblékejte se
však tak, jak se cítíte, a nezapomínejte, že oblečení
odráží vaši duši.

PRO TĚLO
I DUŠI

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

LXIV.
DÍL
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Co stálo za vznikem projektu a jak podstupuje proměnu její tvář?
Krátce po třiapadesátém dílu seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
téměř veškeré dění kolem nás zastavilo. Skoro vše, co bylo snadno
a jednoduše dostupné, tak utichlo. Uzavřeny zůstaly obchody,
kadeřnické i kosmetické salony,
a tak jsme ani my nemohli pokračovat v další změně vizáže. Smůla
je o to větší, že tentokrát mělo jít
o obzvlášť sváteční díl, jelikož od
dubna 2015 nastalo PÁTÉ VÝROČÍ existence tohoto projektu.
Jubilejní proměna tak musí být
odložena, než pandemii odnese
čas. Zatím se tak můžeme v klidu ohlédnout za vznikem celého
seriálu a tím, jak se dennodenně
proměňuje Aneta Křížová, která
je původcem celé myšlenky.
„Nemalou proměnou image procházím každé ráno i já, než jdu do
práce, nebo když vím, že půjdu takzvaně ´mezi lidi´,“ připouští sama
Večernice. „Každé ráno vstávám
o něco dříve, abych ze sebe udělala
člověka, na kterého se dá alespoň

trochu dívat. Přeci jen jsem denně
v kontaktu s lidmi a strašit bych nikoho rozhodně nechtěla. Možná
byste mě nenalíčenou ani nepoznali, sama s tím mám občas problém,
když se po ránu potkám v zrcadle.
Proces líčení však beru jako každodenní rituál a hlavně každá žena by
podle mě měla být upravená. Jako
bych nikam nešla nahá, stejně tak
bych nenechala nahý svůj obličej.
Make-up slouží vlastně jako oblečení a ochrana pro pleť. Po ranní
hygieně a snídani tedy přichází na
řadu štětce a líčidla. Předtím nesmí
chybět očištění pleti a nanesení pleťového krému. Samotné líčení jsem
již od dětství obkoukávala od své
mámy, která mi byla vzorem a které
vděčím za to, že to s líčidly umím,“
svěřila se Aneta Křížová.
Jak by popsala celý svůj proces?
„Začnu líčením očí, pak nanesu
make-up, který zafixuji pudrem,
udělám si lehká líčka. Následně
rychle pobíhám po celém bytě, jelikož zjistím, že opět nestíhám, takže
se u toho češu, chystám svačinu,

žehlím vlasy a rychle přemýšlím, co
si vezmu na sebe. Jakmile vypadám
trochu obstojně, můžu se vydat do
světa vstříc novým zážitkům. A večer, když přijdu domů, tak odložím
vše, co mě zkrášlovalo, odlíčím se,
nanesu krém, obleču se do pyžama
a nechám sama sebe odpočívat, protože ráno mě zase čeká moje další
proměna image,“ usmívá se sympatická mladá dáma.
A jak se zrodil nápad PROMĚNY
IMAGE? „Je to už hodně dávno,
patrně více než patnáct let, co mě
v televizi inspiroval pořad, který byl
jeden z prvních, co se věnoval proměnám image. A tak jsem si při jeho
sledování vždy v duchu říkala, že to
je to, co by mě bavilo. Vybírat lidem
oblečení, nový účes a barvu, ukázat
jim, jak se líčit a jak o sebe pečovat,
mít kolem sebe tým fajn lidí. A vše
obestřít takovou atmosférou, aby si
to dotyčná či dotyčný zapamatovali
a čerpali ještě nějakou dobu z pocitů
spokojenosti. A tak jsem tento nápad stále nosila v hlavě,“ vzpomíná
Aneta Křížová.
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V PROSTĚJOVSKÉM Večerníku
pracuje již devět let. „Chvíli trvalo,
než přišel čas právě na tento projekt. Jakmile jsem dostala povolení
k uskutečnění první proměny, musela jsem své myšlence dát nějaký koncept, a jak se říká štábní kulturu. Dát
dohromady tým lidí, sehnat všechny
potřebné partnery a pak již začít plnit lidem jejich sny. Měsíc co měsíc,
celých pět let tak bez ustání pracujeme na tom, abychom vykouzlili
úsměv, pocity nadšení a jiskřiček
v očích, dělali radost, zvýšili sebevědomí a vytvořili nezapomenutelný
zážitek na celý život. Protože dělat
radost, to je to, co má v životě smysl.
Můj záměr tak doznává svého účelu a věřím, že se brzy zase potkáme
a rozjedeme další desítky dílů seriálu
PROMĚNA IMAGE,“ vyznává se
ze svých pocitů hlava projektu.
Všech třiapadesát dílů PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku najdete na
internetových stránkách www.
vecernikpv.cz, kde nechybí ani videa a fotografie.

Sušenky na snída

ni

hladké mouky
másla
moučkového cukru
žloutky
vanilkový cukr
balíčku prášku
do pečiva
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Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 4/2020 - Domácí
sušenky, který si můžete koupit na stáncích tisku.

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

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

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

4. Nyní uchopíme láhev oběma
rukama zboku, zapřeme se a pomalým tahem láhev suneme pod
sebe (viz. foto) a pak zase pomalinku suneme láhev zpět, než
máme zcela natažené ruce. Cvik
opakujeme desetkrát. Následně se
uvolníme a provedeme strečink.
Dnes jsme účinně posilovali paže,
prsní svaly, záda i břišní svaly.
A já už se zase těším na příště!
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Zvířecí mazlíčci se v posledních letech stali stálou součástí
většiny domácností. Lidi na vycházce s pejsky je možno potkat téměř všude, domestikovaných koček po ulicích zahlédnete také značné množství a nejrůznější hlodavci na vás koukají skrze mříže při návštěvě známých a kamarádů. Mnoho
lidí pořízením mazlíčka řeší absenci blízkosti jiné osoby, či
dokonce vlastních dětí. Jak ale správně zvířecího parťáka vybrat? Nejen na to se dnes zaměříme v rámci tematické dvouTexty připravila:
strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Aneta Straškrabová
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Každý z nás někdy zatoužil po zvířecím
kamarádovi v podobě domácího mazlíčka. Ať už pořizujete nového kamaráda sobě, nebo dětem, zamyslete se nad
tím, který je pro vás nejvhodnější. Vyhnete se tak do budoucna složitým situacím, protože ne každý může novému
členu rodiny obětovat potřebné množství času k uspokojení jeho potřeb.
aktivitami, které se stanou součástí vašich
všedních dnů. Pokud máte doma děti, je
důležité je poučit, jak se k pejskovi správně
chovat a jak mu porozumět.

Pes
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Jsou nenáročným druhem, který ocení
zejména alergici. Vyžadují pouze alespoň
jednou denně krmení a příležitostnou
údržbu akvária. Navíc slouží jako pěkná
dekorace v interiéru. Pořizovací náklady se Kočky jsou dalším velmi oblíbeným doliší dle velikosti akvária, druhu ryb i vyba- mácím mazlíčkem. Při jejich pořizování
myslete na fakt, že kočka je svým pánem,
vení.
a pokud nebude chtít, společnost vám
dělat nebude. Výhodou je, že ji není nutné venčit, naučí se na kočičí záchod a ani
není nutné ji příliš cvičit. Jedná se o velmi
Nejoblíbenějším domácím mazlíčkem je čistotného mazlíčka, který žere dle libosti
rozhodně pes. Při jeho výběru nezapomí- v průběhu celého dne. Stejně jako u psa
nejte, že se z něj stane nejvěrnější přítel, počítejte s nákupem kvalitního žrádla, nákterý s vámi může strávit až patnáct let ži- vštěvami veterináře a pořízením několika
vota. Proto rozhodně nepodceňujte výběr hraček a škrabadla na obrušování drápků.
správné rasy. Pozorně studujte i povahové
rysy a k čemu je daná rasa vhodná. Důležitá je také vaše výchova psa a váš přístup,
udělejte tedy vše pro to, aby se s vámi pes
cítil dobře. Pes je poměrně náročný ka- Malé chundelaté kamarády ocení zejména
marád, a pokud žijete v bytě, jeho poříze- děti, protože o zvířátko se zvládnou poní si promyslete raději dvakrát. Opravdu starat i dítka v předškolním věku. Krmení,
zvládnete alespoň třikrát denně chodit doplňování vody a čištění klece není příliš
na procházky za každého počasí? Kromě náročné. Podestýlka je nyní dostupná i ve
procházek pes bude vyžadovat vaši po- variantě pro alergiky. Mnoho lidí vypouští
zornost. Návštěvy veterináře, koupání, mazlíčka z klece ven, jen nezapomeňte zanákupy kvalitního žrádla, alespoň základní opatřit zejména elektrické kabely a nejrůzvýcvik a hraní s vhodnými hračkami jsou nější škvíry, do kterých by se zvíře mohlo
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dat veterináře pro exotická zvířata. Želvy
i další plazi jsou dlouhověká zvířata a jejich
pořízení byste měli raději konzultovat se
zkušeným chovatelem.

vlastní průzkum mezi známými či na internetu, kde si
oni mazlíčka pořídili. Zverimexů je všude plno, ale ne
všechny dosahují požadované úrovně pro konkrétní zvířátko. Dále byste měli zvážit, zda raději zvířecího kamaráda neadoptovat. V útulcích na své nové páníčky čeká
velké množství pejsků a kočiček, a to všech druhů i velikostí. Stejně tak může nový domov pro nově narozená
mláďátka hledat váš kamarád či soused. V žádném případě ale nepodporujte tzv. množírny a další pochybné
chovné stanice. Vždy si řádně ověřte, odkud si zvířátko
pořizujete.

Berani (21. 3. – 20. 4.)
Lidé narození ve znamení berana potřebují neustále akci a pohyb, proto je
pro ně ideálním společníkem aktivní
pes, který zvládne dlouhé procházky přírodou či hodinku běhu. Tento
kamarád vás nikdy nezklame a vždy
bude vaším věrným společníkem.
Býci (21. 4. – 21. 5.)
Býci jsou praktická znamení a potřebují se věnovat více věcem než jen
svému mazlíčkovi. Přesto ale potřebují někomu vyznávat svoji lásku.
Vhodní jsou pro ně drobní hlodavci,
ti ocení chvilkový zájem. Krátké pomazlení a návrat k nezávislému životu potěší obě strany.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Upovídaní, hraví blíženci potřebují
nezvyklého kamaráda, který je bude neustále překvapovat a nikdy je
neomrzí. Pravou volbou jsou pro ně
učenliví papoušci, jedině ti uspokojí
zvídavost svého páníčka. Blíženci
a papoušci se stanou nerozlučnými
kamarády ve svém vlastním světě.
Raci (22. 6. – 22. 7.)
Citově založení raci vyhledávají zvíře,
které přijmou jako člena rodiny, naváží s ním hlubší citový vztah. Vhodní
jsou pro ně psi doprovázející je na každém kroku. Další volbou jsou koně,
se kterými je bude pojit hluboké až
obdivné citové pouto.

Lvi (23. 7. – 22. 8.)
Lvi na svoji osobu rádi přitahují pozornost, a pokud k tomu mohou
využít domácího mazlíčka, rádi to
udělají. Skvěle se budou cítit ve společnosti exotických zvířat od jedovatých pavouků až po roztomilé opičky. Přesto by si tuto volnu měli dobře
promyslet.
Panny (23. 8. – 22. 9.)
Lidé narození ve znamení panny jsou
pečliví, trpěliví a obdaření smyslem
pro detail. Své rozhodnutí ohledně
zvířete si dobře rozmyslí a stejný přístup jim zůstane i během následné
péče o ně. Proto jsou pro ně nejlepší
hadi, po kterých nezůstává špína ani
poničené věci.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy usilují o harmonii, soulad a jejich duše je ovládána smyslem pro
umění. Po svém boku potřebují
mazlíčka, který bude také dobře
vypadat. Nejvhodnějším zvířátkem
jsou pro ně tedy akvarijní rybičky,
u kterých se snoubí jemnost, ladnost a krása.
Štíři (24. 10. – 22. 11.)
Pro štíry je ideálním mazlíčkem kočka. Kočky stejně jako štíři potřebují
odstup, aby mohli projevovat svoji
individualitu a užívat si samotu. Láska
s jistou mírou odstupu a samostatnosti jim bude vyhovovat nejvíce.

Střelci (23. 11. – 21. 12.)
Střelci jsou veselí lidé, kteří potřebují podobně smýšlejícího parťáka. Vyhovovat jim budou hravá psí
plemena, se kterými si užijí spoustu zábavy. Velký úspěch sklidí také
neposedná fretka, jejíž povedené
kousky jen prohloubí štírovu rozvernou náladu.
Kozorozi (22. 12. – 20. 1.)
Lidé ve znamení kozoroha jsou velmi ambiciózní a vyžadují disciplínu. Mají rádi svůj klid a nechtějí se
každý den starat o někoho dalšího.
Vhodným kamarádem do jejich životů jim bude želva, která si kromě
obstarání čerstvé potravy poradí
sama.
Vodnáři (21. 1. – 20. 2.)
Potřeba originálnosti je charakteristickým znakem vodnáře, a proto potřebují i takového mazlíčka. Opička je vhodným řešením.
Vodnářova hravá a zvědavá povaha
bude uspokojena a jedinečnost je
rozhodně zaručena.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby si dokáží vytvořit citový
vztah téměř k jakémukoliv zvířeti.
Zároveň však touží, aby jejich láska
byla opětována, a tak jsou ideální
volbou větší hlodavci jako králíci,
činčily či osmáci, se kterými je možné se pomazlit i pobavit.

Stále nevíte, které zvířátko je to pravé, a žádné rady
nepomáhají? Zkuste zvolit zvíře, které se k vám hodí dle vašeho znamení! Každé zvíře i znamení mají
své charakteristické znaky a vyhovují jim jiné životní
podmínky. Hodí se k vám kočka, pes či papoušek?
To se dozvíte z následujících řádků.

8[DGTVGUKFQO¾EÊJQOC\NÊéMC
RQFNG\PCOGPÊ\X÷TQMTWJW

Tito živočichové jsou náročnější na počáteční investici a dlouhodobou péči. Potřebují pravidelné svícení UV světlem, čištění
terária i dodržování odpovídající stravy. Pokud jste již zvážili všechna pro a proti
Zdravotní péči těmto zvířatům nezajistí a rozhodli se pro konkrétní druh mazlíčka,
běžný veterinář, ale budete muset vyhle- nespěchejte s jeho pořízením. Udělejte si

3OD]L

schovat a uvíznout v nich. Hlodavců je na
výběr mnoho, ale mezi nejoblíbenější stále
patří křečci, morčata a králíci. Při výběru
konkrétního druhu berte v potaz vaše prostorové možnosti i délku života nového
kamaráda.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Podnikové
prodejny MJM
agro, a. s., vzniŬĂůǇƉŽƐƚƵƉŶĢŶĂ
ǌĄŬůĂĚĢƉŽƉƚĄǀŬǇ
ŵĂůŽŽĚďĢƌĂƚĞůƽ
po kvalitním krmivu
ƉƌŽĚŽŵĄĐşŝŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄ
ǌǀşƎĂƚĂ͘ WƌǀŶş ǌ ŶŝĐŚ ďǇůǇ ďƵͲ
dovány v okolí výrobny krmných
ƐŵĢƐşǀĞaƚĞƌŶďĞƌŬƵ͕ŬƚĞƌĄĚŽĚĄǀĄ
ŬƌŵŝǀĂŚůĂǀŶĢǌĞŵĢĚĢůƐŬǉŵƉŽĚͲ
ŶŝŬƽŵ Ă ǀĞůŬŽĐŚŽǀƽŵ͘ WŽƐƚƵƉŶĢ
ƐĞŵĂůŽƉƌŽĚĞũŶşƐşƛƌŽǌƓşƎŝůĂŶĂϭϯ
ƉƌŽĚĞũĞŶ ŶĂ DŽƌĂǀĢ͕ ũĞĚŶƵ ƉƌŽͲ
dejnu máme i na Slovensku.
Díky dlouholetým zkušenostem
a moderní technologii jsou naše
krmiva zárukou dobrého zdravotŶşŚŽ ƐƚĂǀƵ ǌǀşƎĂƚ ŝ ǀǇƐŽŬĠ ƵǎŝƚŬŽͲ
ǀŽƐƚŝ͘ WƌŽƚŽǎĞ ŬƌŵŝǀĂ ƐĂŵŝ ǀǇƌĄͲ
ďşŵĞ͕ Ă ŶĞũƐŵĞ ƉŽƵǌş ƉƎĞŬƵƉŶşĐŝ͕
ŵĄŵĞ ǀĞůŝĐĞ ƉƎşǌŶŝǀĠ ĐĞŶǇ͘ s ŶĂͲ
šem sortimentu najdete kompletní
ŝ ĚŽƉůŸŬŽǀĄ ŬƌŵŝǀĂ͕ ŵĞĚŝŬŽǀĂŶĄ
krmiva, minerální krmiva a lizy.
ŽƉůŸŬŽǀǉ ƉƌŽĚĞũ ĐŚŽǀĂƚĞůƐŬǉĐŚ
Ă ǌĂŚƌĄĚŬĄƎƐŬǉĐŚ ƉŽƚƎĞď ƌĞĂŐƵũĞ
ǀǎĚǇ ŶĂ ŬŽŶŬƌĠƚŶş ƉŽƚƎĞďǇ ŶĂƓŝĐŚ
ǌĄŬĂǌŶşŬƽǀĚĂŶĠŵƌĞŐŝŽŶƵ͘
s WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ũƐŵĞ ŶĂƓŝ ƉƌǀŶş ƉƌŽͲ

ĚĞũŶƵ ƉƌŽ ĐŚŽǀĂƚĞůĞ Ă ƉĢƐƚŝƚĞůĞ
ŽƚĞǀƎĞůŝǀƐƌƉŶƵϮϬϭϴǀƵůŝĐŝsƌĂŚŽͲ
ǀŝĐŬĄ͕ĂůĞǀǌĄƎşϮϬϭϵũƐŵĞƉƌŽĚĞũͲ
ŶƵƉƎĞƐƚĢŚŽǀĂůŝŶĂůĠƉĞƉƎşƐƚƵƉŶĠ
ŵşƐƚŽ ǀ ďǉǀĂůĠŵ ĂƌĞĄůƵ ƌƵǎďĂ
vedle obchodu s potravinami. Najdete zde široký sortiment krmiv
ƉƌŽ ƐůĞƉŝĐĞ͕ ŬƌĄůşŬǇ͕ ƉƌĂƐĂƚĂ͕ ŬŽŶĢ
ŝ ƐŬŽƚ͘ sǇƌĄďşŵĞ ũĞ ǀĞ ǀůĂƐƚŶş ǀǉͲ
ƌŽďŶĢ ǀĞ aƚĞƌŶďĞƌŬƵ ǌ ůŽŬĄůŶşĐŚ
ƐƵƌŽǀŝŶ ŽĚ ƉƌŽǀĢƎĞŶǉĐŚ ŵşƐƚŶşĐŚ
ĚŽĚĂǀĂƚĞůƽ ǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚ ŬŽŵŽͲ
dit.
WƎŝũŵĢƚĞ ŶĂƓĞ ƉŽǌǀĄŶş Ă ƉƎŝũěƚĞ
ǀǇǌŬŽƵƓĞƚƉŽĐƚŝǀŽƵŬǀĂůŝƚƵǌ,ĂŶĠ
ĚŽŶĂƓşŶŽǀĠƉƌŽĚĞũŶǇ͗ƌ͘,ŽƌĄͲ
ŬĂ ϭϯϰϰͬϭϵĂ͕ WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ sşĐĞ ŝŶͲ
formací naleznete na webových
ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͗ ǁǁǁ͘
mjm.cz.
(pr)

/,/MTOKXCU¾\Ê
PCXNCUVPÊXÚTQDW

PROSTÌJOVSKO & VŠE PRO CHOVATELSTVÍ

téma večerníku

20021410245

B4

20041610584

B6

www.vecernikpv.cz

naše soutěže

Pondělí 20. dubna 2020

&'6'-6+80ª5176öä<0
0',.'2iª5*'4.1%-;
Dlouhých pět týdnů jste mohli srovnávat své síly s proslulým detektivem Sherlockem Holmesem a luštit nejednu z připravených záhad! Za současné
situace, kdy je bezpečnější zůstat doma, je potřeba se udržovat v kondici, a to zejména té psychické. Pesimistické myšlenky jste tak mohli zahnat prostřednictvím naší soutěže, ve které jsme pro vás připravili zapeklité úkoly a záhy se přesvědčili, že to našim čtenářům skutečně pálí! Drtivé většině se
totiž podařilo správně rozluštit zapeklité úkoly, které jsme pro ně nachystali, a přiblížit se tak ke slibované výhře. Odměněni však mohou být pouze tři
vylosovaní soutěžící, ale než se tak stane a odhalíme je, podívejme se na správné odpovědi ze všech pěti soutěžních kol.
3UYQtPtVWRDOHPĤåHY\KUiWMHQMHGHQDWtPVHVWDOD^ŽŸĂ<EKdKsǌWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͕

1. soutěžní úkol: Kolik je na obrázku čtverců? Správná odpověď je 30.
2. soutěžní úkol: Jaké bude datum? Naši letní akci jsme začali plánovat 29. března.

NWHUiWDN]tVNiYiZ<Ks|WKh<ŶĂŶĄŬƵƉƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽŽďůĞēĞŶş
ǀŚŽĚŶŽƚĢϭϬϬϬ<ēĂZKE1ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘

3. soutěžní úkol: Dokážete určit barvu dveří? Pořadí dveří a jejich barvy byly následující:
1 – oranžové, 2 – hnědé, 3 – modré, 4 – fialové, 5 – žluté.
4. soutěžní úkol: Vyřešíte matematickou úlohu? PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
je 65 kusů a Prostějovských radničních listů 26 kusů.
5. soutěžní úkol: Kolik dětí má rodina? Celkem má 8 dětí: Petr a jeho sedm sester
(každá sestra má jednoho bratra – Petra).

1DGUXKpPPtVWČVHXPtVWLOsůĂĚŝŵşƌZhǌWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͕MHåREGUåt

Z<Ks|WKh<ŶĂŶĄŬƵƉƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽŽďůĞēĞŶşǀŚŽĚŶŽƚĢϱϬϬ<ē
ĂŬƚŽŵƵŝWp>ZKE1ƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘
7ĜHWtFHQXY\ERMRYDODĂŐŵĂƌs1d<KsǌsşĐŽǀĂ͕NWHUiVHPĤåHWČãLWQD

Z<Ks|WKh<ŶĂŶĄŬƵƉƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽŽďůĞēĞŶşǀŚŽĚŶŽƚĢϯϬϬ<ē
ĂWZK^d :Ks^<|9HþHUQtNMtEXGH]GDUPDGRUXþRYiQSRGREXþWYUWURNX
9ãHP~VSČãQêPOXãWLWHOĤPJUDWXOXMHPH9êKHUFLEXGRXNRQWDNWRYiQLDY\]YiQL
DE\VHGRVWDYLOLSURVYpYêKU\YSĜHGHPXUþHQêþDVGRUHGDNFH
35267ċ-296.e+29HþHUQtNXYXOLFL9iSHQLFH

/÷NKLUVGXwGURT¾XP÷"7åVQLGXGNKMÚ×UR÷EJCOčåGVGUGRQEJX¾NKV
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jak jste se bavili doma?
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0CwG RTCXKFGNP¾ UQWV÷åPÊ TWDTKMC 5 8GéGTPÊMGO FQ MKPC LG
MXčNKRCPFGOKKFQéCUP÷RąGTWwGPC2TQWMT¾EGPÊFNQWJÆEJ
XÊNGX¾ORTQVQLCMQP¾JTCFWRąKP¾wÊOGFCNwÊMXÊ\\RTQUVąGFÊ
MKPGOCVQITCHKG
Dnes jsme se zaměřili na vaše znalosti oblíbených hitů. V kvízu naleznete desítku písní a jejich interpretů a my se ptáme,
z jakého filmu pochází? Pro snadnější řešení kvízu doporučujeme skladby si osvěžit a přehrát! Správné odpovědi uveřejníme příští týden.

 /QD[t2QTEGNCKP
 0KEQNG-KFOCP'YCP/E)TGIQT
t%QOG9JCV/C[

Pro křesťany se každoročně jedná o nejvýznamnější svátek, kdy povstal Ježíš Kristus z mrtvých. Nevěřící si svátky jara
spojují spíše s lidovými tradicemi. V každém případě většinou populace oblíbené Velikonoce jsou za námi. A ať už jste
velikonoční zvyky slavili z jakéhokoliv důvodu, bohužel letos skromněji a poklidněji v teple svých domovů, v naší soutěži máte stejnou šanci vyhrát některou ze zajímavých cen!
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! Šanci máte do
tohoto pátku, čekáme ještě do 24. dubna.

3).CF
3)
.CF[)CIC$TCFNG[%QQRGTt5JCNNQY
[)CIC$TCFNG[%QQRGTt5JCNNQY

3UDYLGODVRXWČåH
6RXWČåtFtPXVt]DVODWDXWRUVNRXIRWRJUD
ILLVRXYLVHMtFtV9HOLNRQRFHPL SRPOi]NX
EDUYHQt YDMHF SHþHQt EHUiQND D SRGRE
QČ  .H VQtPNX QDSLãWH NUiWNê SRSLVHN
DGDWXPSRĜt]HQt PĤåHEêWL]OHWPLQX
OêFK 
6RXWČå SUREtKi Y WHUPtQX RG SRQGČOt
EĜH]QDGRSiWNXGXEQDGR
KRGLQ
6RXWČåHVHPĤåH]~þDVWQLWSRX]HI\]LFNiRVRED
VWDUãtOHWVWUYDOêPSRE\WHPDGRUXþRYDFt
 DGUHVRX QD ~]HPt ý5 MHMtå IRWRJUDILH EXGH
Y GDQpP WHUPtQX GRUXþHQD D WR SRãWRX QD
DGUHVX9iSHQLFH3URVWČMRYHPDLOHP628
7(=(#9(&(51,.39&= þL SURVWĜHGQLFWYtP VR
FLiOQtFKVtWtQHERRVREQČYUHGDNFL7ĜLYêKHUFL
EXGRXY\EUiQLþOHQ\UHGDNFHSRXNRQþHQtDNFH
6RXWČåtFtPXVtXYpVWþLWHOQČVYpMPpQRSĜtMPH
QtE\GOLãWČDþtVORWHOHIRQXSURPRåQRVWNRQ
WDNWRYiQtYSĜtSDGČYêKU\'RVRXWČåHQHEXGRX
]DĜD]HQ\DQRQ\PQtSR]GČGRGDQpþLQHVRXYL
VHMtFtIRWRJUDILH

9<+5È70ģä(7(
 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt GiUN\ Y KRGQRWČ
.þ52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt GiUN\ Y KRGQRWČ
.þ3ģ/52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
 FHQD VYiWHþQt SURVWtUiQt XEUXV D UHNODPQt GiUN\ Y KRGQRWČ
.þý7957/(71ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX

 5WTXKXQTt
5WTXKXQTt'[GQHVJG6KIGT
'[GQHVJG6KIGT

9êKHUFLEXGRXNRQWDNWRYiQLWHOHIRQLFN\DMHMLFKMPpQD
DIRWRJUDILHEXGRX]YHĜHMQČQ\YWLãWČQpPY\GiQt
35267ċ-296.e+29HþHUQtNXQDZHERYpPSRUWiOX
ZZZYHFHUQLNSYF]DQDVRFLiOQtFKVtWtFKVSUDYRYDQêFK
SRĜDGDWHOHPDNFH )DFHERRN7ZLWWHUD,QVWDJUDP 
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=~þDVWLQDDNFLMVRXY\ORXþHQL]DPČVWQDQFLSRĜDGDWHOHYþHWQČMHMLFKURGLQQêFK
SĜtVOXãQtNĤ
ÒþDVWtYVRXWČåLY\MDGĜXMHVRXWČåtFtVRXKODVVSUDYLGO\VRXWČåH*'35D]DYD]XMH
VHMHSOQČGRGUåRYDW
9SĜtSDGČYêKU\VRXWČåtFtVRXKODVtVXYHĜHMQČQtPGRGDQpKRVQtPNXDYODVWQt
IRWRJUDILHVYêKURX9êKUXYVRXWČåLQHQtPRåQpY\PiKDWSUiYQtFHVWRXDQL
DOWHUQDWLYQČSOQLWYSHQČ]tFK
3RĜDGDWHOVRXWČåHVLY\KUD]XMHSUiYRNRQHþQpKRUR]KRGQXWtVRXYLVHMtFtKR
VNRQiQtPVRXWČåH
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MVPHSURYiVQRYČ
DYOiGQtKRQDĜt]HQt
pouze
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Také šestnácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 23. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Zátiší
David NOVÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ladislav Okleštek
Jana DANIELOVÁ, Olomouc
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 K na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KVALITNĚ
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

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

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 9, 5, 2
Jindřich STACH, Prostějov
Výhercezískává: VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Duo Jamaha a to pořádně Eva DOLEŽELOVÁ, Čelechovice na Hané
rozjede v Prostějově.
Výherce získává:VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

TANKER, ŽÁBY, TÚJE, INDEX, PAPÁ, PCHÁČ, PLÁČ, CHÝŠE,
RAIS, ŽĎÁR, AEROFOR, PROSO, ČTVRTEK, ETEN, DÝKA, ÚVĚR,
ŽIVOČICH, TROKAR, CHIPS, BUKET, EURO, VÝSEČ, KRIL, RÉTOŘI,
LEŠI, OKRY, RÝMY, ŠKOT
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SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1XåH
9RGQt
URVWOLQD
7HFKQLFNê
YêNUHV

=WUiFHWQD
Yê]QDPX

1i]HY
SRKiUNX
5DGRGUXã
VOXåED]N
6SiW
XVHEH

=GHPR
ORYDW

äDO

&KDWLþND

2SUDYGX

5XVNê
VRXKODV
*\PQDVW
FYLN

9ROWDPSpU
]QDþND
%LEOLFNi
SRVWDYD
ětPVN\

2NROR

3RVOHGQt
5RåPEHUN

=QDþND
QiE\WNX
2EUXED
REUD]X

3RYUFKR
YêGĤO

'RPiFt
]YtĜH
&LWRVO
ODSQXWt

6SRUWRYQt
NOXE
]NUDWND

5RPDQD
GRPiFN\
6WĜHYtF
]DVWDU

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili KULTURY
a graficky lehce poupravili prostějovského básníka,
jehož výročí narození jsme si nedávno připomenuli
a po němž je pojmenováno zdejší gymnázium…
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JSME NEJLEPŠÍ NÁHRADNÍ ZDROJ ….
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Silvie Kaprálová plní českým ženám jejich módní přání
PROSTĚJOV Mladá a nadějná
módní návrhářka Silvie Kaprálová (na snímku) vrací na módní
trh kvalitu a jedinečnost. Její modely inspirované stylem pin-up
40. a 50. let minulého století jsou
šité vždy na míru každé ženě tak,
aby podtrhly její dokonalé křivky,
probudily ženskost a majitelce
přinesly radost z jejich nošení.
Kromě vlastní firmy Femme Fatale Dress je také členkou Pin Up
& Vintage studia a markytánkou jsem se vrhla především na období,
u napoleonské armády.
které bylo vůči ženské postavě nejlichotivější, a to období čtyřicátých
v rámci exkluzivního
a padesátých let minulého století.
interview
No, dámy, považte, kdo by si nepřál
vypadat alespoň trošku jako Marylin
pro Večerník
Monroe, nebo Liz Taylor? (úsměv)
se ptala
Kdo by si nepřál inspirovat se eleAneta
gancí hvězd stříbrného plátna? Proto bylo toto období jasnou volbou.
STRAŠKRABOVÁ
Druhým faktorem byla moje obliyy
Kde se vzala myšlenka na zalo- ba dobové hudby. Především pak
žení vlastní firmy s férovým oble- jsem propadla hot jazzu a swingu
čením? Byl to vždy váš sen?
úžasných Melody Makers Ondřeje
„Abych pravdu řekla, tak jsem hod- Havelky, kteří se postupem let stali
ně dlouho vůbec nevěděla, co bych mými přáteli. A já jsem si vždy přála
vlastně v životě ráda dělala. To, že ze se jejich hudbě alespoň trošku přivšech mých zájmů a koníčků vyply- blížit formou dobově inspirovaných
nula, vlastně jen tak mimochodem, modelů.“
malá oděvní značka, bylo dílem ně- yy Je vás možno v těchto šatech
kolika příhod. Před lety jsem začala potkat běžně „na ulici“?
objevovat svět módy skrze jeden „Ano, ráda nosím svoje modely jen
tehdy velice populární web zamě- tak. Když je hezký den, plánuji jít na
řený na tuto tematiku. Právě to mě procházku do města nebo k vodě na
přivedlo k většímu zájmu o módu přehradu, snažím se obléct stylově.
a oděvní průmysl. Tehdy jsem tou- Pak vytáhnu elegantní šaty, kloboužila se krásně oblékat, ale mým pro- ček a rukavičky do města, případně
blémem byly netradiční, výrazně námořnické modely se slamákem
ženské proporce, na které obchod- k vodě. Samozřejmě do práce choní řetězce u nás nepamatují. To mě dím v umírněnější verzi svého šatvlastně přivedlo k šití na míru a ke níku, většinou v pohodlných šatech
spolupráci s mou první krejčovou. nebo pouzdrové sukni a halence. Ale
Začaly jsme tedy spolu tvořit, já se upřímně ráda potkávám na ulici lidi,
do díla vložila nápady, návrhy a vý- kteří vyčnívají z davu, a jsem ráda
běrem látek a paní krejčová přidala jednou z nich. Je pravda, že v Oloprecizní řemeslné zpracování. Po- mouci, kam jsem se přestěhovala,
stupem času přibývalo pozitivních zapadnu do běžného shonu na uliohlasů a otázek, kde se takové šaty cích o něco lépe. Ale i z Prostějova
dají sehnat. Tak jsem si řekla, kdy mám spoustu milých zážitků. Nikdy
jindy se věnovat ztřeštěným nápa- nezapomenu na našeho profesora
dům než při studiu na vysoké škole Koláře, který byl ředitelem reálného
a těsně po něm. Vrhla jsem se do gymnázia, a já jsem byla dva roky
světa módy naplno a začala uvažovat jeho studentkou v semináři. Po abo malé české značce, která by čes- solvování gymnázia jsme se neviděli.
kým ženám plnila jejich přání.“
Když mě po letech jednou potkal na
yy Objasnila byste nám, co to fé- náměstí, prohlédl si mě od hlavy až
rové oblečení vlastně je?
k patě a pravil: ‚Vy jste moje student„To je velice jednoduché. Pokud ka, slečna Kaprálová viďte? A nebuoblečete šaty koupené od lokálních du se plést, když řeknu, že jste žila
značek, které zde své výrobky i pro- v Anglii.‘ A měl tehdy pravdu, zrovdukují, nekupujete tím jen poctivý na jsem se vracela z delšího pobytu
kus práce, ale také pocit, že vaše pe- v Británii, na sobě kostýmek inspironíze z velké částí slouží k obživě člo- vaný čtyřicátými léty, klobouk a ruvěka, který je pro vás ušil, zpracoval kavičky. Tak mě tehdy pan profesor
a navrhl. To je ta férovost, podělit se potěšil společnou rozpravou. Nikdy
o společný užitek. Lokální značky na to nezapomenu.“
obvykle nevyužívají levné pracov- yy V současnosti je trh s oblečení síly asijských továren, natož tak ním přehlcen levnými výrobky
dětské práce, jak je častým nešva- ze zahraničí. Jak je obtížné za této
rem velkých značek. Většinu ceny situace na trhu prorazit?
produktu netvoří zisk koncernu, ale „Víte, naším cílem určitě není konprávě odměna za práci paní krejčové, kurovat levné asijské produkci, ktenáklad na kvalitní materiál a provoz rou prodává většina velkých řetězců.
lokální značky.“
O to jsme se ani nikdy nesnažily.
yy Proč jste si vybrala módu ve Šijeme opravdu v malém ročním nástylu pin-up 40. a 50. let minulého kladu a výhradně klientkám na míru.
století? Jak jste se sama k tomuto Klademe důraz na kvalitu materiálu
období dostala?
i zpracování a také na osobní přístup
„Moje obliba tohoto období prame- ke klientkám. Součástí šití našich
ní hned z několika faktorů. Tím prv- modelů – ať už se jedná v letní sezóním byla volnost ve zvoleném stylu, ně o svatební šaty, nebo poctivé kakterou jsem získala díky paní krejčo- báty v zimě – jsou vždy ideálně dvě
vé. Ta byla ochotna realizovat každý osobní zkoušky za přítomnosti mé
můj nápad. Najednou jsem si mohla a paní krejčové. Je jasné, že takový
vymyslet prakticky cokoliv, proto produkt pak nemůžeme prodávat

Šijeme opravdu v malém ročním nákladu
a výhradně klientkám na míru. Klademe
důraz na kvalitu materiálu i zpracování
a také na osobní přístup ke klientkám...
v řádech stokorun, to by byla hrubá
devalvace práce všech lidí, kteří se na
daném modelu podíleli.“
yy K jaké příležitosti si ženy nejčastěji nechávají u vás šít šaty?
„Obvykle jsou to slavnostní příležitosti, například svatby a plesy, ale
někdy jen tak, pro radost z vysněného modelu. V zimě se věnujeme šití
kvalitních, extra teplých vlněných
kabátů, které ovšem nejsou určeny
na jednu dvě sezóny. Naší filozofií
je, aby to byly nesmrtelné a trvanlivé
kousky šatníků, tak jak za dob našich
babiček.“
yy Jaké látky používáte?
„Látky vybíráme vždy až na míru
a přání dané klientce. U šití na míru
se snažíme používat ty nejkvalitnější
dostupné materiály – často pracujeme s hedvábím, viskózou, vlnou,
modalem. U zimních kabátů používáme výhradně kvalitní střižní vlnu.
Nicméně pátrání po konkrétní látce
mě zavede kolikrát od dodavatelů
z Indie, Izraele a Británie až k našim
prostějovským Látkám u Lubina,
nebo do prodejny Grand Corporation, kde se dají, při troše štěstí, sehnat
krásné látky. Výjimkou není ani to,
že si klientka přinese vlastní ‚vintage‘
látku, ze které si přeje model šít. Pokud látku příliš nepoznamenal zub
času, pak není problém ji použít.“
yy Účesy a líčení na akce si zvládnete udělat sama?
„Ano. Vždy se češu i líčím sama,
případně dělám styling i ostatním
modelkám. Do rukou odborníků
jsem se svěřila jednou a nemám
s tím dobré zkušenosti. Ono není
úplně snadné najít někoho, kdo
plně rozumí účesům a líčení dob
takto minulých. V tomto opravdu
věřím jen sama sobě. Koneckonců
všechny modelky, které je možné vidět v nové kuchařce ve stylu pin-up
značky Šmakoun mají modely i styling zajištěné mou maličkostí.“
yy Dostal se nějaký model z vaší
produkce na zajímavé místo?
„Musím říct, že ano. Velice mě potěšilo, když mě před dobou oslovila Miroslava Burianová s prosbou
o spolupráci. Paní Burianová je kurátorkou textilních sbírek Národního
muzea a mimo jiné autorkou několika výjimečných publikací z oboru
historie odívání, ve kterém je vysoce
uznávanou odbornicí. Velice mě
potěšilo, že si právě naši značku vybrala k šití modelu inspirovaného
věhlasným prvorepublikovým salonem Hany Podolské. A tak byl náš
model z krásného hedvábného taftu
součástí výstavy Národního muzea
a dodnes je součástí tamní stálé sbírky.“
yy Myslíte si, že se tento styl odívání vrátí zase do módy?
„Já bych řekla, že se již před několika
lety tak trochu vrátil. V Česku se hojně rozmohla pin-up móda, v ulicích
můžeme potkat dámy s midi nebo
kolovými sukněmi, swingoví taneč-

níci se zase rádi vracejí k módě let
čtyřicátých. Nikdy se samozřejmě
dané období nevrátí úplně, co do
módy, ale inspirace v daných letech
je patrná. Koneckonců móda se
v určitých obměnách neustále
opakuje. Není neznámou věcí,
že například móda let osmdesátých byla výrazně inspirována módou let čtyřicátých.
Různá období se zkrátka do
kurzu cyklicky vracejí.“
yy Jste také členkou Pin Up
& Vintage studia. Co je to za
uskupení a jaká je jeho náplň?
„Je to malá skupinka několika
dam a pánů, kteří mají v oblibě
módu třicátých až padesátých
let minulého století a styl pin-up.
Tato skupina vznikla před několika lety a zaměřuje se na popularizaci dobové módy. To provádíme
ať už formou často humorných
módních přehlídek s divadelním
přesahem, nebo přímo akcemi
typu Living history, kdy se rekonstruuje určitá historická událost.
Co se týče přehlídek jako takových, jsou opravdu širokého záběru. S jednou takovou jsme dokonce vystupovali i v Městském
divadle v Prostějově. Konkrétně
tato výstižně mapovala posledních 100 let módy a byla připravena k jubilejnímu výročí
vzniku naší republiky.“
yy Jaký mají úspěch tyto
přehlídky a kde je možné
je vidět?
„Vystupujeme s děvčaty na
opravdu různorodých akcích. Od plesů přes městské slavnosti, připomínky
historických výročí až po soukromé a firemní večírky. Akcí, kde
se objevujeme pravidelně, je více, ale
naší zamilovanou událostí je Aviatická pouť v Pardubicích, kde je možné
nás vidět po celý víkend. Jsme rády,
že se setkáváme s milými reakcemi
publika, často se společně zasmějeme, přestože se věnujeme i ne příliš
radostným obdobím existence našeho státu.“
yy Mimo jiné děláte také markytánku u napoleonské armády. Co
tato role obnáší?
„K takzvanému reenactmentu napoleonských válek jsem se dostala
vlastně úplnou náhodou díky kolegyni z Pin Up & Vintage studia.
Jelikož obě patříme k francouzské
jezdecké jednotce gardových dragounů, moje role je daná – postarat se o koně a o tábor. Na bitvy
jezdíme s kompletním dobovým
táborovým vybavením. Vaříme
na ohni, pobýváme ve vojenském
táboře a snažíme se udržovat maximální možnou autentičnost vojenského ležení. Vše pak vyvrcholí
vojenským střetem. Na ten společ-
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ně s našimi dragouny připravujeme
jak koně, tak výstroj a výzbroj. Krom
koní se my markytánky staráme také
o stravu a pořádek v táboře. Mám
tento koníček velice ráda, umožňuje
mi vždy na několik dní takzvaně vypnout a užívat si jiné doby společně
s přáteli. Malým bonusem je, že se

s jednotkou podíváme po celé Evropě na místa velkých bitevních střetů napoleonských válek. Takovým
pomyslným hřebem sezóny je pak
Bitva u Waterloo, ta je letos bohužel
kvůli aktuální situaci zrušena, ale
pevně věříme, že se tam podíváme
příští rok.“

vizitka
SILVIE KAPRÁLOVÁ
✓narodila se 28. září 1991 v Prostějově
✓ aktuálně žije v Olomouci
✓ vystudovala Reálné gymnázium a základní
školu města Prostějova a svá vysokoškolská
léta prožila ve Zlíně, kde vystudovala
obor finance
✓ kromě Femme Fatale Dress pracuje v oboru bankovnictví
✓ má ráda dobrou hudbu, ať už je to klasická, swing,
jazz, opera, balet, dále si užívá jízdu na koni, tanec, Living history
zajímavost: ráda sbírá atlasy, ve kterých pak po večerech se sklenkou
dobrého vína studuje nejen historické mapy, ale i místa, kam by se ráda
jednou podívala
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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6)-û"!ß0+í Vlastimil KADLEC
sportovní novinář
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PROSTĚJOV Další soutěží, která kvůli
pandemii koronaviru definitivně odpískala možnost svého kompletního
dohrání, je extraliga družstev mužů
v boxu ČR 2019/2020. Česká boxerská
asociace totiž rozhodla o jejím předčasném ukončení.

Marek SONNEVEND
Verdikt padl po jednání s účastníky pouze
čtyřčlenné soutěže a se Sportovně technickou
komisí ČBA. Ze šesti extraligových kol proběhla jen čtyři, zbývající program dvou dějství
a jedné dohrávky původně plánovaný na duben a květen byl nejprve odložen. A nyní tedy
zrušen.
7DEXONDH[WUDOLJ\SRQHÖSOQÅPNROH
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V oficiálním prohlášení svazu přitom
figuruje jedna podstatná věta: konečné pořadí ročníku bude vyhlášeno po
zasedání řídící komise STK a schválení
výkonným výborem ČBA. „My jsme sice
průběžně první a teoreticky bychom tak
mohli získat další mistrovský titul, ale za
dané situace bych to osobně nepovažoval
za vhodné. Ze soutěže se nepodařily uskutečnit ani celé dvě třetiny a rozdělovat za
takových podmínek medaile včetně zlaté
by asi byl nesmysl,“ zamyslel se hlavní trenér boxerů BC DTJ Prostějov Petr Novotný s odkazem na jednání svazové generality, k němuž dojde v brzké době.
Spíš než minulost a přítomnost už řeší
spíš budoucnost. „Jde o to, aby extraliga
měla od dalšího ročníku početnější obsazení, zvýšenou kvalitu a tím i větší význam. Ve hře je zapojení slovenské Nitry,
ale teprve uvidíme, na čem se v příštích
týdnech a měsících dokážeme všichni společně dohodnout,“ odtušil Novotný.

zjistili jsme

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Smutná zpráva postihla o víkendu nejen novinářskou
obec. Uplynulou sobotu 18. dubna večer ve věku 85 let náhle zemřel
dlouholetý prostějovský sportovní novinář Vlastimil Kadlec. Je autorem nepřeberného množství článků, reportáží, rozhovorů se sportovními hvězdami i historických pojednání o sportu v Prostějově.
Za rok 2017 byl prostějovským magistrátem vyznamenán Cenou
města Prostějova.
Vlastimil Kadlec vešel do povědomí prostějovské veřejnosti zejména
jako vynikající sportovní novinář. Začínal jako člen výboru fotbalového oddílu TJ OP psát do tehdejších podnikových novin o průbězích
těchto fotbalových utkání. Brzy dostal nabídku od vedení prostějovské
redakce Stráže lidu na dopisovatelskou činnost. Takto spolupracoval
desítky let i s celostátními deníky Mladá fronta, Rovnost, Československý sport a s Českým rozhlasem Olomouc. Koncem 70. let minulého století přijal nabídku stát se externím sportovním redaktorem Stráže lidu, později Prostějovského týdne. Tuto
funkci vykonával až do roku 1999.
Za dobu své žurnalistické kariéry se věnoval takřka
všem druhům sportů, které provozovaly prostějovské sportovní kluby. Dlouhodobě spolupracoval
na úseku sportovního novinaření s redakcí
Prostějovského deníku a s Prostějovskými radničními listy, do kterých připravil celoroční seriál o historii
regionálních klubů v dobách
jejich největší slávy od konce 2. světové války. Vlastimil Kadlec patřil do gene8NCUVKOKN -CFNGE QDFTåGN RTGUVKåPÊ %GPW race novinářů, pro které
byla vždy žurnalistika poO÷UVC2TQUV÷LQXC\CTQM\CEGNQåKXQV
sláním a ctí. Čest jeho paPÊRT¾EKTGIKQP¾NPÊJQURQTVQXPÊJQPQXKP¾ąG
 (QVQCTEJKX/CIKUVT¾VWO÷UVC2TQUV÷LQXC mátce!
(mik)

Raftaři přišli o domácí evropský šampionát!
PROSTĚJOV Česká republika měla letos začátkem léta hostit Mistrovství Evropy 2020 v raftingu R4 a R6 (čtyřmístných i šestimístných člunů), ke startu na něm se chystaly všechny posádky Raft
teamu Tomi-Remont Prostějov reprezentující ČR. V domácím prostředí Lipna a Roudnice nad Labem se však při vrcholné mezinárodní akci bohužel nepředstaví.
Předsednictvo Svazu vodáků České května a zároveň přistoupilo i ke
republiky totiž rozhodlo po dohodě zrušení ME plánovaného na 8. až
s pořadateli o zrušení všech závodů 13. června. „Vzhledem k celkovému
raftů i pramic do konce letošního vývoji pandemické situace i vládních
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opatření a budoucí nejistotě jsme se
rozhodli evropský šampionát zrušit,
což jsme okamžitě oznámili Mezinárodní raftové federaci IRF. Současně
jsme ale vyjádřili naši chuť a ambici
se organizace tohoto významného
podniku zhostit v některém z nadcházejících roků,“ řekl předseda
Svazu vodáků ČR Libor Polák. „Že
letos nebude ani domácí Evropa, to

SÁZKA NA MLÁDÍ? DOBRÁ VOLBA
Prostějovský hokej se zase jednou ocitl na rozcestí. A to zhruba po šesti letech, kdy postoupil
do první ligy. Sezóna, jak už bylo mnohokrát napsáno, povedená nebyla. A do toho nepříjemnost
v podobě koronaviru. To znamená potenciální
úbytek peněz, to ostatně přiznává i vedení prostějovského hokeje. Opět tak zde rezonuje otázka:
co dál?
Již klasikou je hokejová mládež, její výchova,
zkvalitňování. O to se v posledních letech snaží
SK Prostějov 1913. Bohužel ještě předtím někteří
hráči zmizeli u konkurence, jiní skončili. A pořád platí to samé – přechod ze druhé nejvyšší
mládežnické soutěže do první ligy, to je pořádný
skok. Zatím to i z tohoto důvodu vypadá, že hráči
z Prostějova budou mít spíše méně než více prostoru.
Co je naopak pozitivní, to je sázka na mládí. Jiří
Vykoukal už v předešlých rozhovorech a vyjádřeních ukázal na několik mladých hráčů, kteří
v uplynulé sezóně na Hané hráli. Ať už je to
Kryštof Ouřada, Petr Chlán, nebo o něco starší Dominik Hrníčko. Je to dobrá volba. Mladí
hráči se v Prostějově vyhrají, bojují o svou budoucnost, do hry přináší dravost, výbušnost,
které už starším nezřídka chybí. A zda zůstanou v Prostějově delší dobu? To už nezáleží
jen na nich, ale také na klubu, jeho zázemí, jeho
způsobu jednání.

nás všechny samozřejmě moc mrzí.
Mě osobně to štve opravdu hodně,
ale nic nenadělám, taková je prostě
situace,“ povzdechl si kapitán prostějovských raftařů Zbyněk Netopil.
Kromě ME se v původních termínech
neuskuteční ani České poháry na Kamenici (25. a 26. dubna), Orlici (2.
května) a v Roudnici (23. a 24. května)
či Evropský pohár ve slovenském Ču-
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Amatérské fotbalové soutěže mají utrum – hráči
a hráčky už si v zápasech nekopnou. Což nejeden
trenér přivítal, při představě hrát ve všední dny
mnoha z nich vstávaly vlasy hrůzou. Těžko se
tomu divit.
Co však bude s profesionálními soutěžemi? Zde
naopak zasvitla minulý týden naděje. Během června by měly být konečně povolené sportovní akce.
Bohužel s omezeným počtem – do padesáti osob.
To znamená, že nutně budou muset být zápasy
bez diváků. Je přitom nadále možné, že vláda ještě
tohle uvolnění posune. Nejistota tak zcela nezmizela. Zpět ale k divákům. Platí pořád ono známé –
fotbal se hraje pro fanoušky? Snad. Alespoň podle
některých sportovních funkcionářů ano. Někteří
rovnou řekli, že zápasy bez diváků příliš nemají
smysl. I když v době, kdy jsou on-line živé přenosy něčím normálním, by hráči nemuseli o diváky
zcela přijít. Byť kluby tak jako tak budou tratit na
vstupném.
Pro fotbalový svaz i jednotlivé kluby se každopádně jedná o velmi složitou situaci – odpískat
přeci jen ligu? Nebo vše odehrát s prázdným,
tichým hledištěm? A poté, co hráči nemohli pořádně trénovat, ne jako tým?
Ať už tedy nakonec svaz rozhodne jakkoli, může
si být jednou věcí jistý. Ze strany diváků, funkcionářů, trenérů i hráčů bude znít kritika. Nepříjemné.

novu (16. a 17. května). Pro tato klání
se však budou hledat nové vhodné
terény i termíny tak, aby aspoň některé mohly případně proběhnout v létě
a na podzim. V kalendáři zatím zůstává
například červencový Evropský pohár
v Bosně a Hercegovině a především
světový šampionát koncem srpna
v Číně. Umožní koronavirus jejich odjetí?
(son)
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Zábavné a komické situace si možná brzy užijí
hráči a trenéři. S postupným otvíráním sportovišť totiž stále zatím platí rozestupy a další důsledná hygienická nařízení a pravidla. Roušky
podle vlády nadále nějakou dobu nesundáme.
V přecpaných obchodech nebo vládou ne zcela
rozumně otevřených hobby marketech? Chápu.
Ale co na hřištích?
Jen si to představte. Přijdete na trénink v roušce, potrénujete v roušce. Kolektivní sporty, to
je i křik, komunikace. Z toho bude huhlání
v roušce. Trochu se zapotíte při fyzické námaze. Máte roušku? Smůla. Pod látkou se vám
začnou tvořit mikrobi, nakonec skončíte na
marodce tak jako tak. Třebas to nebude koronavirus.
Další otázkou jsou opět kolektivní hry. Pojďme
si na chvíli představit fotbalový zápas. Ten je
zkrátka a dobře plný kontaktů, osobních soubojů. Rozestupy? Žádné. Zde jde prostě hygiena
stranou.
I kdyby tak hráči nemuseli nosit na trénincích
a zápasech roušky, zbývá jeden velký paradox.
Zatímco lidé venku – na náměstích, na ulicích
nebo v obchodech – budou muset úzkostlivě
dodržovat rozestupy, pro sport budou platit zcela
jiná pravidla. Pokud tedy vláda nenařídí rozestupy i v zápasech. V takovém případě bychom ale
z fotbalu měli aerobik s balónem.
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Počasí v posledních týdnech kolísá
od nepříjemného chladu ke krásným
jarním dnům. Právě během nich by
prostějovští borci určitě stihli desítky
cvičných seskoků na přesnost přistání
s dopadem na místní letiště, ale bohužel
nemohou. Přísná nařízení české vlády
platí i pro ně, tudíž dál makají pouze
individuálně doma či venku v přírodě.
Za své vzalo i soustředění zaměřené
na skupinovou akrobacii, které bylo
v plánu od 20. do 31. března v portugalském Faru. Zákaz vycestovat
do ciziny tenhle tréninkový kemp lo-

gicky zrušil a totéž se dá očekávat od
dalších dvou soustředění individuální
akrobacie, která by měla proběhnout
11. až 15. května a 18. až 22. května
v polských Gliwicích.
Co se závodní sezóny 2020 týče, ta má
odstartovat úvodním dílem Světového
poháru od 5. do 7. června v chorvatské
Rijece. Tohle zahájení zatím zůstává
v platnosti, stejně jako další čtyři z pěti
podniků šestidílného seriálu. Jen německý Tannheim plánovaný na 17.
až 19. července již s předstihem zvolil
variantu zrušení svého klání.

RTXPÊ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWt Rijeka (Chorvatsko),
CTO¾FPÊOKUVTQXUVXÊUX÷VCtGuessing (Rakousko),
FTWJÚ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWt Bled (Slovinsko),
VąGVÊ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWt6CPPJGKO 0÷OGEMQ <47i'01
OKUVTQXUVXÊTGRWDNKM[t5VTCMQPKEG
éVXTVÚ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWt$GNNWPQ +V¾NKG 
EKXKNPÊOKUVTQXUVXÊUX÷VCtKemerovo (Rusko),
R¾VÚ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWtThalgau (Rakousko),
wGUVÚ\¾XQF5X÷VQXÆJQRQJ¾TWt.QECTPQ iXÚECTUMQ 

nejspíše protáhli do prosince, ale
momentálně se soustředíme na to,
že platí termín restartu sezóny 13.
července,“ uvedl Gaudenzi.
„Jsme připraveni turnaj pořádat
i v jiném termínu než obvyklém.
Věřím, že to dobře dopadne. Jsme
tradičním pořadatelem a chceme,
aby náš turnaj pokračoval bez přerušení. Naší výhodou je okamžitě
nachystaný areál. Mužská federace
ATP ví, že chceme turnaj pořádat.
MONETA Czech Open byl vždy
vysoce hodnocený. I to by mohlo
přispět k tomu, abychom zůstali
ve světovém kalendáři,“ potvrzuje zájem pořadatelů ředitelka
prostějovského challengeru Petra
Černošková.
(lv)
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PROSTĚJOV Omezení a zákazy
spojené s koronavirem trvají. Stejně jako nejistota a nervozita v řadě
sportovních klubů. Nadále totiž velká část z nich nemůže prakticky vykonávat svou činnost. V některých
případech pak stále visí otazník
nad soutěžemi. Příkladem můžou
být závody v požárním útoku, které
jsou sice provozované pod širým
nebem, ale nejedná se o individuální sport.
V soutěžích hasičů v požárním útoku
tak nelze pokračovat. „Zatím se ani
netrénuje. Při trénincích není možné
dodržovat rozestupy. A při závodech je
to zhola nemožné, družstvo vybíhá ze
stejné základny,“ uvedl starosta SDH Bílovice Miroslav Říčař. „Vidím to úplně

špatně. Soutěže jsou zakázané, trénovat
nemůžeme. Ani to nezkoušíme,“ sdělil.
Problém mají nadále také stolní tenisté, nadále nevědí, co bude s odehráním
posledního kola, v němž se mimo jiné
mělo rozhodnout, zda ping-pongisté
z Ondratic opustí divizi. „Rozhodovat
by se mělo teď ve středu,“ uvedl představitel krajského svazu a současně
hráč Ondratic Jan Beneš mladší.
Naopak tenisté se mohou radovat.
Podobně jako nohejbalisté už mohli
upravit své kurty. Navíc se rovnou pustili do hry. „Rozjeli jsme to. A okamžitě
byl velký zájem. Je vidět, že lidé mají
hlad po sportu. Nutí je to nyní vyjít
z bytu a něco dělat,“ říká s úlevou v hlase Dušan Běhal, majitel tenisového
areálu v Prostějově.
(sob)

Řada nemá,
jak trénovat
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PROSTĚJOV Pořadatelé největšího tenisového turnaje v České
republice MONETA Czech Open
můžou stále doufat, že se v Prostějově letos přece jen bude bojovat
o body do světového žebříčku.
Vyplývá to z plánů vedení ATP
pro příští měsíce. Tenisté by podle
nich mohli odehrát antukovou
část sezóny, kterou momentálně
zhatila pandemie koronaviru, na
podzim. Šéf ATP Andrea Gaudenzi uvedl, že podle jedné ze zvažovaných variant by se na antuce
mohlo hrát po skončení US Open.

„Nejlepší by pro nás bylo, kdyby
se v létě normálně odehrálo US
Open, pak by následovala antuková
část sezóny i s přeloženým Roland
Garros, poté Asie a nakonec Turnaj
mistrů. Znamenalo by to, že zachráníme osmdesát procent sezóny,“
řekl bývalý italský tenista. „Pokud
bychom opravdu uspořádali sedm
turnajů Masters a tři grandslamy,
pak by si nikdo nemohl příliš stěžovat,“ dodal.
Podle současného kalendáře je US
Open naplánováno od 24. srpna do
13. září. Zatím ale není jasné, zda situace v USA jeho pořádání umožní.
„Pokud by muselo být zrušeno US
Open Series včetně grandslamového podniku, pak bychom sezónu

MONETA Czech Open žije

Naděje na pořádání
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TERMÍNOVÁ LISTINA PARAŠUTISTÙ DUKLY PROSTÌJOV 2020

MarekSONNEVEND

PROSTĚJOV Za normálních
okolností už by měli parašutisté
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov letos za sebou
kromě zimní přípravy i první várku seskoků na padácích v domácím prostředí a jedno soustředění
v zahraničí. Současná situace však
má kvůli pandemii koronaviru
k normálu daleko, tím pádem se
jejich tréninkový program razantně mění.
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Se třemi letošními vrcholy v podobě
červnového mistrovství světa vojenského v Rakousku, červencového
MČR ve Strakonicích i srpnového světového šampionátu civilního v Rusku
se dosud počítá podle daného rozpisu.
Je však jasné, že bude záležet na vývoji zdravotní situace v Evropě i na celé
planetě. A stejně jako v případě SP jde
nejen o samotnou možnost jednotlivé závody uspořádat, nýbrž také mít
aspoň nějaký čas před nimi na adekvátní přípravu. Proto jsou především první zmíněné akce zkraje léta v reálném

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

řekl Večerníku reprezentační trenér
parašutistů ČR Ivan Hovorka.
Také prozradil, že členové Dukly
museli do dvoutýdenní karantény.
„Kluci začátkem března trénovali
skupinovou akrobacii ve vzdušném
tunelu v pražských Letňanech a následně vyšlo najevo, že se tam někdy
v té době pohyboval člověk nakažený koronavirem. Proto pak museli
být čtrnáct dní zavření doma bez
možnosti vycházení. Podstatné je,
že jsou všichni zdraví a v pořádku,“
informoval Hovorka.
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ohrožení, že budou muset být vinou
COVID-19 rovněž zrušeny, případně
přeloženy.
„Osobně mám obavy, že můžeme
přijít nejen o pár závodů, ale klidně
o celou kompletní sezónu. Podle
mého názoru je jen otázkou času,
než budou jednotliví pořadatelé své
soutěže rušit. Rád bych byl optimista,
ovšem když člověk sleduje, co se děje
a jaký je vývoj, důvodů k optimismu
moc není. U civilního mistrovství
světa se má rozhodnout do konce
května, jestli se uskuteční nebo ne,“

na podzim uskutečnit,“ řekl Večerníku trenér „A“-týmu korfbalistů SK
RG Prostějov David Konečný.
Přesný termínový plán ČKS počítá
s tím, že se během necelého měsíce
od 20. září do 18. října dohraje všech
šest národních soutěží! Tedy extraliga dospělých, 1. liga dospělých, extraliga dorostenců, liga starších žáků,
liga mladších žáků i liga minižáků.
Konkrétní data najdete níže v přehledu. „Aby se všechno tímhle způsobem opravdu uskutečnilo, má to
celkem tři podmínky. Za prvé musí

být normálně otevřeny školy i haly
a tělocvičny k nim patřící. Za druhé
musí být povoleny akce s minimálním počtem alespoň stovky osob
na jednom místě. A za třetí už nesmí
dojít k žádnému dalšímu termínovému odkladu z tohoto nového kalendáře. Pokud kterákoliv ze tří daných
podmínek nebude splněna, dojde
k definitivnímu zrušení veškerých
dohrávek a sezóna 2019/2020 zůstane nedokončená,“ prozradil Konečný Večerníku svazové „notičky“.
Pokud se současný ročník přece
jen povede zdárně uzavřít, od listopadu na něj téměř plynule naváže start příští sezóny 2020/2021.
„Samozřejmě budeme rádi, jestli se
rozjeté soutěže podaří dohrát, zvlášť
když v každé z nich mají výběry
našeho klubu na medailový zisk, či
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0GF÷NG\¾ąÊ MQNQFNQWJQFQDÆé¾UVKNKI[FQUR÷NÚEJ
5QDQVC\¾ąÊ  RTXPÊ\¾RCU[UGOKHKP¾NGGZVTCNKI[FQTQUVGPEčéVXTVHKP¾NQXÆVWTPCLGNKI[OKPKå¾Mč
0GF÷NG\¾ąÊ RTXPÊ\¾RCU[UGOKHKP¾NGGZVTCNKI[FQUR÷NÚEJRQUNGFPÊMQNQFNQWJQFQDÆ

é¾UVKNKI[UVCTwÊEJå¾Mč
5QDQVCąÊLPC FTWJÆCRąÊRCFPÆVąGVÊ\¾RCU[UGOKHKP¾NGGZVTCNKI[FQUR÷NÚEJ
0GF÷NGąÊLPC FTWJÆCRąÊRCFPÆVąGVÊ\¾RCU[UGOKHKP¾NGGZVTCNKI[FQTQUVGPEč

éVXTVHKP¾NQXÆVWTPCLGNKI[ONCFwÊEJå¾Mč
5QDQVCąÊLPCHKP¾NQXÚVWTPCLNKI[UVCTwÊEJå¾Mč
0GF÷NGąÊLPCMQNQFNQWJQFQDÆé¾UVKNKI[FQUR÷NÚEJHKP¾NQXÚVWTPCLNKI[OKPKå¾Mč
5QDQVCąÊLPCHKP¾NGCWVM¾PÊQOÊUVQGZVTCNKI[FQUR÷NÚEJHKP¾NGCWVM¾PÊQOÊUVQNKI[

FQUR÷NÚEJHKP¾NGCWVM¾PÊQOÊUVQGZVTCNKI[FQTQUVGPEč

XwGX2TQUV÷LQX÷LCMQ(KP¾NQXÚFGPéGUMÆJQMQTHDCNW
0GF÷NGąÊLPCHKP¾NQXÚVWTPCLNKI[ONCFwÊEJå¾Mč X2TQUV÷LQX÷
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dokonce na mistrovský titul. Na druhou stranu by bylo zvláštní dokončovat ročník po půlroční zápasové
přestávce, což je spousta času. Taková je však situace, navíc pro všechny
stejná,“ pravil Konečný vyrovnaně.

PROSTĚJOV Ještě před útokem
nákazy COVID-19
absolvoval jeden
z jeho prostějovských
svěřenců
Pavel Ján dva mezinárodní duely v Německu. Odcestoval
tam s oddílem KBC Tábor a obě svá utkání vyhrál.
Nejprve v Heitersheimu porazil díky přesnému zadnímu kontru už v 1. kole r.s.c. domácího Nina Kolicice. Poté se Ján přesunul do Heidelbergu, kde si poradil s jiným německým borcem Albinem Isufim rovněž před limitem, tentokrát ničivým
pravým hákem ve 2. kole r.s.c.
„Pro Pavla to byly dva zajímavé zápasy a cenná konfrontace se
zahraničními soupeři. Proto moc děkujeme našemu bývalému
ligovému rohovníkovi a v současnosti trenérovi táborského
oddílu Davidu Kubíčkovi, že Pavla vzal do Německa s sebou,“
uvedl Petr Novotný, předseda BC DTJ Prostějov.
(son)

v Německu

Jánovi se dařilo

jednou měli zodpovědnost za výsledky. Nemohli
spoléhat na největší opory. A je třeba říct, že to
zvládli. Bojovností a nasazením urvali cenné
výsledky, otočili nepříznivé průběhy utkání. To má velkou cenu i z pohledu dalších
sezón,“ řekl Benáček, podle něhož tým
nejvíce zasáhl nečekaný úprk Douglase.
„Klub se o něj postaral, když byl zraněný
a on pak utekl jako kluk. Přitom měl být společně s Lukášem Palyzou největší oporou. Všechno
se dalo vyřešit jinak. Hráčův přístup byl pro všechny velkým zklamáním,“ přiznal kouč Hanáků.
Absence přinutily klub hledat nové posily v rozehrané sezóně, což je vždy složité a také ošidné. Kvalitní a ověření basketbalisté mají uzavřené smlouvy.
Angažmá volných hráčů je většinou sázkou do
loterie. „Ani z tohoto pohledu to nebyl žádný propadák. Nevyšla pouze zkouška Dryeho. Ten byl
vážně špatný. Další tři byli dobří. Vzhledem k situaci
a rychlosti, v jaké jsme museli hráče získat, se nám
posily vydařily,“ uvedl Benáček.

se přece jen chystali v nejbližší době
začít s týmovým tréninkem místo
současného individuálního, včas se to
dozvíte,“ ujistil Petráš s úsměvem.
A kdy vlastně vláda ČR povolí opětovné zprovoznění zastřešených
sportovišť? V novém plánu postupného uvolňování současných opatření o halách žádná zmínka není, ale
dá se předpokládat, že nejdříve se
otevřou 8. června současně s restauracemi a hotely, pokud další vývoj
koronavirové pandemie bude příznivý. Klidně je ovšem možné, že tohle
datum bude reálně pozdější, možná
i výrazně.
(son)

PROSTĚJOV

VK

PROSTĚJOV Jedním z nejúspěšnějších amatérských sportovních
týmů je už několik posledních let
Sexmeralda Prostějov. Smíšený
tým mužů a žen válcuje své soupeře v amatérských volejbalových ligách a úspěchy střádal
i v uplynulé sezóně. Pak ale
přišel koronavirus. „V té Olomoucké zbývalo odehrát jen
finále, tam se dělalo vše pro
to, aby se to dohrálo,“ smutně
konstatoval Lukáš Vinařský.
Nicméně zákazy používání
sportovišť nakonec tento
plán překazily.
I tak se ale dá sezóna zhodnotit.
„Sezónu prozatím hodnotím
jako úspěšnou, v Olomoucké
LOL lize jsme po základní části druzí, přičemž máme stejně
bodů jako první tým, ale máme
horší vzájemný zápas. V Prostě-

jovské HVL jsme prozatím na třetím místě,“ shrnul v několika číslech
počínání sebe i svých spoluhráčů
a spoluhráček. Nejedná se přitom
o náhodu. Například v celostátní
konkurenci, která čítá stovky týmů,
se loni Sexmeralda umístila na desátém místě. A vytrvale jde nahoru.
Přesto je Lukáš Vinařský i kritický.
„V minulých sezónách jsme na tom
byli i lépe, ale play-off se nám v této
lize nikdy nepodařilo podle plánu.
Nikdy jsme formu nenačasovali ideálně, o čemž svědčí dvě čtvrtá místa.
Takže letos by se opět o úspěchu
nebo neúspěchu rozhodlo až v play-off,“ vyjádřil se k průběhu aktuální
sezóny, která kvůli koronaviru musela být přerušena. Ovšem pouze přerušena, nikoli ukončena. „Uvidíme,
kdy a jestli se sezóna dohraje. Co se
týče tréninku, tak na ničem konkrétním jsme se nedomluvili. Ale dou-

2TQUV÷LQXUMÚ XQNGLDCNQXÚ VÚO 5GZ
OGTCNFC JTCLÊEÊ VTCFKéP÷ X DÊNQHKCNQXÆ
X[JNÊåÊ \¾X÷T UQWV÷åÊ 1 ×UR÷wÊEJ MQ
NGMVKXWUX÷FéÊPGLGFGPRQJ¾T

(QVQCTEJKX.8KPCąUMÆJQ

fám, že se všichni drží v co nejlepší
kondici,“ dodal k aktuálnímu úsilí
týmu jeden ze „služebně“ nejstarších
hráčů týmu.
(sob)

Sexmeralda byla blízko,
v cestě za úspěchem stál koronavirus

c-(1),1/(&+<%ô/2p

V průběhu sezóny opustil tým Javonte Douglas,
těžká zranění vyřadila Malika Morgana a Radovana Kouřila. Ve všech případech šlo o hráče základní
sestavy. Drobné problémy na několik zápasů vyřadily i Lukáše Palyzu nebo Michala Norwu. „Role
hráčů z lavičky se měnily zápas od zápasu. Kluci na-

Boxerský úspěch:

„Bylo to téměř jako ve válce, kde se situace mění
každým okamžikem. Přiznám se, že tak složitý ligový ročník jsem snad v kariéře neabsolvoval. Myslím,
že jsme to všechno v rámci možností zvládli,“ uvedl
trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

LadislavVALNÝ

PROSTĚJOV Za pochodu se v průběhu
sezóny měnilo hned
několikrát složení sestavy i základní rotace
BK Olomoucko. Hráči
i trenéři byli přinuceni
okamžitě reagovat na vynucené
změny. Vedení klubu se slušným úspěchem
doplňovalo kádr, basketbalisté si rychle
zvykali na jiné herní vytížení i se změnami
jejich rolí v týmu. Přes veškeré komplikace
situaci zvládli s čistým štítem.

41.'

PROSTĚJOV Profesionální sportovní kolektivy už mohou díky
zvolněným opatřením proti nákaze COVID-19 společně trénovat na venkovních hřištích a pod
otevřeným nebem v maximálním
počtu osmi hráčů či hráček pohromadě plus členové realizačního
týmu. Samozřejmě jen při dodržování dalších opatření, například
rozestupů alespoň dva metry mezi
jednotlivci.
Pro volejbalistky VK Prostějov by to
nyní v praxi znamenalo, že mohou
v téměř kompletním složení svého
kádru si jít dohromady například zaběhat či zacvičit do přírody, případně
i absolvovat improvizované tréninky
s balóny na nějakém venkovním hřišti. Stále však platí, že kouč Lubomír
Petráš chce zahájit společnou přípravu s největší pravděpodobností až
ve chvíli, kdy budou znovu otevřeny
kryté sportovní haly. „Kdybychom

asi až od června,
PG\CNGMNKCX\CNKPQXÆ Nejdřív
možná ještě později

$-1NQOQWEMQ*T¾éKUGXÚ\X[ Tréninky v hale?

„Ze strany vedení Českého korfbalového svazu jde zatím o návrh, který
se ještě bude schvalovat. Osobně mi
ale připadá dobře vymyšlený a logický, jako klub proti němu určitě nic
nemáme. Uvidíme, zda jej zdravotní
i celková situace v naší zemi umožní

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Na rozdíl od většiny ostatních týmových sportů
v ČR, jež své soutěže 2019/2020 kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončily, chce český korfbal aktuální sezónu dohrát. Aby
to však bylo reálné, zvolil zajímavou a termínově pozdní variantu:
medailové boje v jednotlivých soutěžích se budou finalizovat až
po letních prázdninách v září a říjnu!
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basketbal

7M¾\CN åG DCUMGV WOÊ 2QEJQRKVGNP÷
PGD[NQ OPQJQ éCUW PC LGLKEJ \CRTCEQX¾PÊ
FQ UGUVCX[ 7TéKV÷ PG\MNCOCN WM¾\CN MQNG
MVKXPÊRąÊPQUO÷NUMX÷NÆRąKJT¾XM[KUNWwPQW
UVąGNDW

6

1FGJT¾NEGNQWąCFWXÚDQTPÚEJ\¾RCUč5XÚO
RąÊUVWRGO UVTJ¾XCN QUVCVPÊ LG VQ XGNMÚ JGEÊą
2ąKwGNLCMQDKLGERQFMQwMF[åVQD[NQ\CRQVąGDÊ
UPCåKN UG RąKF¾XCV K DQF[ C P÷MVGTÆ \¾RCU[ UG
FÊM[P÷OWX[JT¾N[

8

193 cm/86 kg
Minuty: 22,2
Body: 9,5
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 3
Asistence: 5
TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV12,3
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

4QUG,T.[PFGP
$'40#4&

205 cm/107 kg
Minuty: 23,9
Body: 11,9
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 5
Asistence: 0,7
pivot
7åKVGéPQUV13,1
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

+IQT
,15+218+æ

8

8GNM¾VTGHC2ąGUVQåGCPKWP÷LPGD[Nå¾FPÚ
éCUPCLGJQ\CRTCEQX¾PÊFQUGUVCX[RTQM¾\CN
XGNMÆ MXCNKV[ QMCOåKV÷ \CRCFN FQ OWåUVXC
C RQF MQwGO K UVąGNGEM[ FQU¾JN PC X[PKMCLÊEÊ
éÊUNC

7

2ąKLGNCJPGFwGNFQ\¾RCUW8\JNGFGOMVQOW
QFXGFNEQD[NQXLGJQUKN¾EJCPCwGQéGM¾X¾PÊ
PG\MNCOCN7M¾\CNUG\GLOÆPCLCMQXGNKEGUQNKFPÊ
UVąGNGE

6

206 cm/98 kg
Minuty: 23,6
Body: 15
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 9,3
Asistence: 0,8
TQ\GJT¾XCé
7åKVGéPQUV20,5
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

5JGNVQP1VJPKGN
#-''/

4Q\LÊåF÷N UG RQOCNGLK XG FTWJÆ é¾UVK
UG\ÐP[ CNG \¾ąKN #å FQ \TCP÷PÊ D[N M PGW
VCJ¾PÊ$G\RTQDNÆOQXÚVÚOQXÚJT¾éUXGNMÚ
OK KPFKXKFW¾NPÊOK FQXGFPQUVOK 0CXÊE D[N
XMCDKP÷JQFP÷QDNÊDGPÚ

195 cm/82 kg
Minuty: 29,2
Body: 17,4
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 5,6
Asistence:
4
TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV18,7
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

196 cm/84 kg
Minuty: 20,6
Body: 12,3
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 3,3
Asistence: 1,7
TQ\GJT¾XCé
7åKVGéPQUV10
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

#TTKPIVQP-KLWCP
,#-''/

&CNwÊ FQDT¾ UG\ÐPC .WM¾w LG XÚDQTPÚ JT¾é
K MCRKV¾P ,GFGP \ NÊFTč VÚOč ,FG RąÊMNCFGO
X\¾RCUGEJKPCVTÆPKPMW/NCFwÊOJT¾éčOWOÊ
RQTCFKVFQM¾åGLGRQX\DWFKV8\QTRTQXwGEJP[
QUVCVPÊ

<O÷PC RTQUVąGFÊ LG PGLV÷åwÊ RT¾X÷ RTQ
TQ\GJT¾XCéG 4CFQXCP UG U VÊO X[TQXPCN FQDąG
<TCP÷PÊLGL\CUVCXKNQXGEJXÊNKMF[F¾XCNKFGUGVCUKUV
GPEÊ PC \¾RCU 8 RąÊwVÊO TQEG LGwV÷ XÚMQPPQUVP÷
RQUMQéÊ-NKFP÷KFQP¾TQFPÊJQXÚD÷TW

9

7F÷NCN FCNwÊ RQMTQM ,G XÚDWwPÚ T[EJNÚ PC
PQJ¾EJ FQDTÚ X QDTCP÷ 0GDQLÊ UG \CMQPéKV
2QVąGDWLG PCDTCV UXCNQXQW JOQVW EJEG VQ
VTR÷NKXQUV2QéÊV¾OGUPÊOCX÷ąÊOGåGUGéCUGO
XÚTC\P÷RTQUCFÊ

8

202 cm/95 kg
Minuty: 34,3
Body: 18,9
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 5,2
Asistence: 2,9
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV21,4
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

185 cm/77 kg
Minuty: 28,1
Body: 9,6
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 2,6
Asistence: 6,6
TQ\GJT¾XCé
7åKVGéPQUV12
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

199 cm/79 kg
Minuty: 2,8
Body: 0,6
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 0
Asistence: 0
TQ\GJT¾XCé
7åKVGéPQUV0,2
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

5

.WM¾w
2#.;<#

4CFQXCP
-17Ą+.

'TKM
-.'2#è

/CNKM
/14)#0

$CUMGVDCNQXÆ MXCNKV[ DG\GURQTW O¾ #NG
\RčUQD LCMÚO \OK\GN \ VÚOW O÷ JQFP÷
\MNCOCN 5VCX÷NK LUOG PC P÷O VÚO WF÷NCNK
RTQP÷LOCZKOWO5XÚO×V÷MGOP¾UJQFP÷
RQwMQFKN

4

/÷N XÚDQTPÚ \Cé¾VGM UG\ÐP[ MQNGO 8¾PQE
UGXwCMVT¾RKN-GMQPEKTQéPÊMWWåVQ\CUGD[NQ
FQDTÆ 0C VTÆPKPMW FąGN U RQMNGUGO HQTO[ UG
RTCN2QVąGDWLG\ÊUM¾XCVJGTPÊ\MWwGPQUVKUV÷OK
RQTQUVG

5

2ąGUVQåG LFG Wå Q UVCTwÊJQ JT¾éG UV¾NG O¾
VÚOWEQF¾V/¾UEJQRPQUVPCUMQéKVFQTQ\GJ
TCPÆJQ \¾RCUW &QRN¾EÊ PC VQ åG OW RÊUMCLÊ
HCWN[FąÊXGPGåMPKOFQLFGCNGKVCMLGRTQP¾w
MNWDRNCVPÚODCUMGVDCNKUVQW

6

/¾RąKTQ\GPÚéKEJPCąGwGPÊJGTPÊEJUKVWCEÊ
6ąGDC PC FQUMQMW LG VCO MFG O¾ DÚV 6Q UG
PGF¾PCWéKVUVÊOUGOWUÊJT¾éPCTQFKV,GRTC
EQXKVÚEJEGOGCD[\čUVCN/¾RąGFRQMNCF[CD[
UGUV¾NG\NGRwQXCN

5

203 cm/91 kg
Minuty: 30,9
Body: 17,3
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 10,9
Asistence:
4,3
TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV26,2
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

,CXQPVG
&17).#5

207 cm/98 kg
Minuty: 7,5
Body: 1,1
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 1
Asistence:
0,1
MąÊFNQ
pivot
7åKVGéPQUV0,1
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

&QOKPKM
i6ö20

202 cm/100 kg
Minuty: 11,2
Body: 4,1
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 3,8
Asistence: 0,4
pivot
7åKVGéPQUV4,7
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

/KEJCN
0149#

8\JNGFGO M XGNMÆ MQPMWTGPEK PGFQUVCN VQNKM
RTQUVQTW/÷NVQPCUXÆRQ\KEKV÷åMÆCNGXJNCX÷
VQ O¾ UTQXPCPÆ 6XTF÷ RTCEQXCN C VQ UG OčåG
RTQLGXKVWåXRąÊwVÊONKIQXÆOTQéPÊMWMF[WTéKV÷
FQUVCPGwCPEK

5

<ÊUMCN Wå JGTPÊ \MWwGPQUVK X[XCTQXCN UG
\D[VGéPÚEJ HCWNč ,GwV÷ RQVąGDWLG \NGRwKV
TQ\GJT¾XMW MFG QDéCU \D[VGéP÷ \VT¾EGN OÊéG
%JV÷NQ D[ VQ LGwV÷ XÊEG FčTC\W PC FQUMQMW
%GNMQX÷LFGQXwGOQFQDTÆJQJT¾éG

6

5VGLP÷ LCMQ X RąGFEJQ\ÊEJ UG\ÐP¾EJ RCVąKN
\CUNQWåGP÷ FQ \¾MNCFPÊ TQVCEG ,CMQ RąÊMNCFPÚ
DQLQXPÊM PGX\FCN å¾FPÚ UQWDQL PGX[RWUVKN CPK
LGFGP P¾XTCV FQ UGUVCX[ 0÷MQNKMT¾V RQFTåGN
URQNWJT¾éGKUVąGNGEM[6ÚOQX¾UV¾NKEG

7

207 cm/98 kg
Minuty: 7,6
Body: 1,9
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 2,2
Asistence: 0,5
pivot
7åKVGéPQUV2,8
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

8KMVQT
8#i6

190 cm/88 kg
Minuty: 12,9
Body: 3,8
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 1,6
Asistence:
0,6
TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV2,7
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

,KąÊ
&'&'-

2ąGUVQåGFQUVCNFQUVOKPWV\čUVCNVTQwMW\C
QéGM¾X¾PÊO $CXKNK LUOG UG Q VQO #FCO U¾O
XÊ MFG O¾ TG\GTX[ %JV÷NQ D[ VQ XÊE QFXCJ[
C CITGUKXKV[ #NG X ąCF÷ \¾RCUč RQFCN MXCNKVPÊ
XÚMQP[RąGFGXwÊOXQDTCP÷

2ąGFGXwÊOXRQUNGFPÊEJ\¾RCUGEJUGFQUVCN
FQUMX÷NÆHQTO[$[NXKF÷VPCQDQWRQNQXKP¾EJ
RCNWDQXM[F¾XCNFčNGåKVÆMQwG<Cé¾VGMUG\ÐP[
PGD[N KFG¾NPÊ RQUVWRP÷ wGN QXwGO PCJQTW
8RNC[QHHD[D[NLGwV÷NGRwÊ6ąGDCVQX[LFGRąÊwV÷

5

196 cm/92 kg
Minuty: 19,6
Body: 5,6
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 2,4
Asistence: 1,2
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV6,6
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

/CTGM
5'*0#.

215+.;

\¾OQąUMÆ

KNCUVOKPWVG

7

196 cm/84 kg
Minuty: 15,1
Body: 2,9
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 1,3
Asistence: 1,6
TQ\GJT¾XCé
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV2,5
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

#FCO
)1)#
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192 cm/89 kg
Minuty: 15,3
Body: 6,8
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 1,9
Asistence: 1,1
MąÊFNQ
7åKVGéPQUV5,1
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

(TCPVKwGM
8þ#

www.vecernikpv.cz

200 cm/95 kg
Minuty: 4,4
Body: 0,8
\P¾OMC8GéGTPÊMW
Doskoky: 1,4
Asistence: 0
pivot
7åKVGéPQUV1
1éKOC/KEJCNC2GM¾TMC

.WM¾w
5;%*4#

0GLNGRwÊJT¾éNKI[
\MNCOCNUXÚO
QFEJQFGO







2QXGFN[UG

P¾UNGFQX¾P-QWąKNGOC,QUKRQXKéGO

,GFPKéMQWLGMCRKV¾P2CN[\C

C14

www.vecernikpv.cz

lední hokej

C3

čeká ten dvanáctitýdenní program
zaměřený na sílu, bude v něm také
kolo a běhání.“
yy Jste aktuálně v kontaktu s vedením Jestřábů?
„V kontaktu jsem neustále zejména
s Jiřím Vykoukalem, pracuje se mnou
na mentální přípravě. Určitě počítám,
že další sezónu odehraji v Prostějově.
Věřím zároveň, že budou Jestřábi opět
bojovat o přední příčky. Byla by škoda
nenavázat na předchozí úspěchy.“
yy Co byste na své hře do dalšího
ročníku nejvíce změnil?
„Hlavně defenzivní hru, ta byla
špatná. Stejně tak rozehrávku
a hru do těla. Co jsem se díval na
své zápasy, tak tam z mé strany
nebyla žádná. Musím tedy hrát
tvrději.“

yy Objevují se názory, že za uplynulou, nepodařenou sezónou stojí hodně brankáři a ve druhé řadě
obrana. Jak to vnímáte vy?
„Obrana je hra celé pětky. A na brankáře bych nic neshazoval. My měli
čtyři pět brankářů a ani jednomu
jsme příliš svou prací nepomáhali.
Přestože přišel Huf, který chytal perfektně, tak se nám vzadu nedařilo,
dostávali jsme laciné góly z dorážek.
Ano, za bránění má odpovědnost
celá pětka. Ale pravda je, že prostor
před bránou mají čistit obránci.“
yy Podle dosavadních informací
by měl být v prostějovské kabině nemalý průvan, vy ale budete
jedním z těch, co zůstávají. Jak to
vnímáte?
„V Prostějově jsem si vyjednal čtyřletou smlouvu. Navíc jsme domluvení s Jiřím Vykoukalem na tom,
co po mně chce. Roli jsem přijal,
v Prostějově chci uspět, a hlavně
zde zažít týmový úspěch. Bohužel
předchozí sezónu jsem měl špatnou.
I tak mi ale hodně dala, hodně
jsem se naučil. Když na sobě budu
pracovat, mohl bych v týmu získat

1. května nahradí olympijský vítěz z Nagana 1998 Jan Čaloun.

větší roli. Nejsem ten, co se spokojí s rolí pátého šestého beka. Chtěl
bych hrát také přesilovky, získávat
více prostoru, více času na ledě.
Budu pro to dělat maximum a pak
už bude na trenérech, zda mi ten
kýžený prostor dají.“

2GVT-TGLéÊPCUQD÷KPVGP\KXP÷RTCEWLGCJN¾UÊåGUGEJEG
RQTXCVQX÷VwÊRTQUVQT
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Ani tentokrát vás ne- která se neodmítá,“ vysvětlil Zdráhal,
ochudíme o několik zajímavých no- proč vyměnil jeden severomoravský
vinek ze zákulisního dění v hokejové kolektiv za jiný.
Chance lize mužů ČR.
3URĀYODVWQę.DIND
VNRQĀLOY/+."
93ĨHURYęVQtçLOLSODW\
Jedním z nejlepších hráčů Chance ligy
Řada profesionálních klubů ledního 2019/2020 se stal Petr Kafka. Třicetihokeje v České republice momentál- letý útočník, který úvodní část soutěže
ně přistupuje k ekonomickým škr- strávil na Hané mezi ptačími dravci, kde
tům z důvodu nastávající krize vinou za devatenáct střetnutí posbíral šestnáct
pandemie koronaviru. Výjimkou není kanadských bodů. Aby poté ze dne na
ani prostějovský arcirival HC ZUBR den odešel do Frýdku-Místku. Nyní
Přerov, kde se tamní vedení dohodlo zkušený forvard přiblížil pozadí svého
s hráči i realizačním týmem na ploš- konce v elhákáčku. „V Prostějově jsem
ném snížení výplat za březen a duben. byl spokojený. Od Jirky Vykoukala,
„V žádném případě jsme nechtěli ně- se kterým jsem hrál ještě na Spartě,
komu vypovědět smlouvu. Chtěli jsme jsem měl důvěru i dobrý vztah. Po nepostupovat společně jako tým, a společ- vydařeném začátku sezóny však Jirka
ně jsme také dospěli k rozhodnutí. Hrá- skončil na pozici trenéra. Chtěl, abych
čům a členům realizačního týmu jsme pokračoval, ale řekl mi, že příchodem
rozeslali návrh na řešení aktuální složité nového kouče nemá dostatek financí
situace. Každý se k němu mohl vyjádřit, na prodloužení mé smlouvy. Pak jsem
nešlo o žádný příkaz shora. Každopád- dostal nabídku z Frýdku-Místku. Nějaně situace je teď pro náš klub kritická. kou dobu jsem se rozmýšlel, ale žádná
Uvidíme, jak se bude dál vyvíjet,“ uvedl jiná zajímavá nabídka nepřišla. Vůbec
jsem nevěděl, do čeho jdu, ale zpětně
jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.
to vnímám jako dobrou volbu. Já jsem
1RYìPPDQDçHUHP
si hokej po dlouhé době užíval. Trenéři
$=MH=GUiKDO
Wojnar a Daňo mě nechávali hrát to, co
Havířovský oddíl po nečekaném konci umím. A to mi naprosto vyhovovalo,“
Patrika Rimmela nezůstal bez manaže- rozpovídal se Kafka.
ra dlouho. Hned několik dnů po jeho
odchodu totiž HC Opava oznámil, 3HNU]ģVWiYi
že právě do AZ se přesouvá dosavad- Y-LKODYę
ní kouč Slezanu Pavel Zdráhal, aby Vedení HC Dukla Jihlava podepsalo
u prvoligové štiky zastával vedle ma- nový roční kontrakt s ostříleným útočnažerské pozice i roli asistenta trené- níkem Matějem Pekrem. „Samozřejmě
ra. „Nedávno jsem říkal, že bych měl jsem si vědomý toho, že aktuální situace
pokračovat v opavském týmu, ale pak je hodně špatná, takže si musím vážit
přišla nabídka z Havířova. Rozhod- každé nabídky,“ vyložil Pekr, proč uzanout jsem se musel víceméně hned. vření dohody se svým stávajícím zaA musím říct, že se jednalo o nabídku, městnavatelem příliš neodkládal. Klub

6ORYDQSRPRKO$OLQĀRYL
DOHViPPiYHONpSRWtçH
Hokejový klub z Ústí nad Labem se
rozhodl finančně pomoci svému bývalému útočníkovi Janu Alinčovi, který
bojuje s vážnými zdravotními problémy
po loňském úrazu při in-line hokeji. Vydražením speciálních dresů z dobročinné aukce a sbírkou fanoušků na transparentním účtu se podařilo dohromady
vybrat téměř 86 tisíc korun, jež kompletně poputují ke známému forvardovi. Částkou 100 000 Kč navíc svého
kamaráda podpoří i manažer SK Trhači
Kadaň a slavný kanonýr Petr Klíma!
HC Slovan však současně řeší nemalé
trable ohledně své další existence. Před
nedávnem avizovaný nový partner totiž
i kvůli nadcházející koronavirové krizi
do oddílu nevstoupí a vinou této zrušené spolupráce Severočeši zvažují, zda se
místo Chance ligy nepřihlásí od příštího ročníku jen do druhé ligy. „Je to velká komplikace a musím upřímně říct,
že s těmi penězi, co máme k dispozici,
první ligu provozovat nechci. A víc zajistit neumím. Seznámím s tím majitele
a uvidíme, jaký k tomu zaujmou postoj.
Jestli mají v záloze někoho jiného, nebo
půjde Slovan do druhé ligy,“ řekl končící
jednatel HC Jiří Zdvořáček, kterého od

z Vysočiny naopak stále ještě vyjednává
s několika dalšími plejery, kteří smlouvu
dosud neprodloužili. Jsou jimi Jan Pohl,
Robin Staněk, Jan Holý, Lukáš Anděl,
Michal Poletín, Anatolij Protasenja či
Tomáš Jiránek. „U některých hráčů
jsme v jednáních již pokročili, s některými dále jednáme. Někdo čeká na
nabídku z extraligy a někdo se rozhodl
přijmout nabídku jinde,“ upřesnil jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

bíhat jednání s hráči, kteří se o tuto
situaci zasloužili. Oni budou mít velký vliv na rozhodnutí vedení klubu.
Pokud jednání dopadnou, jak doufám, jsme připraveni udělat vše pro
účast v první lize,“ oznámil prezident
SC Kolín Luboš From.
„Momentálně pořád pracujeme na
obou variantách. Jak pro Chance
ligu, tak pro druhou ligu. Náš klub
je soukromý subjekt, který má mezi
hráči a vůbec v celém hokejovém
prostředí skvělou pověst. Tu si budeme chtít určitě zachovat a nepůjdeme do žádné varianty, která by ekonomicky ohrozila naše fungování,“
sdělil sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí Jiří Jakubec.
(son)

s Račukem

stejně jako v té právě uplynulé,
vstřelil 32 branek. Prostějov je
pak jeho prvním působištěm, ve
kterém překonal padesátibodovou hranici.
Lukáš Žálčík je odchovancem
Šumperka, ještě jako mládežník
se ale přesunul do pražské Sparty.
Tam ale po dvou sezónách pevné
místo v „A“-týmu nezískal a přes
Litoměřice se vrátil do Šumperka.
Následně si v Jihlavě zkusil extraligu, po sestupu Dukly zazářil
v Českých Budějovicích. V Prostějově má za sebou třetí sezónu.
Z osobního hlediska nejvydařenější, z týmového naopak nejméně
povedenou.
„Vyhrát střelce by chtěl každý.
V naší situaci v Prostějově ale nějaké individuální ocenění nebylo
podstatné. Oba jsme dali 32 gólů,
to je pěkné číslo. Martinovi gratuluji. Že jsem nevyhrál, mě aspoň
motivuje do dalšího ročníku se
o to opět poprat,“ uvedl pro server
hokej.cz Lukáš Žálčík.
(sob)

Pocta pro Žálčíka

PRAHA, PROSTĚJOV Hokejisté
Šumperka, Kolína i Vrchlabí získali coby vítězové tří skupin 2. ligy
mužů ČR 2019/2200 právo startu
v příštím ročníku Chance ligy. Využijí své možnosti postoupit výš
všechny tři tyto oddíly?
„Jsem na devadesát procent rozhodnutý, že přihlášku do Chance
ligy podám. Těch deset procent
ještě zůstává, ale uděláme pro to
maximum. Samozřejmě bude záležet i na dalších věcech, tím myslím
sponzory a tak dále, ale i v tomhle
ohledu máme momentálně pozi/LWRPęĨLFHRSXVWLO
tivní signály,“ prohlásil ředitel Draci
.RUNLDNRVNL
Pars Šumperk Vladimír Velčovský.
Jedním z nejlepších plejerů Chance ligy „Ihned po Velikonocích budou prose za poslední dva roky stal finský útočník
Markus Korkiakoski, jenž válel za HC
Stadion Litoměřice. Momentálně však
odmítl nabídku na prodloužení smlouvy
a odchází, podle svých slov do jiného klubu druhé nejvyšší české soutěže.
„V Litoměřicích to bylo skvělé, dobře se
o mě postarali. Spoluhráči byli taky velPRAHA, PROSTĚJOV Patří
mi milí, od začátku to bylo dobré. Teď k největším tahounům Prostěse ale chci posunout k novým výzvám jova a nejlepším kanonýrům
a rád bych si jednou zahrál v extralize,“ Chance ligy. Na přísun jeho
prozradil hračička ze severu Moravy vy- gólů byl vždy spoleh. Řeč je
hlášený svými fintami a triky.
o Lukáši Žálčíkovi, devětadvacetiletém útočníkovi Jestřábů,
.ODGQRSRWNi
který má na kontě i po nepoKUiĀVNìH[RGXV
vedené sezóně jedno ocenění.
Po sestupu z extraligy o patro níž přijdou Těsně se sice nestal nejlepším
kladenští Rytíři s velkou pravděpodob- střelcem soutěže, když litoměností o celou řadu hokejistů, kteří během řický Martin Kadlec dal stejně
branek, ale v menším počtu zádlouho úspěšné, ale nakonec sestupové pasů. Žálčík byl vyhlášen desítsezóny patřili k oporám jejich mužstva. kami odborníků, sportovních
Přesun jinam do elitní národní soutěže manažerů a novinářů 22. nejuž oznámil odchovanec Středočechů lepším hráčem druhé nejvyšší
Tomáš Redlich, na odchodu údajně jsou soutěže. Parťák Marek Račuk
také Denis Godla, Ladislav Zikmund, skončil na 24. místě.
Jakub Strnad, David Stach, Brendan Produktivní Jestřáb má na svědoO´Donnell či Brady Austin. O všechny mí 59 kanadských bodů, nejvíce
je žhavý zájem buď u tuzemské konku- ve své kariéře. O čtyři bodíky přerence, nebo v zahraničí.
(son) konal předchozí sezónu, ve které,

6ODYLLSRYHGH
0DUWLQäWUED
Po odchodu úspěšného kouče Miloše
Říhy mladšího oznámilo vedení HC
Slavia Praha nového hlavního trenéra,
kterým se stal dosavadní lodivod Chomutova Martin Štrba. Jeho asistentem
bude Jiří Doležal a kormidelníkem
gólmanů zůstává Roman Málek starší.
„Martina Štrbu jsme si vytipovali jako
mladého progresivního trenéra, který
má ambice a potenciál. Jeho výhodou je
také to, že má za sebou úspěšnou hráčskou kariéru,“ uvedl sportovní manažer
sešívaných Jiří Veber.

iWORGTMK-QNÊPFQFTWJÆPGLX[wwÊ
iWORGTMK-QNÊPFQFTWJÆ
PGLX[wwÊ

-MQJGDBJQÑDIAJMH<àIÁ UQWV÷åGEJV÷LÊ XG8TEJNCDÊ
LUQW\CVÊO\FTåGPNKX÷LwÊ
LUQW\CVÊO
\FTåGPNKX÷LwÊ
FJGJOJàE@?@?µG

yy Jak vypadá vaše příprava na sezónu? A jak moc vás limitují omezení spojená s koronavirem?
„Mám přípravu s Davidem Skřivánkem v Brně. Začali jsme ji minulý
týden, čeká mě jich ještě dvanáct.
Pak bych se měl přesunout do Prostějova, dohodli jsme se tak právě se
´Skřivanem´. Doma tedy nelením.
Naštěstí má David doma vybavenou
posilovnu, teď tedy dávám dva týdny
tělu, aby si zvyklo na zátěž. A pak mě

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Nejprve nesměle do „A“-týmu nakukoval, postupně ale hrál stále víc. Minulou sezónu pak už byl pevnou
součástí základní sestavy. Obránce Petr Krejčí (na snímku) má
za sebou možná zlomový ročník. A to i přesto, že Jestřábům
se vůbec nepovedl. Pro odchovance prostějovského hokeje
to ale byla sezóna plná prostoru na ledě, dalších zkušeností
a většího sebevědomí. „Nejsem ale ten typ, co by se spokojil
s málem. Chci dokázat víc,“ říká autor deseti kanadských bodů, který by měl v mateřském klubu pokračovat.

SPOKOJIT NECHCI“

3(75.5(-ĠÌÅ652/Ì3É7e+2%(.$6(
3(75.5(-ĠÌ
Å652/Ì3É7e+2%(.$6(
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33 bodů. A zažil také premiéru v extralize. V Prostějově pár zápasů odehráli
už i v uplynulém ročníku, ani jeden
z hráčů v těchto utkáních nebodoval.
Příliš prostoru však nedostali, což by se
ale nyní mohlo změnit.
Jestřábi už dříve potvrdili několik dalších jmen, o která je zájem. V klubu
by tak měl pokračovat brankář Daniel
Huf. Stejně jako několik dalších hráčů,
kteří patří spíše do kategorie mladších.
„U Tomáše Janduse určitě uplatníme
opci, stejně jako například u Kryštofa
Ouřady,“ přidal jména Jiří Vykoukal.
V týmu by dále měl pokračovat Petr
Chlán, jehož hru vyzdvihl také generální manažer klubu Jaroslav Luňák.
V Prostějově se z mladíka stal obávaný střelec. Totéž ovšem platí také o již

zkušeném Lukáši Žálčíkovi. I autor
32 branek z předchozího ročníku na
Hané zůstává, Jestřábi totiž uplatnili
opci.
Zatímco tým však celkově dosud nečítá mnoho novinek, Chance liga jednu
zásadní hlásí. Příští sezónu se může
hrát i s devatenácti týmy. Možnost postupu totiž mají hned tři týmy ze druhé ligy. Tento krok už schválený hokejovým svazem vyvolal na řadě míst
nevoli. Pochopení se nedočkal ani u Jiřího Vykoukala. „Samozřejmě se mi
to vůbec nelíbí. Devatenáct týmů je
prostě moc, je to absolutně mimo. Ale
beru to, jak to je. Osud soutěže v moci
svazu,“ vyjádřil se sportovní manažer
Jestřábů k rozšíření o trio Kolín, Vrchlabí a Šumperk.

brankáø

obránce
obránce

obránce

Matyáš
HAMRLÍK
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*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2QFQDPÚ RąÊRCF LCMQ ,CPFWU VCMÆ PCUMCMQXCN
UVąÊFCXÚOKUVCTV[\GNKVPÊUQWV÷åGè46GRTXGFG
XCVGP¾EVKNGVÚ\NÊPUMÚLWPKQTQDéCUX[TQDKNJTWDMW
EGNMQX÷XwCMDQLQXCNPCUXÆOQåPQUVK

Jakub
HUSA

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
0CFXCCFXCEGVKNGVÆJQDGMCUQNKFPÊRT¾EG#PKQP
UGUKEGPGX[XCTQXCN\CX¾J¾PÊQXwGOFQM¾\CNRQF
RQTQXCV×VQMCPCMNW\KwVKUK\LGFPCVRQą¾FGMD[ċ\C
EGPWRTCXKFGNPÆJQX[NWéQX¾PÊ
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brankáø

Jakub
NEUŽIL
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8UVWRFQUG\ÐP[OWPGX[wGNCLCMQDTCPM¾ąUM¾
LGFPKéMCURWPEGOMNWDQXÆJQQFEJQXCPEGD[NXG
NKEGDT\[QFUVąGNGPX[JC\QXGOHQTOQWJQUVQX¾PÊ
X-CFCPK/QåP¾RQVąGDQXCNVTQEJWXÊEVTR÷NKXQUVK

Daniel
DVOŘÁK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
/NCFÚVCNGPVUGRQUVWRP÷JQTwKN1FUQNKFPÊJQ\Cé¾V
MWLGJQXÚMQPPQUVMNGUCNCT¾PWFQXC\WOW\CUC
FKNQPGPQOKPQX¾PÊPCX[UP÷PÆ/570GFNQWJQ
RQVÆD[NQFGUN¾PFQLWPKQTM[*TCFEG-T¾NQXÆ
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Daniel
HUF

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
,GFKPÚ QRTCXFQXÚ RKNÊą X RTQUV÷LQXUMÆO DTCPMQ
XKwVK -F[å U[ORCVKEMÚ ONCFÊM RąKLGN X[RQOQEK
\GZVTCNKIQXÆJQ<NÊPCX÷VwKPQWOCPéCHVRQFTåGN\C
RTQUVWRPQWFGHGP\KXQWF÷NCNEQOQJN
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*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
<MWwGPÚDCTFUGUPCåKNRQ\FTCXQVPÊEJRTQ
DNÆOGEJ VÚOW RQOQEK CNG XčDGE UG OW
PGFCąKNQ0GQRNÚXCNRQVąGDPQWLKUVQVQWFQUV
éCUVQRQWwV÷NXKFKVGNP÷NCEKP÷LwÊIÐN[

Tomáš
ŠTŮRALA

PRAHA, PROSTĚJOV Stejně jako
v předchozích letech rozhodlo hlasování sportovních manažerů jednotlivých klubů hokejové Chance
ligy mužů ČR o top osobnostech
této soutěže i hvězdném All-Star
výběru hráčů za uplynulý ročník
2019/2020.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
přerovský Lukáš Klimeš, nejlepším
obráncem Pavel Pýcha z Českých
Budějovic, nejlepším útočníkem litoměřický Daniel Voženílek, nejlepším
juniorem jeho klubový parťák Vojtěch
Střondala a nejlepším trenérem kouč
jihočeského Motoru Václav Prospal.
Speciální Cenu za oddanost hokeji
získal Jiří Průžek z Benátek nad Jizerou.
Prvoligový All-Star tým předčasně
ukončené sezóny tvoří gólman Lukáš
Klimeš, beci Pavel Pýcha a Patrik Mar-

'DQLHO9RzHQÉOHN

0GLNGRwÊDTCPM¾ą.WM¾w-NKOGw *%<WDT2ąGTQX &QOKPKM2CXN¾V 2KT¾VK
%JQOWVQX /KNCP-NQWéGM è'</QVQTèGUMÆ$WF÷LQXKEG C,CMWD0GWåKN
5-6TJCéK-CFCÿ 
0GLNGRwÊQDT¾PEG2CXGN2ÚEJC è'</QVQTèGUMÆ$WF÷LQXKEG &WwCP
äQXKPGE 2KT¾VK%JQOWVQX C2CVTKM*WU¾M *%466QTCZ2QTWDC
0GLNGRwÊ×VQéPÊM&CPKGN8QåGPÊNGM *%5VCFKQP.KVQO÷ąKEG 2GVT-CHMC
*%(TÚFGM/ÊUVGM /CTVKP-CFNGE *%5VCFKQP.KVQO÷ąKEG
0GLNGRwÊLWPKQT8QLV÷EJ5VąQPFCNC *%5VCFKQP.KVQO÷ąKEG +XCP.[VX[
PQX è'</QVQTèGUMÆ$WF÷LQXKEG C/CV[¾w(KNKR *%5NQXCP·UVÊPCF.CDGO
0GLNGRwÊVTGPÆT8¾ENCX2TQURCN è'</QVQTèGUMÆ$WF÷LQXKEG 8NCFKOÊT
-QéCTC *%<WDT2ąGTQX ,KąÊ&QRKVC 8*-4QDG8UGVÊP
%GPC\CQFFCPQUVJQMGLK,KąÊ2TčåGM *%$GP¾VM[PCF,K\GTQW

KONEÈNÉ POØADÍ ANKETY

toměřický kapitán Daniel Voženílek
a třetí byl v hlasování exprostějovský
útočník Petr Kafka, který se v průběhu
sezóny přesunul do Frýdku-Místku.
Z hokejistů LHK Jestřábi Prostějov se
po zpackaném vystoupení a obsazení
až dvanácté příčky v celkové tabulce
soutěže neobjevil mezi vyvolenými
podle předpokladů žádný.
(son)

(HC Slavia Praha)

Tomáš Šmerha

(HC Zubr Pøerov)

5RPDQ3vXUQÙ

(HC Stadion Litomìøice)

cel z Litoměřic plus forvardi Daniel
Voženílek, Roman Pšurný z Přerova
a Tomáš Šmerha z pražské Slavie.
Historicky druhým držitelem Ceny
Tomáše Zelenky, která se uděluje
nejlepšímu hráči Chance ligy, se na
základě volby sportovních manažerů
stal českobudějovický obránce Pavel
Pýcha. Na druhém místě skončil li-

(ÈEZ Motor Èeské Budìjovice)

3DYHO3ÙFKD

(HC Zubr Pøerov)

Lukáš Klimeš

(HC Stadion Litomìøice)

Patrik Marcel

ALL-STAR TÝM

individuality i All-Star tým

Chance liga vyhlásila své nejlepší

-HVWĆ¿ELGOHRêHN¿Y¿QËRVWURXKDOL

„Chceme do přípravy zapojit Martina
Pěnčíka a Petra Antoníčka. Rádi bychom si je stáhli ze svých současných
působišť, dali jim šanci a pak se uvidí,“
uvedl Vykoukal. Oba hráči začínali
s hokejem v Prostějově, pak se ale vydali „do světa“. Zatímco Martin Pěnčík
se uchytil v hradecké juniorce, kde zaznamenal v minulé sezóně velmi dobrá
čísla (19 bodů, +16 v pobytu na ledě),
jeho kolega je aktuálně v Pardubicích.
Coby útočník posbíral velmi solidních
17
8
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2
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49
1
5
6
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18
22
2
11
13
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Martin
JANDUS

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
&QMWF VQ wNQ X[RQO¾JCN PC UVąÊFCXÆ UVCTV[
\RTCåUMÆ5RCTV[#URQNWJT¾éčOWMC\QXCNLCM
D[ UK O÷N RQéÊPCV QHGP\KXPÊ QDT¾PEG <C RQW
JÚEJQUOP¾EVOCéčUVKJNRTQM¾\CVUXÆMXCNKV[
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obránce

Martin
NOVOTNÝ

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2ąGTQXUMÆOW <WDTQXK CPICåO¾ X TKXCNUMÚEJ
UNWåD¾EJPGUGFNQ0GFQM¾\CNUGX[OCPKV\RTč
O÷TPQUVK C JGTP÷ TQ\MXGVN Cå RQ QFEJQFW FQ
GZVTCNKIQXÆJQ<NÊPC

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷

5

<P¾OMC
\CXÚMQP[

obránce

František
HRDINKA

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
&CNwÊ \ MXCPVC ONCFÚEJ PCF÷LÊ LGå FQUVCN[ RTQ
UVQT1XwGOXVQOVQRąÊRCF÷UGGHGMVPGFQUVCXKN
QHGP\KXPÊPCVWTGNXGFNURÊwMGX\PKMCLÊEÊOOG\GT¾O
X\CFWPGåM×éKPPÆOWRTQLGXWUO÷TGOFQRąGFW
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obránce

Jakub
BŘEZÁK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
-XčNK\FTCXQVPÊOXÚRCFMčOQFGJT¾NRQW\GRąGU
RQNQXKPW WVM¾PÊ XG MVGTÚEJ UK CNG XGFN UNWwP÷
8JQFPQEGPÊD[NVQR\GXwGEJQDT¾PEčGNJ¾M¾é
MCEQåNGEEQUFQMN¾F¾
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obránce

Jiří
VYKOUKAL
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
5RQTVQXPÊ OCPCåGT .*- UK VÆO÷ą QUO NGV RQ
UMQPéGPÊCMVKXPÊMCTKÆT[EJV÷NLGwV÷X[\MQWwGV\FC
\XN¾FPGXTQNKJT¾éGtXGVGT¾PCRTXQNKIQXÆDKVX[
#RQVCMFNQWJÆRCW\GWTéKV÷QDUV¾N
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obránce

Martin
PĚNČÍK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
6GGPCIGT\JTCFGEMÆJQ/QWPVHKGNFWD[NRQFQDPÚ
RąÊRCFLCMQ(QLV5VÊOTQ\FÊNGOåGFQP÷MQNKMC
UVąGVPWVÊPCUMQéKNWåD÷JGOUG\ÐP[CPKMQNKXCå
XLGLÊO\¾X÷TW
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obránce

Luboš
FOJT

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2TQUV÷LQXUMÚDGPLCOÊPGMFQUVCNwCPEKPCUMNQPMW
FNQWJQFQDÆé¾UVK%JCPEGNKI[CWM¾\CNåGPCX\FQ
T[LGJQUQVXCFQUCåGPÆRNPQNGVQUVKOčåGOÊVRąGF
UGDQW\CLÊOCXQWDWFQWEPQUV
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Tomáš
DRTIL

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2GPFNQXK\FTWJQNKIQXÆJQiWORGTMCUMX÷NGX[wGN
LGFGP FXQWIÐNQXÚ \¾RCU LKPCM UG RTG\GPVQXCN
XT¾OEKOQåPQUVÊUQNKFPÊOJQMGLQXÚORTQLGXGO
2QMWF\TQXPCPCUVQWRKN
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obránce

Michal
HRÁDEK
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*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
8÷VwKPQWNGRKNFÊT[XUGUVCX÷EQD[éNGPVąGVÊQDTCP
PÆFXQLKEGéKUGFOÚDGMVWFÊåPGO÷NRąÊNKwOPQJQ
RTQUVQTW#CPKUGPKLCMXÚTC\P÷PGRTQLGXQXCNPC
NGF÷LUVGUKLGLUMQTQPGXwKONK

Petr
KREJČÍ
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UPCJWPGFQM¾\CNVQNKM\×TQéKVDQFQX÷#UO÷TGO
FQ\CFWD[NP÷MF[RGXP÷LwÊLKPF[PG

5

48
52
1
10
11
+5

obránce

David
BRANČÍK
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Jaroslav
MRÁZEK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
4QFKNÚ2TQUV÷LQX¾MUGRQFNQWJÆFQD÷XT¾VKNFQOč
LGPåGCPKOW\FGLwÊQDPQXGPÆRčUQDGPÊPGX[wNQ
0GEÊVKNUGXOWåUVXWFQDąGCPCXNCUVPÊå¾FQUV\¾J[
QFNGV÷N\R¾VM[FQ\¾OQąÊ
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0GLRTQFWMVKXP÷LwÊ\CF¾M*CP¾MčRąGUVQPKLCMPG
\¾ąKN 8\JNGFGO MG UXÚO DQJCVÚO \MWwGPQUVGO
CFNQWJÚOTQMčOUVT¾XGPÚOXGZVTCNK\GO÷NMQNGM
VKXWRQOQEKLGwV÷OPQJGOXÊE
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Lukáš Sťahuliak:„S Nikolou jsme se rozhodli zůstat do uklidnění situace s koronavirem
4
6
v Prostějově“

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nepovedená
sezóna Jestřábů i horší ekonomický výhled mohou pro
prostějovský hokej znamenat
i jedno pozitivum. V blízké budoucnosti se totiž na ledě může prohánět více hráčů, kteří
v Prostějově vyrůstali, než tomu bylo doposud. Respektive
by měli dostat více prostoru.
Sportovní manažer klubu Jiří
Vykoukal už dříve potvrdil, že
Jestřábi mají zájem o další služby Václava Meidla, smlouva
dále běží také Petru Krejčímu.
Nyní prozradil další dvě jména.

Vykoukal přiznal zájem o comeback Antoníčka s Pěnčíkem
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yy Při hodnocení začněme juniorkami. Postoupí tedy nakonec do extraligy?
„Ano, tuhle informaci mohu potvrdit, bylo o tom
definitivně rozhodnuto. My jsme pro postup udělali maximum, když tým po slabším vstupu do
první ligy U19 poctivě pracoval, a navíc se nám
ho dařilo průběžně posilovat. Díky tomu jsme
bez problémů prošli ze základní části do finálové
skupiny nadstavby, tam dominovali a z prvního
místa měli výhodnou výchozí pozici pro úvodní
fázi kvalifikace o extraligu. I tu se nám povedlo
proti Kralupům docela bezpečně zvládnout, načež rozhodující kvalifikační turnaj znemožnila
nákaza Covid-19. Do nejvyšší juniorské soutěže
ale půjdou všechny tři prvoligové vítězky, tím pádem jsme splnili nejdůležitější cíl tohoto ročníku.
Poděkování patří všem hráčkám včetně tří klíčových posil Adély Benediktové, Kylie Neuschaeferové i Petry Kožouškové. A hrozně moc pomohla

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

Foto: Marek Sonnevend

nahrávačka Klára Dvořáčková, jinak už členka
prostějovského áčka žen.“
yy Výborně dopadly i kadetky, že?
„Souhlasím, byť také v jejich případě nebyl úvod
sezóny vůbec jednoduchý. Holky musely makat
a každodenním tréninkem jít za svým zlepšováním,
což se naštěstí dařilo. A postupně z toho vyplynuly
i příznivější výsledky v extralize U17. Proto jsme
nejprve vybojovali čtvrté místo v základní skupině
B, tím prostřední čtyřku pro úvodní kolo nadstavbové části. Během ní probíhal vyrovnaný boj mezi
námi a Plzní o šestou příčku znamenající postup do
závěrečného Final Six. Jak by dopadl, se už nedozvíme, každopádně tohle umístění je velice dobré a odpovídá reálným možnostem mančaftu.“
yy Co říct k žákovským kategoriím?
„Starší žákyně skončily v obou svých soutěžích kousek za pozicemi, které chtěly obsadit a na něž podle
mého názoru výkonnostně měly. V Českém poháru
U15 byla cílem elitní osmička a náš tým by pravděpodobně zůstal desátý, v krajském přeboru U15
by z toho byl skoro jistě třetí post. Proto by děvčata
těsně nepostoupila do kvalifikace o mistrovství republiky, jenže koronavirus vrcholné turnaje stejně
zrušil, tudíž jsme shodou okolností vlastně o nic
nepřišli. Co se týče mladších žákyň, podstatný je
u nich – stejně jako v přípravce – správný rozvoj
veškerých volejbalových dovedností bez ohledu na
výsledky. I tak se holky v krajském přeboru U13 viditelně zlepšovaly, takže další příznivá zpráva.“
yy Jak byste se celkově ohlédl za svou první sezónou v prostějovských službách?
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Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCMX÷VPC-TCNWR[PCF8NVCXQW
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d.WEMCQFGJT¾NCFQDTQWUG\ÐPWD÷JGOMVGTÆRCVąKNCOG\KPGL
X÷VwÊQRQT[FTWåUVXCq
2QJNGF8GéGTPÊMW
2QNGVPÊOQFEJQFWUVCTwÊEJNÊFT[ÿUGT¾\GORQUWPWNCPC
RQ\KEKRTXPÊUOGéCąM[MVGTQWFQM¾\CNC\XN¾FCV·VQéP÷ <P¾OMC
KRQF¾PÊOO¾\PCéPÚRQVGPEK¾ND[ċFQQDQWV÷EJVQéKP 8GéGTPÊMW
PQUVÊF¾XCNCXÊEQRCVTPQUVKPGåFąÊX&QDąGDNQMWLGCRč
XQFP÷wRCVPQWRąKJT¾XMW\XGFNCX\¾X÷TWUG\ÐP[PC\PCVGNP÷X[wwÊ×UR÷wPQUV
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Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCNKUVQRCFW2TQUV÷LQX
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d8GTéC\GXwGEJéNGPGMVÚOWPCUMCMQXCNCFQWVM¾PÊPGLOÆP÷
DQJWåGNRTQPK/WUÊPCUQD÷F¾NRTCEQXCVq
2QJNGF8GéGTPÊMW
/ÊUVPÊTQFCéMCUGXT¾VKNCFQOCVGąUMÆJQQFFÊNWRQTQéPÊO
RQD[VWX75#0GFQUV¾XCNCXRQFUVCV÷å¾FPÚ\¾RCUQXÚ <P¾OMC
RTQUVQTLGFKPÚEGNÚFWGNCDUQNXQXCNCRąKCDUGPEK-Q\OÊM 8GéGTPÊMW
PC1N[ORW2TCJCtCUNWwP÷,KPCMQXwGOOWUGNMCåFÚ
XPÊOCVåGPC×TQXGÿPGLX[wwÊåGPUMÆUQWV÷åGLGwV÷RQVąGDWLGXGXwGORąKFCV
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Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCNGFPC<PQLOQ
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d+MF[åJT¾NC#PGVO¾NQVCMLGLÊUVąÊF¾PÊPCUGTXKUéKFQRQNG
éCUVQRąKUR÷NQM×UR÷EJWq
2QJNGF8GéGTPÊMW
&CNwÊ\ONCFÚEJQFFÊNQXÚEJQFEJQXCPM[ÿWåPGUVąÊFCNC
RQW\GPCRQF¾PÊXUQWV÷åPÊEJWVM¾PÊEJOÊXCNCQRQ\P¾PÊ <P¾OMC
XÊERTQUVQTW-TQO÷\OÊP÷PÆJQUGTXKUWX[PKM¾KFGHGP\KX 8GéGTPÊMW
PÊQD÷VCXQUVÊPCRąÊLOWUGLÊXwCMOQEPGFCąKNQ8×VQMW
UKWOÊRQOQEVwKMQXPQUVÊ
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Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUV5NQXGPUMQ
0CTQ\GPCFWDPC$TCVKUNCXC
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d2TQ-¾LWwNQQLGLÊRTGOKÆTQXQWUG\ÐPWXéGUMÆGZVTCNK\GCD[NQXKF÷V
åGLGwV÷PGO¾VCMQXÆ\MWwGPQUVK,GXPÊXwCMRQVGPEK¾NCX÷ąÊOåG
UGDWFGF¾N\NGRwQXCVq
2QJNGF8GéGTPÊMW
*QFP÷ONCF¾5NQXGPMCUGX\JNGFGOMGUXÆOGPwÊXÚwEG
PGRTQUC\WLGVQNKM\CMQPéGPÊOCPKPCDNQEÊEJ0CQRCMO¾ <P¾OMC
XGNMQW RNCVPQUV RTQ VÚO XÚDQTPÚO UGTXKUGO C RąGFGXwÊO 8GéGTPÊMW
UMX÷NQWQDTCPQWXRQNKMFGQFX¾FÊURQWUVWOÆP÷XKFKVGNPÆ
VCM\XCP÷éGTPÆRT¾EG.QIKEM[RQVąGDWLGLGwV÷WUV¾NKVXÚMQP[PCEQåO¾éCU
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Praha, Prostějov (son) - Pandemie koronaviru s veškerými důsledky tvrdě zasáhla
celou společnost včetně sportu, český volejbal
nevyjímaje. Proto velmi potěšilo prohlášení
UNIQA pojišťovny coby jeho generálního
partnera o tom, že neuvažuje o žádném omezení své spolupráce. A zachová stoprocentní
finanční plnění platné smlouvy s ČVS. „Jsme
připraveni pomáhat i v tomto stavu nouze. Samozřejmě nás netěší, že bylo nutné zrušit některé vrcholné akce letošního roku a že bude
mnohem méně sportovních zážitků než v jiných sezónách. Nicméně spoléháme na sportovce a týmy, že i ve ztížených podmínkách
dál trénujete a připravujete se na dobu, kdy
zase bude možné sehrát tuzemské i mezinárodní soutěže a utkání. Věříme, že zůstanete
zdraví a brzy nám i ostatním fanouškům zase
přinesete radost ze hry,“ uvedl generální ředitel UNIQA pojišťovny Martin Žáček.
Postoj významného partnera s radostí kvitoval předseda Českého volejbalového svazu.
„UNIQA pojišťovna je s naším sportem
spjata již deset let. Pro nás je důležité vědět,
že máme vedle sebe oporu především v dobách složitých. Za to jsem hluboce vděčný
a přeji celé UNIQA pojišťovně i všem jejím
pracovníkům, abychom společně i každý na
svém hřišti tento zápas zvládli,“ reagoval Marek Pakosta.

+ODYQÉSDUWQHU81,4$
]DFKRY½SOQRXSRGSRUX

Praha, Prostějov (son) - Správní rada Českého volejbalového svazu rozhodla hlasováním per rollam o tom, že z UNIQA extraligy
ČR mužů i žen nebude po letošní nedokončené sezóně 2019/2020 nikdo sestupovat. A
vítězové prvoligových soutěží mají současně
právo se přihlásit k účasti mezi tuzemskou
elitu. Tohle rozhodnutí navíc platí i pro další
ročník 2020/21. Z čehož pro ženskou extraligu, kde působí volejbalistky VK Prostějov, vyplývají dost zásadní možné důsledky: že v nejbližší sezóně bude mít jedenáct zúčastněných
družstev a v té následující dokonce dvanáct!
Ovšem jen v případě, že se do UNIQA extraligy odhodlají vstoupit prvoligové premiantky, aktuálně tedy TJ Sokol Dobřichovice.
A za rok by se vidělo… „Našemu rozhodnutí
předcházely tři týdny intenzivních diskusí.
Poměrně rychle jsme se shodli, jak přistoupit
ke skončené sezóně 2019/2020. Více času
nám zabralo posouzení možných dopadů
pandemie v sezóně 2020/2021 a ruku v ruce
s tím pak definice pravidel pro toto období. U
extralig jsme použili naprosto stejný princip
jako u ostatních soutěží. Naší snahou bylo
minimalizovat poškození týmů, které skončily na sestupových či naopak postupových
pozicích. Což znamená, že může dojít ke
zmíněnému nárůstu týmů v obou nejvyšších
soutěžích. Vítězové první ligy však mohou jít
nahoru pouze při splnění podmínek licenčního řádu, který definuje určité kvalitativní a
ekonomické minimum, jež musí každý klub
splnit,“ vyložil předseda ČVS Marek Pakosta. I pokud by ale extraligové startovní pole
průběžně narostlo, nejpozději za dva roky se
znovu vrátí k současnému počtu kolektivů.
„Záměrem Správní rady ČVS je, aby pro soutěžní období 2022/2023 byly počty účastníků stabilizovány jako před přijetím těchto
nezbytných opatření,“ stojí v závěru důležité
zprávy zmínka o tom, že by logicky muselo
sestupovat víc týmů.

([WUDOLJDzHQEH]VHVWXSX
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Post:NKDGTQ
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCUTRPC2TQUV÷LQX
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d2Q NGVPÊ RąÊRTCX÷ O÷NC 5NCXéC HCOÐ\PÊ UVCTV LGPåG D÷JGO
UG\ÐP[UGRCMVTQEJWVT¾RKNC#XwCMFCNwÊOQVKXCEÊCRQEVKXQW
RTCEÊMVGT¾LÊPGF÷N¾RTQDNÆO[UG\VQJQFQUVCPGq
2QJNGF8GéGTPÊMW
4QFKN¾2TQUV÷LQXCPMCUKRąGFéCUP÷UMQPéGPÚTQéPÊMWTéKV÷ <P¾OMC
RąGFUVCXQXCNCLKPCM*QFP÷UGRQVÚMCNCUPGLKUVQVQWPCRąK 8GéGTPÊMW
JT¾XEGEQåLGWNKDGTC\¾UCFPÊRQVÊå6WJNGUNCDKPWUGUKEG
UPCåKNCX[MQORGP\QXCVQDTQXUMQWDQLQXPQUVÊRąKQDTCP÷XRQNKNGéQRCMWLÊEÊUGXÚ
RCFM[URąÊLOGOLKRQą¾FUT¾åGN[FQNč
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Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCUTRPCèGUMÆ$WF÷LQXKEG
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d1DTQXUM¾wMQFCåG.GÿCEGNQWUG\ÐPWRTQOCTQFKNC8RąÊRTCX÷UG
LGXKNCXGNKEGFQDąGDQJWåGNLK\CDT\FKNC\TCP÷PÊ,GLÊéCUCNGLGwV÷RąKLFGq
2QJNGF8GéGTPÊMW
0GLX÷VwÊ\MNCO¾PÊWRN[PWNÆUG\ÐP[JNCXP÷XKPQWPGWUV¾NÚEJ
\FTCXQVPÊEJRTQDNÆOčMVGTÆLÊFQUNQXC\PKéKN[XGwMGTÆUPCåG <P¾OMC
PÊ(KVD[NCLGPP÷MQNKMVÚFPčCVÊOR¾FGOPCUVQWRKNCRQW\G 8GéGTPÊMW
FQR¾T\¾RCUčXPKEJåUGPGRTG\GPVQXCNCXčDGEwRCVP÷
0KEOÆP÷FTVKXQWX÷VwKPWFQD[UVT¾XKNCPCOCTQFEGCPGOQJNCRTQFCVUXčLRQVGPEK¾N
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Nová a Kopáčová, zklamáním sezóny Knorová

„Z mé strany spokojenost. Jak už jsem řekl, povedlo se splnit všechny dílčí cíle v čele s tím klíčovým,
tedy vrátit juniorky do extraligy. Navíc jsme hodně
zapracovali na systému péče o volejbalové naděje,
nastavení lepších podmínek i celkově kvalitnějšího
fungování mládeže VK Prostějov. Připadá mi, že
také samotné holky berou tuhle cestu za svou. Navíc
průběžně doplňujeme trenérský štáb o hráčky, které z nějakých důvodů nepokračují v aktivní kariéře.
Pevně věřím, že jdeme správným směrem, ačkoliv
nás i dál čeká hromada práce.“
yy Co momentální situace v souvislosti s šířící
se pandemií nákazy?
„Žádná společná příprava samozřejmě neprobíhá,
ale na tom jsou teď v České republice stejně všichni sportovci. My jsme každé naší hráčce veškerých
věkových kategorií poslali individuální tréninkové
plány, nabádáme je k jejich plnění. A předpokládám, že aspoň něco většina holek určitě dělá, trocha
pohybu jedině pomáhá vydržet ten permanentní
pobyt doma.“
yy A jak dál?
„Musíme počkat, až přestanou platit současná přísná opatření a bude možné se znovu scházet ve větším počtu osob. Pak mám v plánu okamžitě zahájit
přípravu na příští sezónu. Rozdíl bude jen v tom,
že obvyklá letní pauza proběhne již na jaře a potrvá déle než obvykle. Což ale nevnímám jako nějaký
zásadní problém. Prostě do toho postupně zase najedeme, komplexně se nachystáme na další ročník.
Ten bude náročný, proto se snažím už teď dělat na
posílení hráčských kádrů.“

PROSTĚJOV První rok v roli šéftrenéra mládeže volejbalového oddílu VK Prostějov má za sebou Aleš Novák (na snímku).
Začátky po jeho příchodu nebyly vůbec jednoduché, závěr sezóny pro změnu ovlivnilo její předčasné „koronavirové“ ukončení. Navzdory složité momentální situaci však má zkušený i úspěšný
lodivod vesměs důvody ke spokojenosti.

Juniorky míří do extraligy

Kouč VK věří, že je mládež na správné cestě.

své cíle“

Aleš Novák:
„Splnili jsme všechny

]DVH]ÑQX

i velice zajímavý
boj téměř o kterékoliv konečné
umístění. Rozhodne, jak se komu bude
reálně dařit. Naším základním cílem je postup
do play-off a teprve uvidíme,
kde přesně se v tabulce dokážeme pohybovat,“ odtušil před
vstupním mistrákem hlavní lodivod Luboš Petráš.
Vzrušující jízda mohla započít!

www.vecernikpv.cz

volejbal

o záchranu se právě už během tréninkového období ukázaly jako pravděpodobně liché.
K úvodnímu přátelskému střetnutí
si Hanačky pozvaly posílené Šelmy
Brno, tehdy sice ještě bez Soni Mikyskové a nikoliv v nejsilnější sestavě,
ovšem i tak považované za spolufavoritky blížících se tuzemských
soutěží. Výsledek? Za prostějovské
družstvo naskočila na středu sítě zkušená navrátilkyně Gabriela Kozmík, soudržný výkon snesl vzhledem k brzkému datu a veškerým okolnostem dost
přísná měřítka. Navíc se Jihomoravanky podařilo zdolat 3:2. „Nevěděla jsem
přesně, co od zápasu očekávat a jak budeme na hřišti týmově fungovat. Teď
po utkání jej hodnotím velmi pozitivně, protože jsme si navzájem pomáhaly,
dobře se vykrývaly a díky tomu ubránily spoustu těžších balónů, některé pak
útokem proměnily v body. Zdobila nás

bojovnost,“ měla radost teprve devatenáctiletá posila ze Slovenska Karolína
Fričová, jež krátce předtím dorazila
z domácího Mistrovství Evropy.
Že se proti kvalitním Šelmám nejednalo
o žádnou náhodu, to Prostějovanky potvrdily v obou následujících přípravných
turnajích. Nejprve se blýskly třetí příčkou na mezinárodním Tomi-Remont
Cupu 2019 v Olomouci, kde v základní skupině potrápily domácí UP (1:3),
porazily slovinský Calcit Kamnik (3:2)
i polský Stal Mielec (3:0) a ze druhého
místa postoupily do semifinále. V něm
sice nestačily na maďarský Fatum Nyíregyháza (0:3), ale nakonec zvládly duel
o bronz se Šternberkem (3:2).
Poté přišla na řadu extraligová generálka v podobě dalšího turnajového
klání – Mizuno Cupu 2019 v Praze.
Kvůli na poslední chvíli zrušené účasti
jednoho ze čtyř přihlášených souborů
musely tři zbývající celky vzít zavděk
upraveným herním systémem, tudíž
parta ze srdce Moravy dvakrát vyzvala jak pořádající Olymp, tak německý
Straubing. Nicméně vyrovnaná zápasová bilance proti Pražankám (2:1,
1:2) i vyslankyním bundesligy (0:3,
3:0) znamenala druhou pozici výsledného pořadí a především další důkaz,
že přebudovaný tým VK bude v národních bitvách konkurenceschopný.
„Máme za sebou vydařenou přípravu,
po sportovní stránce nebyl větší problém. Sice jsme kvůli rekonstrukci

/QOGPVMC \G \¾ąKLQXÆJQ Rą¾VGN¾MW
XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX X P÷Oå
RQTC\KN[RQ\F÷LwÊGZVTCNKIQXÆXN¾FM[P÷
iGNO[$TPQ
Foto: Marek Sonnevend

palubovky v hale Sportcentra DDM
museli celý srpen trénovat v Národním
sportovním centru či Letní hale, ale
tam jsou podmínky výborné a tím pádem nám nic nechybělo. Holky odmakaly kondičně i technicky všechno, co
bylo potřeba, povedla se nakonec také
herní část včetně přípravných utkání.
Celkově máme sice méně zkušený, ale
talentovaný kolektiv se značným potenciálem, na kterém musíme intenzivně makat. Přáteláky nechci přeceňovat,
v lize se dá očekávat hodně vyrovnaný

dost zkomplikovala. A protože jsme
nechtěli jít po návratu na Slovensko do
státní karantény, zůstali jsme raději zde.“
yy Jak jste tedy prožili uplynulý měsíc a kousek od posledního tréninku
12. března až dosud?
„Úplně normálně. Dodržujeme všechna
nařízení vlády, snažíme se vyhýbat místům s větším počtem lidí a chráníme se,
protože zdraví je prvořadé.“
yy Vzpomenete si na své pocity, které provázely tak náhlý a nečekaně
předčasný konec sezóny?
„Byl to pro mě a určitě pro nás všechny
šok. Nikdo nepočítal s tím, že se situace až takhle zkomplikuje. Pamatuju si,
jak jsme s holkama seděli v hale, a nikdo nemohl uvěřit, že je to na dlouhou
dobu možná naposledy, co se takhle
potkáváme. Dost mě mrzelo, že soutěž
musela předčasně skončit. Těšil jsem se,
že poprvé zažiju play-off v roli asistenta
trenéra a věřil v sílu našeho týmu, že to
společně dotáhneme do bojů o medailové pozice.“

yy Co obecně na nákazu koronaviru
a s ní spojená omezení říkáte? Cítíte
nějaké obavy, strach?
„Strach o zdraví své i blízkých má asi
každý. V žádném případě není možné
tuhle situaci podceňovat. Věřím však,
že se vše už brzy zlepší, jen musíme být
trpěliví a zodpovědní. Ten virus určitě
nezmizí ze dne na den, ale jeho šíření
můžeme zpomalit a ovlivnit jen my.“
yy Můžete popsat náplň svého normálního dne v současné nenormální
době? Čemu se věnujete a jak trávíte
čas?
„Náš klasický den s Nikčou vypadá asi
tak, že ráno vstaneme, uděláme si snídani
a naplánujeme nějakou aktivitu. Každý
den chodíme do přírody na výlet, například ve čtvrtek jsme byli na rozhledně
Velký Kosíř. Po návratu z výletu si vždy
navaříme něco k obědu a okolo páté
hodiny odpoledne si jdeme zaběhat i zacvičit ven. Kousek od Prostějova máme
naše tajné místo, kam pokaždé rádi chodíme i proto, že tam nikdy není moc lidí,

často jsme tam úplně sami. Zkrátka okolí
Prostějova už máme proběhané.“ (smích)
yy Když se ještě vrátíme k uplynulému ročníku, jak hodnotíte výkony
a výsledky družstva VK?
„Sezónu hodnotím velmi pozitivně.
Měli jsme sice mladý tým, ale holky byly
hodně cílevědomé a pracovité, makaly
na trénincích i při zápasech. Atmosféra
v mančaftu byla super i díky tomu, že
baby si po kolektivní stránce skvěle sedly
a nemuseli jsme tak řešit žádné vztahové
problémy.“
yy Co byste vyzvedl jako nejsilnější
stránky týmu a kde naopak byly jeho
slabiny?
„Největší síla našeho kolektivu spočívala podle mě v jeho soudržnosti.
Holky vždy držely při sobě, bojovaly
jedna za druhou a tohle se mně osobně obzvlášť líbilo. Slabiny? Možná jen
výkyvy v určitých herních situacích,
když jsme vedli, zasekli se v jednom
postavení a nedokázali se z toho dostat,
prolomit to.“

yy Považujete čtvrté místo, které
zůstalo po dlouhodobé části extraligy v platnosti bez zrušeného play-off, za umístění odpovídající možnostem prostějovského souboru?
„Věřil jsem, že se nám podaří projít
přes čtvrtfinále a zabojovat o medailové pozice.“
yy Co dala první sezóna v roli trenéra vám osobně?
„Zjistil jsem, jak velký je rozdíl mezi
mužským a ženským volejbalem, to
určitě.“ (úsměv)
yy Jak se vám spolupracovalo
s hlavním koučem Lubomírem
Petrášem, dalšími členy realizačního týmu i samými hráčkami?
„S Lubošem se mi pracovalo perfektně. Už při našem prvním setkání jsem
věděl, že si budeme rozumět. Luboš
mi hned na začátku řekl své cíle, co
ode mě očekává a celou sezónu jsme
pak fungovali úplně bez problémů.
S hráčkami se mi spolupracovalo taky
super. Snažil jsem se s každou vytvo-

2čUQDGPÊ.WM¾wG5ċCJWNKCMCX2TQUV÷LQ
X÷\čUVCPGRQW\GLGFPQTQéPÊ
Foto: Marek Sonnevend

řit nejen trenérský, ale i kamarádský vztah, aby mě braly jako trenéra
a současně kamaráda, kterého můžou
požádat o radu nebo se s ním zasmát.
Co se týká dalších členů realizačního týmu, myslím si, že jsme vytvořili
dobrou partu lidí, se kterými se mi
parádně pracovalo.“
yy Máte v tuto chvíli už jasno o své
další budoucnosti, jestli zůstanete
v Prostějově, nebo zamíříte jinam?
„Vždy se rozhodujeme spolu s Nikčou, co bude pro nás oba nejlepší
a nejpřijatelnější. V Prostějově jsme
byli moc spokojení, proto pro nás
byl těžký krok udělat rozhodnutí, že
zamíříme jinam. Bude nám to tu moc
chybět.“
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#1

Post:PCJT¾XCéMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCéGTXGPEG2TQUV÷LQX
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d,UGOT¾FåGD[NPC-N¾TEGXKF÷VD÷JGOUG\ÐP[RTQITGU/QJNC
VCMX\¾X÷TWUQWV÷åGXÊEGPCUVWRQXCVCéCUVQRQOQEKFTWåUVXWq
2QJNGF8GéGTPÊMW
/NCF¾MNWDQX¾QFEJQXCPM[P÷RQOQJNCLWPKQTM¾OMRQUVWRW
FQGZVTCNKI[CåGPUMÆOWDÆéMWMWFTåGPÊFTWJÆNKI[8GFNG <P¾OMC
VQJQWåéCUV÷LKPCUMCMQXCNCK\Cd#qVÚOMFGF¾XCNCRTčEJQF 8GéGTPÊMW
UXÆPCJT¾XCéUMÆQFXC\G6CUGRTQLGXQXCNC\XÚwGPQWT[EJ
NQUVÊJT[QXwGOKXÊEGEJ[DCOKCPGRąGUPQUVOK
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Post:PCJT¾XCéMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCFWDPC2TQUV÷LQX
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d/ÊwCLGMCRKV¾PMCFTWåUVXCMVGT¾UKRNPKNCUXÆRQXKPPQUVKPGLGP
PCJąKwVKCNGKOKOQP÷Lq
2QJNGF8GéGTPÊMW
*NCXP÷OG\KHCPQWwM[LGFQUVPGFQEGP÷P¾RTQVQåGXKFÊ
XRTXPÊąCF÷LGLÊOGPwÊT[EJNQUVJQTwÊQDTCPWXRQNKéK\MC <P¾OMC
åGP¾RQF¾PÊ-CRKV¾PMCXwCM\¾TQXGÿWOÊXÚDQTP÷VXQąKV 8GéGTPÊMW
JTWFQDąGDNQMQXCVCOÊV×éKPPÚUGTXKURQMWFLGLPG\MC\Ê
0CXÊELGRTQUV÷LQXUM¾RCVTKQVMCWPÊåCNGXÚMQP[D÷JGOUG\ÐP[MQNÊUCN[

/+%*#'.#<#6.17-#.18

NEHODNOCENY
Adriana Jurčíková (smečařka), Simona Marešová (univerzálka), Petra Kožoušková (blokařka) – odehrály minimum nebo byly jen připravené na lavičce.

PROSTĚJOV Dvanáct volejbalistek nastupovalo během uplynulého soutěžního ročníku za„A“-tým žen VK Prostějov. Společně obsadily čtvrté místo v Českém poháru i UNIQA extralize ČR a Večerník
se tradičně snaží zhodnotit jejich výkony coby jednotlivkyň za celou nedávno skončenou sezónu. Jak pohledem jejich kouče, tak
našima očima včetně výsledné známky (10 nejlepší, 1 nejhorší).
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Post:WPKXGT\¾NMCUOGéCąMCNKDGTQ
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCDąG\PC2TQUV÷LQX
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d$CNéCUG\C¾éMQPGFQUV¾XCNCX÷VwKPWUG\ÐP[OQEPCJąKwV÷
CNG\¾X÷T\XN¾FNCFQDąGMF[åRQOQJNCPCNKDGTWq
2QJNGF8GéGTPÊMW
8\TčUVGOPGLOGPwÊCNGJGTP÷XwGUVTCPP¾ONCFKEGD[NCLCMQ
UVąÊFCLÊEÊPCUC\QX¾PCPCTč\PÆRQUV[MF[LKMQWé\TQXPCRQ <P¾OMC
VąGDQXCN%Qå\XN¾FCNCXT¾OEKOQåPQUVÊUQNKFP÷#MTQO÷ 8GéGTPÊMW
VQJQQR÷VRNPKNC×NQJW×UVąGFPÊVCJQWPM[FTWJQNKIQXÆJQ6,
122TQUV÷LQXMFGJQUVWLG6GPVQMT¾VRQOQJNCX[FCVPQWO÷TQWM\¾EJTCP÷

6'4'<#$#.-18

Post:WPKXGT\¾NMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCéGTXPCèGUMÆ$WF÷LQXKEG
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d-QR[O÷NCRQFNQWJÆFQD÷UG\ÐPWXPÊåVQJQFP÷UV¾NQPCPÊ<Cé¾
VGM\XN¾FNCHCOÐ\P÷RCMUGVTQEJWVT¾RKNCEQåLGX\JNGFGOMLGLÊOW
ON¾FÊPQTO¾NPÊ8÷ąÊOVQOWåGUGéCUGOUVCPGX÷VwÊRTQHGUKQP¾NMQWq
2QJNGF8GéGTPÊMW
5KNQX¾JT¾éMC×VQéÊEÊQJTQOPÚOKTCPCOK-F[åLÊVQRCF¾ <P¾OMC
LGTQ\FÊNQXQWQRQTQWXQRCéPÆORąÊRCF÷LGLÊéCUVÆJTWDM[ 8GéGTPÊMW
FTWåUVXWwMQFÊ/÷NCX[PKMCLÊEÊXUVWRFQTQéPÊMWRCMP÷LCMQW
FQDWV¾RCNCCPCMQPGEUG\PQXWXT¾VKNCMNGRwÊOXÚMQPčO0CUXčLPÊ\MÚX÷MUK
\CUNQWåÊEQD[PGLéCUV÷LKDQFWLÊEÊRNGLGTMCWTéKV÷RQEJXCNW
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#4

Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUV5NQXGPUMQ
0CTQ\GPC\¾ąÊ$TCVKUNCXC
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d)CDKUKEGNQWUG\ÐPWO[UNÊOWåKNCCQFXGFNCUNWwPQWRT¾EKq
2QJNGF8GéGTPÊMW
8GVGT¾PMCOCPéCHVWLKåEJV÷NCQRWUVKVUEÆPWXTEJQNQXÆJQURQT
VWCNGMQWéLKRąGONWXKNMP¾XTCVW2ąKUR÷NCXGNKEGFQDTQW
QDTCPQWCDQJCVÚOK\MWwGPQUVOKEQåD[NQXONCFÆOM¾ <P¾OMC
FTWFXQLP¾UQDFčNGåKVÆ0CQRCMUGOWUGNQRQéÊVCVULGLÊOK 8GéGTPÊMW
NKOKV[XRQFQD÷UNCDwÊQHGP\KX[éGJQåUQWRGąKX[WåÊXCNKRQ
VCMVKEMÆUVT¾PEG

)#$4+'.#-1</ª-

6

Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUV5NQXGPUMQ
0CTQ\GPCDąG\PC0KVTC
*QFPQEGPÊVTGPÆTC.WDQOÊTC2GVT¾wG
d5XQWRTXPÊUG\ÐPWXéGUMÆGZVTCNK\G\XN¾FNC0KMQNDTCXWTP÷
CD[NCJT¾éMQWUPGLUVCDKNP÷LwÊXÚMQPPQUVÊq
2QJNGF8GéGTPÊMW
,GFPC \ VQR UVąGòCéGM UNQXGPUMÆ NKI[ RQVXTFKNC RQVGPEK¾N
UPÊOåNQPKRąKEJ¾\GNC/¾MXCNKVPÊUGTXKUKUEJQRPQUV\CMQPéQ <P¾OMC
XCVPCJQTWwNCRQUVWRGOéCUWVÆåQDTCPQWPCUÊVK,GVQVCMÆ 8GéGTPÊMW
XGNM¾JGEÊąMCCRQ\KVKXPÊFWwGMQNGMVKXWOG\KGNKVW70+3#GZ
VTCNKI[è4PCUXÆORQUVWUG\CąCFKNC\GLOÆPCUXQWUVCDKNP÷X[UQMQWXÚMQPPQUVÊ

0+-1.#56¹/2'.18

Nejlepší bylo trio Stümpelová,

www.vecernikpv.cz
Pondělí 20. dubna 2020
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1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷

obránce

51
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9
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22
9
18
27
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ÖWRÄQÉN

35
10
15
22
37
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54
22
4
12
16


51
32
11
14
25


Petr
CHLÁN
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
8RTčD÷JWUG\ÐP[wGNVCNGPVCPICåQXCPÚ\%JQ
OWVQXCXKFKVGNP÷PCJQTWLGJQUEJQRPQUV×VQéP÷
UGRTQUC\QXCVU[ORCVKEM[TQUVNC0CQRCMRQVąG
DWLG\CRTCEQXCVPCFGHGP\KX÷

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Václav
MEIDL
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
/ÊUVPÊTQF¾MCRCVTKQVLGXÚDQTPÚPCXJC\QX¾PÊ
K FčTC\PÚ MQNGO UXCV[P÷ RTQVKXPÊMč PKEOÆP÷
LGJQKPFKXKFW¾NPÊJQFPQEGPÊXÚTC\P÷UT¾åÊJQLP¾
RąÊVQOPQUVRąKKPMCUQXCPÚEJ\¾UC\ÊEJ

5

<P¾OMC
\CXÚMQP[

23
0
2
6
8


21
18
6
5
11
0

ÖWRÄQÉN

Jan
BERGER
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
< MQPMWTGPéPÊJQ 2ąGTQXC RąKEJ¾\GN LCMQ LGFGP
\RQVGPEK¾NPÊEJVCJQWPčLGUVą¾DÊNGVM[6WJNGTQNK
DQJWåGNPGPCRNÿQXCNCVCMD[NLGwV÷RąGFRčNMQW
UG\ÐP[DG\RCTFQPWX[RQMNQPMQX¾P\R÷VFQOč
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6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
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-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Kryštof
OUŘADA
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2CTċ¾MQXK%JN¾PC\GUGJTCPÆFXQLKéM[FQUCXCF
PÊEJ RKT¾Vč \PKéKNC X÷VwKPW TQéPÊMW QRCMQXCP¾
\TCP÷PÊ#LCMOKNGD[NHKVPCNGF÷XEGNMWNQIKEM[
PKLCMPG\¾ąKN
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Tomáš
DIVÍŠEK
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Dominik
HRNÍČKO
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ÖWRÄQÉN

Lukáš
ŽALČÍK

44
28
13
25
38
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*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
4[EJNÚ FTCXGE X[PKMCN UXQW JDKVQUVÊ UXKåPÚO
DTWUNGPÊOPGO÷NXRTQUV÷LQXUMÆOOWåUVXWMQP
MWTGPEK5VCVGéP÷RąGMQP¾XCNK\FTCXQVPÊVTCDNG
\CPGEJCNXGNOKRQ\KVKXPÊFQLGO
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Lukáš
KREJČÍK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
8GVGT¾PFNQWJQ\čUV¾XCNPCOCTQFEGMVGTQWQRWU
VKNFąÊXGPGåRQFNGFQMVQTčO÷N<CMCåFQWEGPW
EJV÷NRQOQEKRCTV÷CCéMQNKXOWLKåEJ[DÊT[EJNQUV
FąGNPCOCZKOWOUXÚEJCMVW¾NPÊEJUEJQRPQUVÊ

54
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59
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46
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8
18
26
0

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
,GX[JN¾wGPÚVÊOåGWOÊMXCNKVP÷\XN¾FCVJTWPC
QDQWMQPEÊEJJąKwV÷.GéRQP¾XTCVWPC*CPQWUG
\F¾NQ åG LGJQ FąÊX÷LwÊ NGXGN Wå MNGUN VTQEJW FQNč
5G\ÐPWOWPCXÊERąGFéCUP÷WVPWNQ\TCP÷PÊMQNGPG
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
0GLNGRwÊMCPQPÚTNGVQwPÊ%JCPEGNKI[O÷NPCMTQéG
PQMX[PKMCLÊEÊOéÊUNčOMF[D[WFTåGNUWRGTHQTOW
\×XQFPÊé¾UVKTQéPÊMW0CFUVCXDWCNGVCM\¾ąKXQWLKå
PGO÷N2ąGUVQtPGDQRT¾X÷RTQVQLUQWLGJQéÊUNC
X\JNGFGOMRQUVCXGPÊ,GUVą¾DčQDFKXWJQFP¾
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Tomáš
JANDUS

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
,GFPQ\GURCTċCPUMÚEJFXQLéCVXGUNWåD¾EJ2TQ
UV÷LQXCLGPCJGTPÊOX\GUVWRW,GJQFTCXÚUV[NPC
UQWRGąGRNCVKNRQQHGP\KXPÊUVT¾PEG\CVÊOEQPC
XNCUVPÊRčNEGMNW\KwV÷O¾LGwV÷TG\GTX[
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Tomáš
NOUZA

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
8GNG\MWwGPÆJQDQTEG\RTXWVT¾RKNQ\FTCXÊCNGRQ
UVWRP÷UGFQUV¾XCNFQVGORCCXGFTWJÆRQNQXKP÷
UQWV÷åGD[NCUKPGLNGRwÊORNGLGTGOVÚOW1LGJQ
RąÊPQUWUX÷FéÊUWRGTDKNCPEGXJQFPQEGPÊ
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<P¾OMC
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ÖWRÄQÉN

Marek
RAČUK
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-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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49
66
16
44
60
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*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
5VCVKUVKM[O÷NUKEGQR÷VRčUQDKXÆRąGUVQUGXwCMPG
N\GWDT¾PKVFQLOWåG\FCNGMCPGFQU¾JNUXÆJQUMW
VGéPÆJQRQVGPEK¾NW0CRąÊMNCFKXTQNKMCRKV¾PCMVGT¾
OWPGUGF÷NC5RQWUVWéCUWUVT¾XKNPCVTGUVPÆNCXKEK

David
CHUJAC

<P¾OMC
\CXÚMQP[

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2QW\G\CUMCMQXCNPCJTCP÷UGUVCX[CFXCMT¾V
UGFQUVCNFQUQWV÷åPÊEJWVM¾PÊRąKOKPKO¾NPÊO
KEGVKOW8LGJQRąÊRCF÷VGF[CPKPGPÊOQEEQ
JQFPQVKV

4

2
0
0
0
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ÖWRÄQÉN

Matěj
NOVÁK
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Jakub
MUŠKA
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
5MTQOPÚRQEVKXGEFQDąGRNPKNUXQWTQNKQDTCP
P÷LK\CO÷ąGPÆJQHQTXCTFC0÷MF[UGWO÷NDQFQ
X÷RTQUCFKVQXwGOX[PKMCNRąGFGXwÊOX[X¾åG
PQWUEJQRPQUVÊEGNMQX÷\XN¾FCVJTW
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0
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2
2
0
2
0

ÖWRÄQÉN

David
DVOŘÁČEK
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
1DNÊDGPGE \FGLwÊEJ HCPFč UQNKFP÷ RQOQJN .*-
\MTCLGTQéPÊMWPGåUGPCVTXCNQRTQUCFKNFQUGUVC
X[GZVTCNKIQXÆ5RCTV[2TCJC2CMWåLGLRQXKPPQUVK
\R÷VPGRWUVKN[
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Daniel
VACHUTKA
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
,GFPQ\PGLRąÊLGOP÷LwÊEJRąGMXCRGPÊVÚOQX÷OK
\GTPÆJQTQMW#éPCUVQWRKNwWORGTUMÚFTWJQNKIK
UVC\C2TQUV÷LQXLGPR÷VMT¾VFQM¾\CNQUQWV÷åXÚw
QVKUMPQWVRąGXGNKEGXÚTC\PQWUVQRW
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Michal
MACHAČ
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
6CM VTQEJW PGąÊ\GP¾ UVąGNC èCUVQ X[NWéQXCPÚ
CRąÊVQOPÚWQDFTåGPÚEJDTCPGM\CVÊOEQQMQNQ
UQWRGąQXÚEJ MNGEÊ UG LGJQ FčTC\ X÷VwKPQW OÊLGN
×éKPMGO
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<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Patrik
MIŠKÁŘ
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
-T¾NQXGJTCFGEMÚGZVTCNKIKUVCUGXLGFPÆH¾\KTQé
PÊMWPGJQFKN/QWPVHKGNFWVÊOXÊECNGDQFNFTCXéÊ
OWJGLPW\GUTFEG/QTCX[&QMWFOQJNQFX¾F÷N
VWMXCNKVPÊHCEJW

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Dominik
KNAP
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
6[RKEMÚ RąÊRCF PGXKPPÆ QD÷VK \RCEMCPÆ UG\ÐP[
RVCéÊNGVM[5KEGPCUMQéKNLCMQJT¾éUM¾XÚRQOQEFQ
VąGVKP[FWGNčNGéRQMCåFÆOCZKO¾NP÷XGVąGVÊNCLP÷
éCUVQK\CPÊ#XNCUVP÷PGO÷NwCPEKUGXÊERTQUCFKV

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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ÖWRÄQÉN

Petr
KAFKA
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
8 ×VQéPÆ éKPPQUVK JQFP÷ RNCVPÚ RąK X[RQO¾J¾PÊ
QDTCPPÚOąCF¾ORąGUP÷PCQRCM4QXP÷åLGOWUG
\CéCNQRQą¾FP÷FCąKVCåRQQFEJQFW\.*-XG(TÚF
MW/ÊUVMWUGRQVÆUVCN×UVąGFPÊQRQTQW

6

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
<P¾OMC
\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Lukáš
LUŇÁK

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
5PCåKNUGLGwV÷UMNQWDKVEKXKNPÊRT¾EKUMQPéÊEÊJQ
MGLQXQWMCTKÆTQWCNGX\PKMNQ\VQJQURÊwVT¾RGPÊ
8WVM¾PÊEJRąGUXGwMGTQWUPCJWRąÊNKwPGUVÊJCN
CU¾OVQDT\[FGHKPKVKXP÷\CDCNKN

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷

4
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5
0
1
0
1


5
2
0
0
0


4
2
2
1
3
+2

3
0
3
1
4
+1

3
2
1
0
1


2
0
0
0
0


ÖWRÄQÉN

Adam
KALAJ
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
7 VQJQVQ JT¾éG PGPÊ X RQFUVCV÷ EQ JQFPQVKV
0÷MQNKMT¾V \čUVCN PCEJ[UVCPÚ PC UVąÊFCéEG
OKOQ\¾MNCFPCUMQéKNFQRQWJÚEJFXQW\¾RC
Uč8[NQåGPÚDCEMITQWPF

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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\CXÚMQP[

ÖWRÄQÉN

Vojtěch
KREJČIŘÍK
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
5VGLP÷LCMQPCRąÊMNCF#PVQPÊéGMUGKVGPVQONCFÚ
RNGLGTGRK\QFP÷QDLGXKNXUGUVCX÷OWåUVXCMFG
WåFąÊXGRčUQDKN<CVąKWVM¾PÊUVKJNLGFPWVTGHW
LGFPQX[NQWéGPÊKFXCOÊPWUQXÆDQF[

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷

5
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ÖWRÄQÉN

Matěj
PAULOVIČ
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2QFQDPÚRąÊRCFLCMQ/CEJCNC6Æå×FGTPÚ5NQ
X¾MUVKJNRąKUXÆRTQUV÷LQXUMÆGRK\QF÷RąGFXÆUV
X[wwÊJQMGLQXQWX[UR÷NQUVPCéGåRWVQXCN\R¾V
M[FQ&[PCOCCRQFÊNGNUGPCLGJQRTQITGUW

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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ÖWRÄQÉN

Ondřej
MACHALA
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
$÷JGO UXÆJQ MT¾VMÆJQ RQD[VW X GNJ¾M¾éMW
RTQM¾\CN åG LGFPQ\PCéP÷ O¾ PC GZVTCNKIW 0G
P¾JQFQW RQ P¾XTCVW FQ 2CTFWDKE RQOQJN XÚ
EJQFQéGUMÆOWEGNMWM\¾EJTCP÷

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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ÖWRÄQÉN

Petr
ANTONÍČEK
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2TQUV÷LQXUMÚVGGPCIGT\P¾OÚRąÊ\PKXEčO\PG
F¾XPÆOKPWNQUVK\PQXWQDNÆMNéGTXGPQDÊNÚFTGU
HQTOQWUVąÊFCXÚEJUVCTVč\2CTFWDKEVGPVQMT¾V
RQW\GFQéCUP÷CDG\X÷VwÊJQ\¾RKUWFQUVCVKUVKM

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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ÖWRÄQÉN

Radek
PILAŘ
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
&CNwÊ\OPQJCJT¾éčMVGąÊD[NKXRGTUQP¾NPÊPQW
\K\ÊUM¾PKPCéCUQX÷QOG\GPQWFQDW\P÷MVGTÆ
JQMNWDWPGLX[wwÊéGUMÆUQWV÷åG-QPMTÆVP÷QP
UKXGFNRTčO÷TP÷

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ×éCUVKPCNGF÷
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Marek SONNEVEND

Štůrala - Dvořák plus
Machač

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
äGNG\PÚOWåXUGUVCX÷.*-CDUQNXQXCNPGLXÊEFW
GNčCNGPCNGF÷OWVQRąÊNKwPGwNQ2TQFWMVKXKVCPKE
OQEPCXÊERąKUXÆOPÊ\MÆOX÷MWéCUVQEJ[DQXCN
CD[NWJTQOCF[QDFTåGPÚEJVTGH

4

<P¾OMC
\CXÚMQP[

brankáø

Radek
HAAS

*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW
2QXGNGVQéÊEJPCIÐNOCPUMÆORQUVWRąKwGNVGPVQ
ON¾FGåPÊMMGMQPEKTQéPÊMWCXLGJQ×RNPÆO\¾
X÷TWFQUVCNRąÊNGåKVQUVXGFXQWUVąGVPWVÊEJD÷JGO
PKEJåTQ\JQFP÷PG\MNCOCN

6

<P¾OMC
\CXÚMQP[

1FEJ[VCPÆ\¾RCU[ 2
1FEJ[VCPÆOKPWV[ 120
+PMCUQXCPÆIÐN[ 4
èKUV¾MQPVC
0
2TčO÷TQDFTåGPÚEJDTCPGM 2,00
·UR÷wPQUV\¾MTQMč
91,30

k nejhorším patřila dvojice gólmanů

KRALOVAL PRODUKTIVNÍ ŽÁLČÍK,

+RGQRFHQËKU¿êHN9.3URVWøMRY

yy Po vypuknutí epidemie COVID-19 jste s Nikolou nejeli hned
domů a zůstali v Prostějově. Jak dlouho?
„Stále jsme v Prostějově. Rozhodli jsme
se počkat, než se situace okolo koronaviru uklidní. Nejdřív jsme si potřebovali
ještě dořešit pár věcí, mezitím se situace

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ještě před rokem byl
Lukáš Sťahuliak hráčem volejbalové extraligy mužů na Slovensku.
Po předchozí sezóně však s aktivní
vrcholovou kariérou sekl a rozhodl
se okamžitě přejít k trenéřině. Šanci
dostal ve VK Prostějov, kde se loni
v létě stal asistentem hlavního kouče.
Do hanáckého oddílu přitom zamířil
společně se svou přítelkyní a životní
partnerkou Nikolou Stümpelovou,
která se stala velkou oporou místního
družstva extraligových volejbalistek.
Tím zajímavější bylo zdejší působení
slovenské dvojice pod vysokou sítí.

Lukáš Sťahuliak:„S Nikolou jsme se rozhodli zůstat do uklidnění situace s koronavirem
v Prostějově“

Dnes sezónní retrospektivu zahajujeme návratem do přípravného období,
jež během loňského léta trvalo nezvykle krátkou dobu. Ženská UNIQA
extraliga totiž startovala už koncem
září, tedy velice brzy. A byť všechny zúčastněné kolektivy vstoupily do společných tréninků již na sklonku července,
měly k tomu, aby se plně nachystaly,
pouze necelé dva měsíce.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ženy vékáčka využívaly tenhle relativně zkrácený časový prostor hned od
prvního dne na maximum. Mančaft
sice nebyl kompletní, neboť mimo
zůstávala nemocná smečařka Lenka
Knorová a klubové vedení ještě shánělo
třetí blokařku. Přesto měla letní příprava
obměněného realizačního týmu v čele
s osvědčeným koučem Lubomírem
Petrášem jasný plán s postupně zvyšovanou zátěží i promyšlenou náplní, což
jeho svěřenkyně svědomitě plnily.
Přesto se ve vzduchu vznášela nejistota, na co omlazený a tím pádem
i hráčsky oslabený mančaft bude mezi
českou elitou nově mít. Leč obavy
části fanoušků z možného nepostupu
do play-off či dokonce hrozícího boje

PROSTĚJOV Ačkoliv byl soutěžní ročník 2019/20 vinou nástupu
koronavirové epidemie předčasně ukončen a nedohrán, volejbalistkám VK Prostějov i tak přinesl spoustu jedinečných momentů.
V našem novém cyklu se týden co týden ohlédneme za jedním
z TOP okamžiků, které nás nejvíc zaujaly.

YO^EP]WZ^EN QEZQSÐRSWXM

?EWXEZIR TVZR NEOLSPO]LRIHZTÃ TVEZ´

STŘÍPKY Z NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK
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www.vecernikpv.cz

fotbal

Pondělí 20. dubna 2020

ESKÁČKO JEŠTĚ TRÉNUJE INDIVIDUÁLNĚ

PROSTĚJOV V uplynulém týdnu se poněkud vyjasnily fotbalové plány na dohrání profesionálních soutěží. Přestože někteří
optimisté spekulovali o polovině května, zápasový kolotoč první
a druhé ligy by se mohl znovu roztočit až po 8. červnu. Už od pondělí ale mohou profesionální týmy společně trénovat za přísných
hygienických podmínek. Druholigový tým Prostějov však zorganizuje společnou přípravu až od příštího týdne.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Ligová fotbalová asociace na všechny kluby rozesílá tréninkový manuál,
který odpovídá podmínkám stanoveným v mimořádném opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR, a to
na základě rozhodnutí vlády o umožnění venkovních tréninkových aktivit
profesionálních sportovců v menších
skupinách počínaje od 20. dubna
2020.

„Ještě tento týden budeme pokračovat v individuálním tréninku, mezitím si připravíme vše pro start tréninků společných. Veškeré potřebné
tréninkové vybavení přesuneme do
areálu za Olympijskou ulicí, kde od
pondělí 27. dubna začneme trénovat. Jelikož se zatím rýsuje datum
pokračování soutěže až 8. června,
není třeba nic uspěchávat. Navíc pro
fotbalisty zvyklé na kontakt a souboje je přípravě ve značně omezeném režimu složitá. Raději kluky
necháme ještě v klidu doma, nemá
smysl je sem nyní nechat dojíždět
a rozdělovat na skupinky,“ prozra-

Kouč Pavel Šustr: „Není třeba kam spěchat“

0CURQNGéPQWRąÊRTCXWUKOWUÊRTQUV÷LQXwVÊHQVDCNKUVÆLGwV÷
RQéMCV
(QVQCTEJKX8GéGTPKMW

dil Večerníku své plány Pavel Šustr,
nový trenér 1.SK Prostějov, který po
svém zimním příchodu stihl zatím
odkoučovat jediný mistrovský zápas.

„Budeme průběžně reagovat na vývoj
celorepublikové situace a případná
další zvolnění opatření. Trénink musí
mít hlavu a patu, dá se samozřejmě

vymyslet spousta cvičení a her v rámci opatření, ale při dlouhém trvání se
i toto časem omrzí. Proto ještě nyní
týden, možná deset dnů vydržíme
a do společné přípravy se vrhneme
o pár dnů později,“ plánuje lodivod
prostějovského eskáčka.
Aktuálně by tréninková jednotka na
venkovním hřišti sice neměla být limitována počtem zúčastněných, přesto
se v návrhu doporučuje rozdělit kádr
družstva na více menších skupin, které
se na hrací ploše prostřídají (skupiny
po 6 až 8 hráčích plus realizační tým).
Jednotlivá cvičení během tréninkové
jednotky by pak měla být uzpůsobena
zákonné povinnosti dodržovat dvoumetrový odstup mezi osobami, tedy
žádná soubojová cvičení. Na nezbytné
minimum bude nutné omezit kontakt
mezi všemi zúčastněnými.

„Budeme striktně dodržovat všechna
hygienická doporučení. Je sice dobré,
že se dostaneme opět na hřiště, ale zároveň jsou namístě obavy, abychom si
mezi sebe virus nezavlekli. Chceme
proto trénovat tři dny v týdnu, zřejmě
pondělí, středa, pátek. Půjde v zásadě
o dovednostní trénink po skupinách
s vyloučením bezprostředního kontaktu,“ plánuje Šustr.
Na mnoha druholigových trávnících
se už ale trénuje. Trenér brněnské
Zbrojovky a prostějovský rodák Miloslav Machálek třeba kádr rozdělí
do tří skupin, aby klub vyhověl nastaveným podmínkám, omezením
a doporučením, což bere pouze jako
první krůček dopředu. Pilně už drilují
první dávky třeba v Hradci Králové,
s tréninky se dnes začíná i v Líšni, Pardubicích nebo na Vyšehradě. (tok)

Pavel MusilQRYÙPNRXÄHP3URWLYDQRYD
PROSTĚJOV Předposlední místo
a pouhých jedenáct bodů po podzimní části znamenaly na lavičce
Protivanova konec dosavadního
trenéra Milana Pitáka s asistentem
Nejedlým. Novým mužem se stal
zkušený lodivod Pavel Musil, který
kromě Protivanova povede nadále
i šestnáctku eskáčka. Otázkou však
zůstává, kdy na lavičku usedne.
Amatérské i mládežnmické soutěže
jsou totiž ukončeny. Interview proběhlo ještě, když šance na rozběhnutí soutěží úplně nevyhasla..
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník
Jan
FREHAR

„Nyní je ale nejdůležitější zdraví,“ uvědomuje si kouč, který si odbude premiéru až na podzim
„Dopředu jsme nevěděli nic. V Protivanově přemýšleli, jakým způsobem
pokračovat a kam se vydat, aby se
podařila záchrana. Rozhodli se pro
výměnu trenéra, a tak jsme navázali
kontakt. Rozhodnutí mi velmi usnadnilo jednání s klubem, kdy jsem poznal
férové a zapálené lidi, kteří chtějí pro
klub to nejlepší.“
ƔƔV jakém rozpoložení vám přišlo,
že se mužstvo nachází?
„Atmosféra byla velmi dobrá a stále je.
Mužstvo celkově funguje, spolupracu0QXÚ VTGPÆT 2TQVKXCPQXC 2CXGN /WUKN je spolu. Samozřejmě si uvědomuje, že
O¾URQWUVW\MWwGPQUVÊ
ten podzim nepřinesl dostatek bodů

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW především vlastními chybami. Podle
ƔƔ Měl jste nějaké indicie, nebo se mého názoru zde úplně nezafungovavedení klubu ozvalo až v průběhu lo spojení, kdy to trénovali ještě stále
zimy?
aktivní hráči. Nedělalo to tu dobrotu,

jakou si představovali, což se může stát.
Jinak je to ale opravdu fungující mužstvo, které chce pracovat.“
ƔƔ Na co se budete chtít hlavně zaměřit?
„Určitě je to naše hra směrem do obrany. To už mi ukázalo i přátelské utkání.
Mužstvo směrem dopředu má šikovné hráče a kvalitu, ale celkově je ten
problém ve hře dozadu. Nejen ta čtveřice vzadu, ale celkově poziční hra i ve
hře jeden na jednoho máme nedostatky, které budeme chtít odstranit. Nyní
se ale musíme spokojit s individuální
přípravou.“
ƔƔ Všechny soutěže se zastavily.
Věříte, že je možné sezónu vůbec
dohrát?
„Nyní je ze všeho nejdůležitější zdraví

všech občanů. Když vidíte, co se kolem
děje, tak fotbal jde absolutně stranou.
O tom, že by se sezóna ještě rozběhla,
těžce pochybuji. Opatření budou trvat
ještě nějakou dobu a soutěže na těchto
úrovních nejde odehrát ve stylu minimálně dvou zápasů týdně.“
ƔƔ Trénujete navíc i mládež v 1.SK
Prostějov, budete pokračovat i tam?
A jak tato nucená pauza ublíží právě
mládeži?
„Ano, rozhodně tam budu pokračovat. Není to nic, co by se nedalo skloubit dohromady. Časově je to trochu
náročnější, ale pořád mám u sebe lidi,
kteří mi dokáží pomoci. Vracím se tím
o pár let zpátky, kdy jsem to tak míval
normálně. (úsměv) S Protivanovem
jsme navíc domluveni zatím pouze na

tento půlrok, kdy bude hlavní záchrana. Co bude dál, se uvidí.“
ƔƔJak tato nucená pauza ublíží právě mládeži?
„Určitě to pro kluky není dobré. V mládeži je důležité, co nejvíce trénovat
a hrát. Kdybych to měl k něčemu
přirovnat, je to jako když se hráč zraní
a po nějaké době se vrací. Nyní se ale
budou takhle vracet všichni. Velký problém nastane u kluků, kteří končí v dorosteneckém věku a nemohou se tento
půl rok předvést a získat si tím angažmá. Tato situace se bude řešit, hned jak
to bude možné. Nicméně fotbal má
v tomhle velkou výhodu, jakmile se
ukončí opatření, kluci mohou relativně hned vletět na hřiště a vrátit se do
tréninku. To takhle každý sport nemá.“

Å7UHQpŐLPXVtEëWKODYQĚSR]LWLYQt´
PtQt-DNXE=DWORXNDONRXÿ
NWHUëSURUD]LO].RVWHOFH
NSRWĚUXRORPRXFNp6LJP\
PROSTĚJOV Fotbal je velká část jeho života. Začínal s ním jako
drobotina, doteď ho hraje v I.A třídě. Jakub Zatloukal se ale věnuje i trénování těch nejmenších. Nakonec se ukázalo, že Kostelec
na Hané, kde žije, už je pro něj malý. Přestěhoval se tak do mládežnické sekce olomoucké Sigmy. Zde mu pod rukama prochází přípravka, kde má za úkol udržet děti u fotbalu, něco je naučit
a zároveň se snažit, aby je hra bavila. Jak se ukazuje, třiadvacetiletému trenérovi tohle všechno jde. A navrch si už připsal s fotbalovými drobečky nejeden úspěch, když jeho svěřenci byli například
schopni měřit síly s Interem Milán nebo dětmi istanbulského
Galatasaraye, které Sigma na velkém turnaji v Německu porazila.
A Ondrášovka Cup přinesla výběru třetí místo.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Jak dlouho už se věnujete trénování dětí? A jak jste se dostal k práci
pro Sigmu?
„Na Sigmě jsem letos třetí sezónu.
Mé začátky byly takové, že jsem se

chtěl z Kostelce posunout zase o stupínek výš. Sigma byla vždy můj sen.
Už odmalička jsem jí fandil. Takže po
domluvě s šéftrenérem přípravek Michalem Hrubým jsem začal u kategorie U7.“
ƔƔJak se vám podařilo docílit toho,
že děti chodí na tréninky a baví je?
„Tak samozřejmě musí být všichni trenéři pozitivně naladění. Kluci musí vědět, že jsme tam pro ně, že se chceme
všichni společně zlepšovat. Na každý
trénink jsme v šatně mnohem dřív, než

máme určený sraz, je možnost si s kluky popovídat a udělat nějakou legraci.
Popřípadě jít dřív na hřiště a zahrát si
společně nějakou hru, u které se můžeme všichni pobavit.“
ƔƔ Máte nějakou svou specialitu,
originální cvičení? A pokud ano, na
co je zaměřené?
„Neřekl bych přímo originální, ale určitě mám spoustu zajímavých cvičení,
která kluky baví, a hlavně posouvají
v činnostech.“
ƔƔ Stavíte na nějaké celkové fotbalové filozofii? Co je pro vás v trenéřině nejdůležitější?
„V tomhle věku je nejdůležitější, aby
to ty kluky bavilo a chodili na trénink
s radostí a s úsměvem. Od toho se
všechno odvíjí. Jinak se držíme koncepce mládeže v Sigmě, tedy toho, že
chceme být silní na míči, především
v herních činnostech jednotlivce.
V kategorii U11 do toho postupně zapojujeme i některé další věci
a něco málo z taktické přípravy. Takže toho se držíme.“

ƔƔ Kolik času vám zabírá příprava
a kolik pak vlastní tréninky?
„Sama příprava tréninkové jednotky
mi zabírá zhruba půlhodinu až hodinu. Jsme v kontaktu se všemi trenéry, kde řešíme náplň a účel tréninku.
Trénink je potřeba nejdříve vymyslet
a sepsat. Co se týká času, tak trénujeme hodinu a půl. Někdy to máme
i prodloužené za účelem protažení po
tréninku.“
ƔƔ Jak vnímáte zájem dětí i rodičů
o fotbal? Klesá počet dětí, nebo
spíše roste?
„V dnešní době, kdy máme plno dalších sportů, a navíc elektroniky, je
to těžké. Zájem o fotbal však cítíme.
Sigma je výběrový klub a věříme, že
probojovat se do týmu je pro každého malého fotbalistu cíl. Každopádně
každý ročník to má jinak. Některý je
početně silný, jiný zase slabší.“
ƔƔ Zaúkoloval jste kluky i na dobu
koronavirovou?
„Kluci pracují na individuálním plánu, kdy jim doma s trenéry natáčíme
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videa jak na posilování, tak na techniku s míčem a různou koordinaci, rychlost a podobně. Zachovali jsme režim
jako přes sezónu, což jsou tři tréninkové jednotky za týden. Do tréninku
zapojujeme i různé výzvy v podobě,

kdo udělá nejvíce koníčků nebo vydrží co nejdéle v planku. Chlapci se při
každém tréninku musí natáčet a videa
nám vkládat na facebookovou skupinu, kde máme možnost vidět, jak se
kdo zlepšuje a maká.“

fotbal extra - 12. díl

www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. ledna 2020
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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.
Minule jsme se věnovali aktuální zprávě, dnešní díl dlouhodobého seriálu vše rozebírá podrobněji. 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
KRAJSKÝ PØEBOR – STATISTIKY 2019/2020

Nejvíce
RGHKUDQÙFK
PLQXW
1483 – Miroslav Nejezchleb, Tomáš
Los a Jakub Chrást (všichni Lutín),
1479 – David Zmund a Jan Srdýnko
(oba Medlov), Vojtěch Nakládal (Litovel), 1475 – Dominik Hatala (Velké Losiny), 1471 – Martin Kuba, Tomáš Drmola (Šternberk), 1470 – Lukáš Dlouhý
a Tomáš Čech (Želatovice).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
2 – David Němčík (Kralice),
dalších 13 hráčů po jedné.
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1HMOHSvÉ
VWÔHOFL
VRXWÈzH
15 – Jan Togel (Šternberk), 12 – Marek Okrouhlý (Medlov), 10 – Jan Šmirják (Bohuňovice), Jan Nehyba (Ústí),
Adam Bříza (Jeseník), 9 – Michal Sitta
(Zábřeh), Pavel Kryl (Šternberk), Daniel Ryba (Mohelnice).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
9 – Sebastian Palla (Lipová), 8 – Tomáš
Drmola (Šternberk), Pavel Klvaňa (Opatovice), Jiří Mráz (Jeseník), 7 – Marek
Kirschbaum (Černovír), Petr Linet (Velké Losiny), Jiří Kasal (Medlov), 6 – Lukáš Dlouhý (Želatovice), Vlastimil Knýř
(Mohelnice), Patrik Sencovici (Ústí).

FGP STUDIO I.A TØÍDA SKUPINA B
– STATISTIKY 2019/2020

Nejvíce
RGHKUDQÙFK
PLQXW
1298 – Roman Vlček (Slavonín),
1291 – Lukáš Zelina a Jaroslav Frehar
(oba Určice), 1282 – Štěpán Hanák
(Čechovice), 1281 – Ondřej Zatloukal
a Jan Omelka (oba Brodek u Přerova),
1280 – Vladimír Bárta (Plumlov),
1278 – Lukáš Kovařík (Lipník), 1274
– Radek Kropáč (Protivanov), 1262 –
Filip Machač (Beňov).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
1 – celkem jedenáct hráčů včetně Marka
Pospíšila a Dalibora Sedláka (oba Protivanov), Adama Hladkého (Plumlov),
Ondřeje Chytila (Kostelec na Hané).

1HMOHSvÉ
VWÔHOFL
VRXWÈzH
17 – Lukáš Kovařík (Lipník), 16 – Filip Machač (Beňov), 12 – Ondřej Murin
(Bělotín), 10 – Adam Hladký (Plumlov), 9 – Jaromír Krása (Konice), Marek
Grmela (Protivanov), 8 – Daniel Navrátil (Beňov), Edvard Vasiljev (Bělotín),
Robert Pecha (Bělotín), Petr Halouzka
(Určice), Robert Žůrek (Kojetín-Kovalovice), František Kolečkář (Čechovice).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
6 – Ondřej Murin (Bělotín), Jakub Hrabal (Beňov), 5 – Martin Václavíček, Filip
Machač a Tomáš Kytlica (všichni Beňov),
Radek Kropáč (Protivanov), Martin Kubica a David Hurta (oba Lipník).

SMOOS I.B TØÍDA SKUPINA A
– STATISTIKY 2019/2020

1HMOHSvÉ
VWÔHOFL
VRXWÈzH

Nejvíce
RGHKUDQÙFK
PLQXW

20 – Marek Macháček (Jezernice), 16
– Martin Koller (Troubky), 15 – Jakub
Simon (Jezernice), 12 – David Trajer
(Pivín), 11 – Martin Skála (Újezdec),
10 – Petr Petráš (Troubky), 8 – Jaroslav
Svozil (Pivín), 7 – Jakub Krčmář (Kovalovice), Lukáš Zajíc (Tovačov), Petr
Štimpl (Tovačov), Petr Zapletal (Mostkovice), Jan Všianský (Klenovice).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
1 – celkem jedenáct hráčů včetně
Martina Pospíšila a Marka
Fürsta (oba Pivín), Martina Spálovského (Klenovice), Ondřeje
Dostála (Vrchoslavice), Jakuba
Wolkra (Mostkovice), .

1284 – Martin Svozil, Jaroslav Svozil
a Pavel Valtr (všichni Pivín), 1283 – Daniel Šebák a Michal Ďopan (oba Horní
Moštěnice), 1282 – Vít Švec (Kovalovice),
1280 – Martin Vogl a Dominik Drmola
(oba Otaslavice), 1278 – Jan Dočkal (Tovačov), Vladimír Fialka (Vrchoslavice),
1274 – Ladislav Zemánek (Radslavice),
1273 – Lumír Stoklásek (Troubky).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
6 – Zdeněk Zezula (Kovalovice), Petr Petráš
(Troubky), Jakub Matyáš (Radslavice), Erik
Dreksler (Klenovice), Josef Stokláska (Újezdec),
5 – Petr Kankovský a Ondřej Dostál (oba Vrchoslavice), Marek Liška (Klenovice), Ladislav Dvořák (Jezernice), Tomáš Kantor (Kovalovice), Dominik Drmola (Otaslavice), Martin Svozil (Pivín).
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Jaro začalo dříve, než skončilo. Půl
roku týmy a jejich hráči čekali, aby se
mohli naplno pustit do bojů o další
důležité body. Nyní je ale konec. Fotbalový svaz rozhodl o tom, že tentokrát se všichni připravovali vcelku
zbytečně. Ještě řadu dalších měsíců totiž týmy zůstanou bez fotbalu – kvůli
opatřením proti koronaviru se z odložení soutěží stalo ukončení.
Co to pro týmy znamená? Čas foukat
si rány rozhodně ne. Týmy už měly
možnost se otřepat z podzimní části
sezóny, ať už pro ně dopadla jakkoli.
Doufání v oddech, které zaznívalo od
týmů jako třeba Jesenec-Dzbel nebo
dalších, je to tam. Při současném
krásném a slunném počasí už byli fotbalisté natěšení. Jenže bohužel.
Předčasné ukončení sezóny ovšem
nebylo ničím neočekávaným. Zatím-

co u fotbalu stále existovaly plány na
to, že se ještě soutěže rozběhnou, ty
basketbalové, volejbalové či hokejové
už byly ukončené. Ani v cizině to pro
sporty nedopadlo dobře. Z evropských soutěží tak například nadále
pokračuje jen ta běloruská. Bylo tak
jen otázkou času, kdy definitivně za-

KOMENTÁØ
hřmí i nad tuzemským fotbalem. Byť
u profi soutěží stále zůstává naděje, že
se podaří jejich zápasy odehrát.
Bylo nepochybně těžké definitivně
rozhodnout, že sezóna skončí předčasně. Koneckonců tato situace nemá
precedent. I tak se ale domnívám, že
jde o správné rozhodnutí. Jak někteří
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funkcionáři zdůrazňují, zdraví hráčů
je nejdůležitější. Časově by navíc nebylo
možné sezónu dohrát nějak rozumně.
Musely by se složitě hledat termíny, kluby by byly rády, kdyby vůbec měly dost
hráčů, aby se poskládaly. Tabulkou by
podobný stav mohl pořádně zamíchat.

A následné protesty, že jim pouhé posunutí zápasů do všedních dnů způsobilo
problémy, případně i pády, by byly zcela
namístě. Jak se tedy občas říká – někdy
je důležité učinit těžké rozhodnutí. V tomhle případě se jednalo zároveň o rozhodnutí správné.

„Tohle bylo opravdu jediné řešení,“
uvědomuje si předseda OFS Prostějov
PROSTĚJOV Předminulé úterý
výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky pomyslně
třikrát foukl do píšťalky a odpískal
konec všech amatérských soutěží. České fotbalové prostředí tak
v letošní sezóně nepozná mistry
ani sestupující od třetí ligy až po
„pralesy“. I když FAČR stále čekal
na zlepšení, po prodloužení
nouzového stavu vládou již
bylo všem jasné, že letošní sezóna se zapíše do kronik tučným písmem jako nedokončená. Předseda Okresního
fotbalového svazu Prostějov
Milan Elfmark (na snímku) s verdiktem souhlasí.„Bohužel se s tím
musíme smířit,“ uvedl smutně, leč
chápavě.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FREHAR
yy Co říkáte na ukončení letošní sezóny a anulování soutěží?
„Souhlasím, už bohužel nebylo moc na
co čekat. Dokud bude platit nouzový
stav, který se nyní prodloužil, kluby nemohou ani trénovat, o zápasech vůbec
nemluvím. Na amatérské úrovni se to
nedá udělat po skupinách jako v profesi-

Milan Elfmark

onálním fotbale. Na výběr už jiné řešení
nebylo, bohužel se s tím musíme smířit.“
yy Myslíte si, že se ještě mohlo chvíli
počkat, nebo už ta situace byla jednoznačná?
„Minule jsme se bavili o tom, že u nás
by byl problém především s okresním
přeborem, v dalších soutěžích není tolik
mužstev a termíny by se tam najít ještě
daly. Ale musíme si samozřejmě uvědomit, že všechny soutěže na sebe musí
nějakým způsobem navazovat. Okresy
na kraje, kraje zase na komise pro Moravu a Čechy. Nemůže si každý okres určit

SMOOS I.B TØÍDA SKUPINA A
– STATISTIKY 2019/2020

1HMOHSvÉ
VWÔHOFL
VRXWÈzH
25 – Josef Šátek (Dub nad Moravou), 19 – David Lacman (Moravský
Beroun), 17 – Štefan Danis (Slatinice),
David Lošťák (Velká Bystřice), 15 – Jaromír Pospíšil (Velký Týnec), Vojtěch
Kniefel (Loštice), 12 – Martin Thomas
(Kožušany), 11 – Tomáš Cibulec (Haná
Prostějov), Michal Dostál (Slatinice), 10
– Patrik Gábor (Haná Prostějov).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
2 – Tomáš Matocha a Radek Dohnal
(Doloplazy), dalších 17 hráčů po jedné
včetně Přemysla Gottwalda, Martina
Vernera a Ladislava Kišky (všichni Smržice), Martina Koláře a Radovana Světlíka (oba Haná Prostějov), Bronislava
Buriana (Jesenec-Dzbel).

Nejvíce
RGHKUDQÙFK
PLQXW
1295 – Adam Kollmann (Smržice),
1281 – Zdeněk Šemro (Slatinice),
Michal Janák (Velký Týnec), 1280 –
Nikos Malinovský, Jan Mužátko a Petr
Pohanka (všichni Moravský Beroun),
1278 – Jan Lošťák a Jan Wenzel (Velká
Bystřice), 1277 – Jan Marák a Michal
Trnavský (Haná Prostějov).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
7 – Jiří Schmidt (Velká Bystřice), Karel Žváček (Leština), 6 – David Lacman
(Moravský Beroun), 5 – Petr Novotný
(Velká Bystřice), Jakub Zábranský (Doloplazy), Nikos Malinovský (Moravský
Beroun), Radek Dohnal (Doloplazy),
4 – Martin Laštůvka (Jesene-Dzbel),
Patrik Gábor (Haná Prostějov), Martin
Luža (Smržice).

svoje pravidla, jak a kterou soutěž dohrát.
Tohle bylo opravdu jediné řešení.“
yy Jak moc tato situace ublíží fotbalu právě na regionální úrovni?
„Zatím to asi nedokáži odhadnout,
ale pro fotbal to znamená určitě obrovskou ránu. Uvidíme, jak se nám
po tak dlouhé pauze dokáží navrátit
hráči zpátky. Doufejme, že se všichni vrátí zpět a nenajdou během
tohoto těžkého období jinou zábavu. Snad nám zase neupadnou
další týmy v zapomnění.“
yy Hodně silně se mluví také
o dopadech ekonomiky, mohou nastat problémy z nedostatečného financování od FAČR?
„Stále je pro mě problém spíše než
ekonomický ten sportovní. Už teď je
spousta oddílů, kde bojují o každého fotbalistu. Ekonomické dopady samozřejmě přijdou také, ale podle ujištění ministerstva i Národní sportovní agentury by
mělo být v rámci těch nejnižších soutěží
stále dostatek financí na rozdělování. Větší problém bude nastávat u vyšších soutěží. V krajských soutěžích a výše půjde
především o peníze od sponzorů, kde už
jsou potřeba v daleko větší míře. Tam se
může stát, že hlavní sponzoři již nebudou
mít dostatek prostředků pro podporu celých soutěží i lokálních klubů.“

yy A jak velký problém nastane
u mládeže? Přece jen u dětí na vesnici udělá půlroční pauza bez fotbalu
hodně.
„U mládeže je po sportovní stránce problém asi největší. Stejně jako některé
mužské týmy trpí nedostatkem hráčů
především mládež. Navíc u dětí je ještě
daleko vyšší pravděpodobnost, že za tu
dobu bez fotbalu si najdou jiného koníčka, který ten fotbal potom přebije. Na
mládeži se tak musí stále nějakým způsobem pracovat.“
yy Pokud by se situace zlepšila a opatření se uvolňovala, řešili byste nějak
s kluby případné přáteláky či turnaje?
„Co se týká mládeže, tam bychom, pokud by to bylo možné, určitě okamžitě
přispěchali s pomocí. Pokud by to bylo
například začátkem června možné, navrhli bychom turnaje od přípravek, aby
se do toho děti dostaly co nejrychleji
zpátky. Ale je stále otázkou, zda to bude
možné. U mužů si troufám říct, že ti se
dokáží samostatně domluvit mezi sebou
na případných přátelských utkáních.
Otázkou ale zůstává, zda to bude možné.“
yy Věříte ve start podzimní části
podle plánu? A že počet celků zůstane
minimálně stejný?
„Pevně v to doufám. Každý klub nyní
musí vyvinout co největší úsilí a snažit se
ze všech sil, abychom se na podzim zase
všichni potkali tam, kde chceme, a to na
hřišti.“

II. tøída Okresní pøebor OFS Prostìjov
– STATISTIKY 2019/2020

1HMOHSvÉVWÔHOFL
VRXWÈzH
19 – Petr Vodák (Určice), 16 – Jan Dvořák (Vrahovice), 14 – David Kolář (Brodek u Konice), 13 – Libor Němec (Horní
Štěpánov), 12 – Jan Studený (Vrahovice), 11 – Petr Kolečkář (Němčice n. H.),
Jakub Kratochvíl (Dobromilice), 10 – Josef Meluzín (Horní Štěpánov), 9 – Michal Kolařík (Plumlov), 8 – Karel Fajstl
(Plumlov), Petr Kawij (Kralice n. H.),
Lukáš Tyl (Horní Štěpánov).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
1 – Oldřich Vévoda, Jan Navrátil a Michal
Tomek (všichni Němčice nad Hanou), Michal Dudík a Josef Dostál (oba Výšovice),
Michal Baránek a Jaroslav Ježek (oba Vícov),
Hubert Burget a Jiří Kováč (oba Brodek
u Konice), Jan Marek (Horní Štěpánov),
Leoš Zapletal (Kralice n. H.), Jan Dvořák
(Vrahovice), Lukáš Nakládal (Určice).

Nejvíce
RGHKUDQÙFK
PLQXW
1195 – David Prucek, Tomáš Varga
a František Hanák (všichni Vrahovice),
1184 – Roman Bašný, Lukáš Fojt, Kamil
Janíček, Libor Klimeš, Lukáš Rychnovský
a Martin Sígl (všichni Horní Štěpánov),
Dominik Selucký (Dobromilice) .

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
5 – Petr Fialka (Dobromilice), Lukáš Fiferna (Držovice), David Pávek (Brodek u Pv.), 4 – Josef Slavík
(Tištín), Petr Soldán (Brodek u Pv.),
Petr Vodák (Určice), Petr Mrňka (Výšovice), Jan Studený (Vrahovice), Petr
Řezáč (Němčice n. H.), Petr Matoušek
(Brodek u Pv.), Daniel Petík (Vrahovice), František Hýbl (Skalka), Jiří Kováč
(Brodek u K.)
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Zatímco v předešlé sezóně mělo Prostějovsko zástupce i ve skupině „A“, tentokrát
byly všechny týmy z regionu natěsnány
v „béčku“, kam se přesunula také Konice.
Ta společně s Čechovicemi dopadla z prostějovských týmů nejlépe – Konice obsadila čtvrté místo, Čechovice dokonce třetí.
Oba týmy potvrzovaly nejen výsledky
předzápasové předpoklady a dlouhodobější formu. Za očekáváním naopak skončily Určice, i když ne příliš. Trvaleji se totiž
pohybují kolem středu, případně horšího
středu tabulky. Tentokrát ale nebyl trenér
David Kobylík příliš nadšený, zejména
závěr sezóny se jeho svěřencům nepovedl,
náskok na nejslabší celky byl navíc zanedbatelný. Na konci tabulky se pak tísnily
Protivanov, Plumlov a Kostelec na Hané.
Zejména Kostelec schytával většinu podzimu bolestivé debakly, nicméně závěr měl
z této trojice nejlepší. Nejhůře ale nakonec
dopadl Plumlov, který i kvůli dočasné ztrátě opor posbíral jen deset bodů.

7$%8/.$)*3678',2,%7´©'<
6.83,1<$3232'=,01©¤67,

Po dvouleté pauze mělo Prostějovsko
opět v soutěži dva zástupce. Nováčkem
soutěže se stala Lipová, která se mezi
krajskou elitu dostala po vcelku suverénním ovládnutí I.A třídy Olomouckého
KFS. Ve své jízdě svěřenci trenéra Pavla
Růžičky pokračovali. Brzy se naladili na
vítěznou vlnu a začali pravidelně bodovat. Ke konci podzimní části už se jednalo o střídání lepších zápasů s horšími,
konečné čtvrté místo je ale rozhodně
nad očekávání. Starousedlík Kralice na
Hané naopak začaly ročník hrůzostrašně, nejenže nebodovaly, ale vůbec nestřílely góly. Postupně se ale tým herně
i výsledkově zvedal. Konečné třinácté
místo výkonům z konce sezóny neodpovídá. Přesto se tým umístil ve stejné
části tabulky jako v minulé sezóně.

.UDMVNÙSÔHERUPXzÕ

.UDMVNÅVRXWÈzH

,$WÔÉGDVNXSLQDc%p

Sezóna 2019/2020 je oficiálně ukončená. A nezbývá než bilancovat. Celkově do bojů zasáhlo 41 klubů z Prostějovska, sezónu (podzimní část) jich ale dokončilo pouze čtyřicet. Otinoves
totiž požádala o vystoupení z rozehrané III. třídy skupiny „B“.
Jinak se ale na trávnících Prostějovska i soupeřů přespolních
odehrávaly líté boje. Řada týmů pak skončila podle původního očekávání. Jiné naopak mnohem hůře.

V „béčku“ tentokrát startovaly tři týmy.
Nejlépe se tentokrát dařilo prostějovské
Hané, která se držela na čtvrtém místě.
Haná těžila z toho, že se brankově probudili i jiní hráči kromě dua Cibulec–
Gábor. Mužstvu se podařilo navázat na
velmi úspěšné předchozí jaro. A mohlo
se tabulkou posunout ještě výše nebýt
koronavirové stopky. Zbylé dva týmy
naopak nezažily bodově podařenou
podzimní část. I když Jesenec-Dzbel
ukázal velkou produktivitu a houževnatost, jelikož se s často zraněními prořídlým týmem dokázal místy vítězně
popasovat s početnějším soupeřem.
Smržicím se opět nedařilo. Přestože to
tentokrát nevypadalo, že by musely až
do konce sezóny, do posledního zápasu,
bojovat o přežití v nejnižší krajské grupě.
Jak by to ale dopadlo v konečném zúčtování, to už nezjistíme.

,%WÔÉGDVNXSLQDc%p

Ve skupině působilo celkově pět týmů.
A podobně jako o třídu výše i zde se týmy
z Prostějovska nacházely ve všech patrech
tabulky. Nejlépe podle očekávání dopadl Pivín. Oproti dřívějším letům zlepšil
obranu, kterou přidal k tradičně silnému
útoku. Výsledkem je druhé místo a velký
náskok na bronzovou příčku. Sezóna tedy
byla opět úspěšná. Totéž si ale mohou říct
také Vrchoslavice. Ty skončily sice v půlce
tabulky, je to ale úspěch už jen kvůli tomu,
že se do soutěže probojovaly právě na
jaře 2019. Tým hlavně musel v průběhu
podzimu zkvalitnit obranu. A to se podařilo. Na konci tabulky se naopak krčily
Otaslavice a Mostkovice, které si oproti
minulému ročníku mírně pohoršily. Sešup dolů zaznamenaly především Klenovice na Hané. Tým Vladimíra Horáka
se stal v předešlém ročníku králem, avšak
postup do kraje odmítl. Jenže o pouhých
pět měsíců později prožívali Klenovičtí
zcela jiné pocity, nedařilo se a ukončení
sezóny je vysvobodilo z dvanáctého místa. Mistrovská kocovina se tedy projevila
v plné míře.

,%WÔÉGDVNXSLQDc$p

Zklamáním sezóny jsou naopak
Klenovice a také Plumlov

i Vrahovice

3ÔHERU2)6
3URVWÈMRY,,WÔÉGD

2NUHVQÉVRXWÈzH

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Skupina „A“ skončila z větší části podle
předpokladů. Na prvním místě se usídlily
Nezamyslice, které v předešlé sezóně spadly
z Okresního přeboru. A potvrdily, že by se
rády vrátily o úroveň výše. Totéž platí o čechovickém „béčku“, dalším sestupivším. Rezerva tradičního účastníka I.A třídy skončila
za Nezamyslicemi, a právě tyto dva týmy by
se nejspíš popraly o postup. Promluvit do
souboje o něj mohly také ještě třetí Olšany.
Skupina „B“ byla jasně v roli dvou tradičních lídrů, tedy Kladek a Ptení. Oba týmy
rovněž skupinu ovládly ročník zpět. Kladky neztratily ani bod, Ptení přišlo o dva.
I tyto týmy potvrdily předsezónní ambice. Na dnech jednotlivých skupin naopak
skončily Pavlovice u Kojetína a Přemyslovice. Mužstva shodně dokázala získat
pouze jediný bod.

,,,WÔÉGD

Okresní přebor byl na podzim ve znamení jednoho velkého návratu. Vrahovice
se dostaly znovu do čela tabulky, přestože
předešlá sezóna se jim vůbec nepovedla.
Tým ale tentokrát válel, ze třinácti zápasů
prohrál jediný a předváděl navíc hezký fotbal. Druhé místo obsadil Horní Štěpánov.
Jeden z tradičních mančaftů na špici soutěže naplnil předpoklady. Útokem a obranou se sice Vrahovicím vyrovnal, přesto ale
jeho výsledky na menší než desetibodový
odstup od lídra tabulky nestačily. Třetí pak
zakončil podzim Brodek u Prostějova. Pro
něj to bylo mírné zlepšení oproti předešlému ročníku. V závěsu za ním skončily
Kralice na Hané, jejichž rezerva se jako
nováček ukázala ve velmi dobrém světle.
Páté místo obsadily oslabené Držovice,
které před startem sezóny přišly o zahraniční hráče. Na opačném konci tabulky
naopak skončily podobně jako předchozí
sezónu Výšovice. Zatímco se tehdy nakonec zachránily, tentokrát byla jejich situace
vážnější – získaly pouhé tři body.

zářila Konice, Haná Prostějov

Překvapila Lipová
a kralické„béčko“,
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1. Předpokládal jsem to.
2. Můj názor je, že je to nejspravedlivější bez postupů a bez sestupů. Záleží
ale také na ekonomické situaci klubů. Co se týká ukončení soutěží, tak
za sebe říkám ano. I z pohledu státní
správy vidím, že nemělo smysl to dál
oddalovat.
3. To má vše souvislost s celou sezónou. A závisí to na opatřeních. Pokud
by se začala uvolňovat, tak počítám
s koncem května, začátkem června.
Mohli bychom i podle původní termínovky odehrát nějaký přátelák. Jak
to ale vše bude, to vám teď nikdo neřekne.

SÔHGVHGD7-6RNRO.OHQRYLFHQD+DQÅ

6WDQLVODY&(7.296.¹

1. Tak určitě, to byla celkem jasná věc.
2. Když vidím, co se děje všude okolo,
tak je teď fotbal tím posledním. S tím se
nedá nic dělat. Je to pro nás blbé, ale co
se dá dělat. Pokud se jedná o postupy
a sestupy, mohlo se to tak klidně nechat. Ale také to mohli udělat tak, že by
postupovaly druhé týmy z roku 2019.
3. Tréninky… S dětmi jsme si založili
skupiny, a ty by trénovaly hned. Mně
už ten fotbal taky chybí, jak ho mám
jindy dost. Ale bojím se, že současná situace potrvá nejméně do konce
dubna.

3HWU025$9(&

SÔHGVHGD7-1H]DP\VOLFH

7$%8/.$/LRQ6SRUW,%7´©'<
6.83,1<%3232'=,01©¤67,

1. Samozřejmě. Snad si nemyslíte, že
jsem byl naivní. Nemělo smysl hrát
zápasy v týdnu – hráči chodí do školy,
do práce.
2. Soutěže bych ukončil tak, jak byly
k 31. prosinci. První postupuje, poslední sestupuje. Když už to tak dopadlo, tak bych to vzal a nově hrál
systémem fotbalového roku 1. ledna
až 31. prosince. Aspoň by se jednou
narovnal fotbalový svět a myšlení
funkcionářů z Prahy...
3. Tréninky budou mít smysl, až zde
bude možnost mít na nich dvanáct
patnáct lidí. Jinak to smysl nemá, mít
pár borců po rozích, aby si tam pokopávali. Kdysi se to dělalo tak, že si člověk zašel za barák a tam si čutal.

SÔHGVHGD7-6RNRO.RQLFH

-LÔÉ.8¤(5$

1. Překvapivé to není, vše k tomu směřovalo. Samozřejmě pro někoho to
rozhodnutí znamená komplikace, pro
jiného klid.
2. Řešil bych to asi stejně, tedy anulováním. Co se týká postupů a přestupů,
souhlasím s tím, jak to svaz udělal.
3. Myslím si, že teď s otevřením venkovních areálů se může začít v omezeném
počtu. Spíše ale individuálně. Jinak počítám, že obvyklé tréninky začnou v červnu nebo v červenci, dříve určitě ne.

-DNXE+$/8=$

SÔHGVHGD).9ÙvRYLFH

-DQ129271¹
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1. Abych pravdu řekl, ze začátku ne. Postupem času a vývojem situace jsem si vyvodil, že to tak asi dopadne. Kdybychom
neodehráli čtyři pět zápasů, nebylo by už
v našich silách vše odehrát. Měli jsme letní
přípravu, přípravné zápasy a najednou se
vše zavřelo. Co se týká individuálních tréninků, tak pochybuji, že je někteří dělají
na maximum. Fakt je ten, že se ani nedá
natrénovat to, co na hřišti pod trenérem.
2. Samozřejmě to není dobré. Měli
jsme koncepci a vizi, kde chceme být.
Situaci ale musíme brát takovou, jaká
je. Jde o zdraví hráčů, lidí. A jak bych to
-RVHI6./(1´
řešil? To je těžká otázka. Nechtěl bych ji
SÔHGVHGD7-6RNRO¤HFKRYLFH
osobně rozhodovat. Možná se 1. a 2. liga
dokope. U těch amatérských soutěží, no
nevím… Asi bych to ale řešil tak, jak to
udělali. Jak jinak taky?
3. Teoreticky by to šlo, třeba pět lidí s trenérem. A se dvěma metry a zákazy. O hřiště se nyní staráme. Ale pochybuji, že
bychom to vyřešili tak, že by tréninky po
sobě byly tři hodiny, aby se hráči rozdělili.
1. Ano, očekával jsem to. Vzhledem Trenér i hráči mají svá zaměstnání a není
k situaci, jaká je u nás v ČR a ve světě. tolik času. Uvidíme, co bude. Pokud by to
Asi se to dalo očekávat. Tajně jsem šlo, začali bychom v červnu.
doufal, že se věci změní a že by se koncem dubna zase začalo. Ale situace není .YÈWRVODY3(758l(/$
SÔHGVHGD7-6RNRO8UÄLFH
zřejmě taková, aby to bylo bezpečné.
Očekával jsem takové rozhodnutí po
Velikonocích, přišlo ale už dřív.
2. To je otázka poměrně na tělo... Asi
ale jiná možnost nebyla. Nejspíš jiné
řešení než anulování nebylo. A nemít
postup ani sestup mi přijde jako nejspravedlivější z možností. Těžko říct, 1. Určitě ano. Vzhledem k tomu, jak
zda by byla reálná třeba varianta červ- všechno na světě vypadá.
2. Nechal bych to tak, jak je to schválenového dohrání nebo baráže.
3. Trenér, hráči, prostě všichni doufají, no. Tedy bez postupů a sestupů.
že to bude co nejdřív. Důležité je, kdy 3. Myslím si, že dříve než v červnu na
ně nedojde.
to stát pustí. Červen by byl fajn.
1. Po tom, jak se to vyvinulo, tak zprvu jsem to nepředpokládal. Později už
jsem si byl jistý, že to tak skončí.
2. V závislosti na situaci určitě ano.
Bylo to rozumné řešení. Co se týká
postupů a sestupů, vůbec jsem o tom
nepřemýšlel. Od toho jsou jiní, kteří
o podobných věcech rozhodují.
3. Začnu o tom přemýšlet, až zde bude
možnost je uspořádat. A na základě toho,
jaké budou podmínky. Dnes ani nikdo
neví, zda bude nějaká letní příprava...

,YR.5283$
WUHQÅU7-6RNRO0RVWNRYLFH
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1. Čekal jsem to. Když se současný
stav prodlužoval, bylo to jasné. A možná to tak je nejlepší.
2. S postupy a sestupy souhlasím, tak
jak je to teď: nikdo nejde nahoru, nikdo nepadá.
3. Kdyby to šlo, tak by byl nejlepší
květen. Spíš to ale vidím na červen.
Čas využijeme na rekonstrukci hřiště.
Doufáme, že se vše do podzimu uvolní. Člověk do toho ale nevidí.

SÔHGVHGD6.3URWLYDQRY

SÔHGVHGD7-6RNRO3OXPORY

1. Já to očekával, už když se to začalo
odsouvat. Tušil jsem, že to tak dopadne.
2. S tím, že se ročník jako zruší, souhlasím. Jiné řešení asi není. Co se týká
postupu a sestupu, tak schválená cesta
je asi nejspravedlivější. Nějaké pohyby
asi budou, tak se třeba pro jiné týmy
uvolní místo výše. To se časem uvidí.
3. Nejradši okamžitě. Sport nám schází,
tréninky přitom ještě alespoň měsíc nebudou. Šlo by to možná bez sprch a šaten. Ale fotbal je kontaktní sport. V současnosti je to tedy stále velké riziko.
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rozhovor večerníku
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Zkušený manažer Miroslav Černošek komentuje současnou situaci ve sportu
PROSTĚJOV Tenisové zápasy, volejbalové a basketbalové duely, výkony
atletů na Zlaté tretře, ale i inscenace
divadelní přehlídky Aplaus mají minimálně jednu věc společnou. Na jednom místě v jednom okamžiku se ve
všech případech sešly stovky lidí. To
v současné situaci není možné. Sport
pláče, doprovázený vzlyky kultury.
A to pochopitelně netěší ani pořadatele špičkových sportovních akcí, které jsou v regionu spojené s agenturou
TK PLUS. „Není to nic veselého, spíše
to má prvky tragédie. Nikdy mě nenapadlo, že něco takového budeme prožívat,“ konstatuje zadumaně Miroslav
Černošek (na snímku), šéf marketingové společnosti a také prostějovského tenisu i muž, který podporuje řadu
dalších sportovních odvětví.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

šim mladým mistrům chceme jejich
koníček co nejdříve vrátit.“
yy A těm dospělým dát možnost,
aby se vrátili co nejrychleji do
herního módu?
„Podívejte, hráči měli možnost posilovat, dělat kondici. V některých
věcech to bylo dobré. Mluvil jsem
o tom s našimi trenéry, nikdo nezahálel. Ale tenis je hlavně o kvalitě
tréninku a sparingu, ten zatím možný nebyl.“
yy Nemůže být otevření kurtů
tou první vlaštovkou, po které se
pomalu bude blížit vše k normálu
a pořádání turnajů?
„Turnaje jsou hodně omezené pohybem hráčů a hráček. Ti musí do
Prahy nebo Prostějova přijet. Pochopitelně vnímám, že se postupně
vše uvolňuje. Snad to bude z pohledu České republiky optimistické,
ovšem zda to bude stejné z pohledu
Evropy a světa, to jisté není. Pro profesionální hráče tahle doba nejistoty
není příjemná.“

naději na pořádání pařížského French Open. V jeho druhém týdnu bychom chtěli hrát u nás v Prostějově.
Ale uvidíme, jestli to tak bude.“
yy V Prostějově hrají také volejbalistky a basketbalisté. Jaká je
situace v těchto týmech?
„Současnou situaci řešíme. Je to citlivé téma. Volejbalistky i basketbalisté

Kromě TK PLUS jsem majitelem agentury
Česká sportovní. V této firmě jsem musel
udělat některé nepříjemné a velice nepopulární
kroky. Ukončil jsem pracovní vztah s většinou
lidí a zůstal prakticky pouze finanční ředitel...
yy V TK PLUS podobný scénář
nehrozí?
„Věřím, že pro některé kluby a agentury může být současná situace naprosto smrtící, protože když přestaneš
platit zaměstnance, tak se ti odborníci
rozprchnou a nebude jednoduché
je pak dát zase dohromady. Já mám
v naší společnosti několik poměrně
špičkových manažerů, kteří zvládají
svoji práci a o které bych nerad přišel.“
yy Takže se soustředíte především na Prostějov a TK PLUS a na
vše, co s tím souvisí?
„Ano. Ukázalo se, jak dobré bylo
dlouhodobé budování osobních
vztahů s firmami. Firmy, které
nás podporují, nám i v současné
době poskytly zálohově nějaké prostředky, i když se akce
nekonají. Je to postaveno na
tom, že jsme spolu mnoho
let spolupracovali a vycházeli si vstříc, firmy jsou
dnes vůči nám štědřejší
než vůči ostatním.
Máme společnosti,
které jiným smlouvy vypověděly,
nám ne. Pouze
je snížily nebo
upravily.“

Ladislav
VALNÝ
yy Zkusíte odhadnout, jak dlouho celá současná situace potrvá
a jaké budou její důsledky?
„Musím přiznat, že do takového rozhovoru se mi příliš nechtělo, protože
´obdivuji‘ spousty rádoby odborníků, kteří se vyjadřují ke všem věcem,
které jsou spojeny s koronavirem. Já
se domnívám, že je to věstění z křišťálové koule. Vidět totiž celkový
dopad pandemie je dnes nemožné.
Nikdo nemá zažitou podobnou zkušenost.“
yy To nezní příliš optimisticky...
„Přiznám se, že v současné době
jsem spíše pesimista. I vzhledem
k tomu, že naše firma nedělá ryze
české projekty, ale má přesah do
zahraničí. Dnes nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho současný stav
potrvá v Americe nebo Velké Británii, kde dokonce onemocněl premiér. A jak to bude ve Španělsku nebo
Itálii, kde jsou stále každý den stovky
mrtvých?“
yy Co s tím můžete dělat z pohledu tradičních akcí, které pravidelně pořádáte?
„U pražského tenisového turnaje
WTA se dělat nedalo vůbec nic.
Letošní ročník se musel odpískat.
U dalších akcí se snažíme posouvat
je na termíny, kdy může být jejich
uskutečnění reálné. Zlatá tretra by
měla proběhnout 8. září, tenisový
challenger MONETA Czech Open
na přelomu září a října. Ohledně finálového turnaje mistrovství světa
družstev do 14 let intenzivně komunikujeme s ITF, která ten turnaj
potřebuje udělat, protože jinak teď
nepořádá vůbec nic. Postupně budeme pochopitelně řešit i naše projekty v regionu.“
yy Rozhodnutím vlády se otevřela některá sportoviště. Jak moc je
to dobrá zpráva?
„Umožňuje nám to, abychom se
trošku rozkročili v rámci venkovních antukových kurtů. My jsme na
pobyt na venkovních sportovištích
připraveni. Od osmého dubna jsme
začali postupně spouštět rekreační
a závodní tenis. Pochopitelně tak,
abychom splnili vládní předpisy.
Dva hráči nebo trenér s hráčem.“
yy Šatny ale musí být zavřené,
stejně tak další zázemí. Stojí za
námahu dvorce složitě upravovat?
„Rozhodně. Chceme hlavně závodním hráčům umožnit, aby se vrátili
k něčemu, co je v některých případech živí a v některých případech
je to jejich život. Mám na mysli děti,
které kromě toho, že chodí do školy,
mají tenis jako jedinou zálibu a my
jsme jim vzali něco, co je baví. Na-

yy Řadu tenistů jste
vychoval, některé stále
zastupujete. Umíte se
vžít do jejich situace?
„Tenisté a tenistky jsou
odkázaní výhradně na
příjem z turnajů. Nejsou
fotbalisté nebo hokejisté,
kteří mají ve svých klubech smlouvy. Dnes třeba
upravené a snížené, ale
nějaké peníze dostávají.
Tenisté jsou odkázaní výhradně na příjem
z turnajů a ty se nehrají.
Když vezmu třeba Jirku
Veselého. Dva roky moc
nevydělal, teď se posunul
zpátky do stovky. Očekával se
jeho silný nápor do padesátky,
protože tři měsíce nic neobhajoval. V době, kdy mohl postupovat a vydělávat peníze,
napaluje míčky a dělá kondici... U dospělých, kteří jsou
pod čtyřicátým místem, je
účast na turnajích základní
obživou. Pochopitelně příjmy Petry
Kvitové nebo Karolíny Plíškové byly
v minulosti takové, že jim zajistily polštář a nejsou v přímém tlaku. Ovšem
taková Katka Siniaková a další hráčky
by potřebovaly hrát. Pro mladší kluky
a holky jde vlastně pouze o vypadnutí
z tréninku, protože mají nějaké peníze od klubů a rodičů.“
yy Navíc ani netuší, v jakých pozicích se na kurty vrátí…
„To je pravda. Je otázka jak ATP
a WTA přistoupí k žebříčkům. Každé rozhodnutí bude pro někoho nespravedlivé. Pak je tady otázka, kdy
se začne hrát. Wimbledon se zrušil,
a když čtu informace z New Yorku,
nedovedu si představit, že by se koncem srpna na US Open představila
kompletní špička, i kdyby se hrálo.
Zatím chováme i trochu sobeckou

yy Budou firmy podporovat sport
i po překonání dnešních potíží?
„Sport na špičkové úrovni je o ekonomice a penězích. Mezi partnery patří
banky. Nikdo neumí odhadnout, jak je
situace postihne. Jestli lidé nebudou ve
velkém vybírat peníze a ty pak budou
chybět jinde. Nebo stavební firmy. Tisíce Ukrajinců, které zaměstnávaly, odjely
domů, akce se zastavily. Je otázka, kdy
se zase rozjedou. Snažíme se výrazně
uskromnit, Zlatá tretra bude možná
hlavně česká, tenisový turnaj menší. Ale
některé náležitosti, které projekty potřebují, se prostě osekat nedají.“
yy V současné době se sport nedá
dělat bez podpory krajů a měst.
Máte představu, jestli v ní budou
instituce pokračovat i po skončení pandemie?
„Já se snažím o velice intenzivní komunikaci s hejtmanem Olomouckého
kraje Ladislavem Oklešťkem i s primátorem Prostějova Františkem Jurou. Je
velkou výhodou, že oba mají vztah ke
sportu. Vnímají realitu, že nelze sport
úplně zardousit. Z jejich strany registruji přísliby, že sport zůstane v portfoliu jejich dotačních titulů, které podporují sport v jakékoli podobě.“
yy Jak se s nečekanou realitou vyrovnáváte osobně?
„Těžce, jako každý. Zrovna jsem si volal s Jiřím Kejvalem. Dvacet let spolu
děláme olympijský marketing, jsme
kamarádi. Shodli jsme se na tom, že už
máme něco za sebou, něco jsme prožili, ale takovou situaci jsme rozhodně
nečekali. Považovali jsme ji za naprosto
absurdní a ona přesto nastala. Je tady
a musíme se s tím nějak vyrovnat.“

vizitka
MIROSLAV ČERNOŠEK
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mají pochopitelně smlouvy. Ovšem
v první polovině března přestali hrát
i trénovat. Do konce března jim přiznáváme to, na co mají nárok, a vedli
jsme plodnou diskusi, co bude dál,
protože finanční příjmy se prakticky
zastavily. Je jasné, že nějaké úpravy
přišly.“
yy Co současná situace znamená
pro vaši společnost?
„Ukazuje se, jak byla prozíravá filozofie, kterou už nějakou dobu razíme. Vedle velkých mezinárodních
akcí jsme se vydali cestou spolupráce s regiony. Máme poměrně velice dobře postavené marketingové
smlouvy s Olomouckým krajem,
statutárními městy Prostějov i Olomouc. Ostrava a Moravskoslezský
kraj nás zase podporují při Zlaté tretře. Díky tomu nejsme úplně finanč-

ně vyprahlí a jsme schopni nějakou
dobu žít. Ovšem musíme se dostat
k nějakému momentu, kdy se vše
oživí a zase nastartuje.“
yy Myslíte si, že jiné společnosti
svoji činnost buď ukončí, nebo
budou mít velké problémy?
„Sám jsem to nedávno zažil. Kromě
TK PLUS jsem majitelem agentury
České sportovní. V této firmě jsem
musel udělat některé nepříjemné
a velice nepopulární kroky. Ukončil
jsem pracovní vztah s většinou lidí
a zůstal prakticky pouze finanční
ředitel, se kterým řešíme individuální smlouvy s našimi sportovci. Ale
jinak se nic neděje. Pražský turnaj se
nekoná, Davis Cup a Fed Cup přešly
na jiný formát bez domácích zápasů.
Takový výpadek se nedá nijak nahradit.“

✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal někdejší
profesionální tenistku Petru Langrovou
✓ z předchozího svazku má dvě dcery
a čtyři vnoučata
✓ ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010
pak zakončil studium Ph.D. a v roce 2016 byl na Masarykově
univerzitě jmenován docentem
✓ podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let
minulého století
✓ začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou
představenstva a spolumajitelem společnosti Česká sportovní,
kterou převzal do stoprocentního vlastnictví
✓ je majitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov,
která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší
tuzemský tenisový turnaj MONETA Czech Open
✓ kromě TK AGROFERT je v Prostějově pod hlavičkou
TK PLUS volejbalový oddíl, marketingově se podílí
také na chodu fotbalového oddílu 1.SK Prostějov a BK Olomoucko
✓ je autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team
✓ dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor
a jeho firma realizovala například basketbalové Final Four,
otevírací zápas NHL či tenisový Laver Cup v Praze
✓ pravidelně pořádá atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě,
stará se také o oba tenisové reprezentační týmy
pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými dosáhl historických triumfů
✓ v roce 2017 obdržel v rámci CZECH TOP 100 elity
české ekonomiky titul Ambasador České republiky
✓ v roce 2019 převzal ocenění v anketě Českých 100 nejlepších,
konkrétně v kategorii Gentleman Pro a přednášel ve Španělském
sále Pražského hradu více jak dvěma stovkám osobností
na téma ‚Teorie úspěchu´
✓ dlouhodobě přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné
kultury UP Olomouc, poslední roky působí na Fakultě
sportovních studií v Brně
zajímavost: byl největším zastáncem projektu Národního
olympijského centra v Prostějově, hala nakonec pod názvem
NSC vyrostla a do vypuknutí pandemie byla maximálně využívaná
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PROSTĚJOV Jako jedni z prvních sportovců ve zdejším regionu začali znovu společně trénovat – navzdory trvající pandemii
koronaviru – nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Umožnila jim to
částečně uvolněná opatření ze strany vlády ČR, čehož poměrně
rychle využili k zahájení přípravy.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Nezbytnou podmínkou bylo zprovoznit oddílový kurt pod širým nebem v areálu u sokolovny na Skálově
náměstí. „Vždycky po zimě se musí
udělat brigáda, při které upravíme antukový kurt tak, aby se na něm dalo
opět hrát. A zároveň uklidíme i okolí
dvorce včetně hlediště. Tuhle brigádu
jsme tentokrát provedli na Velikonoč-

lého posezení u pivečka či nealko nápojů. Na tuhle oblíbenou kratochvíli
budou muset (nejen) vyznavači tradičního českého sportu ještě nějakou
dobu zapomenout. „Zatím se v areálu
radši nebudeme ani sprchovat, lepší
až doma,“ odtušil Richard Beneš.
V průběhu minulého týdne si pak
někteří borci „jedničky“ střihli na
zprovozněném dvorci první tréninky
singlů a dvojic, což je momentálně
povolené maximum. „Předpokládám, že v tomto omezeném režimu
teď kluci rozběhnou normální přípravu tak, aby se v rámci možností nachystali na opožděný start první ligy
družstev mužů ČR,“ upřesnil kouč.

ní pondělí třináctého dubna odpoledne,“ prozradil Večerníku trenér Sokola
I Richard Beneš. Se svými svěřenci
si dávali pozor, aby neporušili žádná
z přetrvávajících hygienických opatření. „Sešla se nás necelá desítka, ale
veškerou práci jsme dělali jednotlivě
nebo po dvojicích. Ono to tak vychází
i normálně, že někdo nabírá antuku do
koleček, jiný ji vozí na kurt, tam další
rovná povrch, ostatní třeba uklízejí listí
a podobně,“ popsal Beneš s úsměvem.
6RXWÈzHRGÄHUYQD
Za nějaké tři hodiny měla prostějovQHERDzQDSRG]LP"
ská nohejbalová parta hotovo, rozloučila se a každý z jejích členů zamířil Klíčovým datem, k němuž se nyní
zpátky domů. Hned, tedy bez obvyk- upíná pozornost všech vyznavačů
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venkovních sportů, je 8. červen. Od
tohoto termínu by se totiž podle
předběžného kalendáře vydaného národní generalitou mohly zase
rozběhnout soutěže, ovšem s podmínkou splnění účasti maximálně
padesáti osob na jednom místě. „Do
takového limitu bychom se my bez
problémů vešli včetně umožnění
přístupu nějakých pětadvaceti diváků do hlediště. Spíš jde o to, že osmý
červen je pohyblivé datum závislé na
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dalším vývoji nákazy COVID-19.
Teoreticky se může posunout blíž ke
květnu, ale spíš hlouběji do června,
v horším případě až někam do letních
prázdnin. Přesný zdravotní vývoj nedokáže nikdo předem odhadnout,“ ví
Richard Beneš.
Nohejbalové soutěže by měly odstartovat okamžitě, jakmile to půjde.
Nebo ne? „Jedna varianta počítá se
zahájením všech soutěží družstev
včetně naší první ligy co nejdříve po
tom zmíněném 8. červnu, přičemž
by se ještě řešil přesný herní systém.
Jestli zachovat kompletní počet zápasů v základní části i celé play-off, nebo
program nějak zkrátit.“
Ve hře je však i druhá varianta. „Objevily se návrhy, zda by nohejbal neměl využít aktuální situace a přejít
po vzoru většiny týmových sportů

na klasickou sezónu podzim – jaro.
Což by znamenalo začátek soutěží
až někdy zkraje září, potom zimní
přestávku a následné dokončení od
března do léta. Mně osobně se tenhle
nápad docela líbí, ale teprve uvidíme,
jak nakonec všechno dopadne. Český
nohejbalový svaz každopádně musí
rozhodnout asi nejpozději do půlky
května,“ navázal Beneš.
Slibně pro Sokol I Prostějov vypadá šance uspořádat Přebor firem
v nohejbalu trojic 2020 v původně plánovaném termínu 10. a 11.
června. „Rádi bychom dokončili
i rozjetý Pohár ZŠ v nohejbalu trojic
2020, jenže bude záležet na domluvě
s vedeními jednotlivých škol, jestli
by svým žákům za daných okolností
umožnila nastoupit,“ doplnil šéf prostějovského nohejbalu.
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PROSTĚJOV Nebyla to láska na první
pohled. Svou cestu ke sportu, který nyní
miluje, si musela pracně hledat. Ale našla
ji. A teď na windsurfing Kristýna Piňosová z Prostějova nedá dopustit. Ve svých
čtrnácti letech tak brázdí Evropu. I přes
nízký věk se už nyní přitom může pochlubit řadou zkušeností. Koneckonců se
začínala učit opravdu jako malá.

MichalSOBECKÝ
„Máma mě k tomu přivedla, obávala se ale,
že se budu bát vody. Že když spadnu, nebudu umět plavat. Tak mě dala také na plavání.
A málem to skončilo naopak,“ vzpomíná pobaveně dívka, která okusila plachtění v šesti
letech. Původně tomu bylo s malou lodí,
nazvanou optimistic. Nyní už dělá klasický
windsurfing. Prostřednictvím sportu, do kterého dává obrovské množství času a energie,
procestovala již celou Evropu a absolvovala
řadu závodů. „Minulý rok to bylo mistrovství
Evropy v Izraeli. Mistrovství světa se konalo
ve Španělsku, tam jezdíme docela často. Pak
jsem byla i v Itálii, v Polsku, v Maďarsku.
Na Slovensku jsem loni na podzim vyhrála
Super Cup Slovenska, ČR a Maďarska,“ vypočítala některé ze svých posledních zážitků
Kristýna Piňosová.

Už nyní tak může srovnat podmínky v jednotlivých zemích. Například u Izraele i Polska si pochvaluje skvělou organizaci. I když
Izrael přinesl i zpestření v tom, že vzdušný
prostor nad závody hlídala armáda. Na
Gibraltaru se pak zase předvedly opice-zlodějky. Různé země ale také přinášejí různé
vrtochy počasí. „Na vlnách je to pro nás
Čechy horší. Máme jen rybníky a jezera bez
vln, kde není ani moc vítr. V Cádizu jsou naopak dost velké vlny a dost tam fouká. Ale
mě to víc baví v silnějším větru, tak s tím
nemám problém. A v Polsku tam byly také
pěkné.“
Andrea Piňosová, maminka Kristýny, připomíná, že oproti řadě jiných národů nemají
Češi u windsurfingu často dobré tréninkové
podmínky. Už jen z prostého zeměpisného důvodu, že žijí ve vnitrozemském státu.
„Celkově ale na Moravě není windsurfing
příliš organizovaný. Z devadesáti procent
se tento sport dělá v Česku systémem co
trénink, to závod,“ poznamenala s tím, že
například Kristýna je členkou brněnského
klubu. Což znamená jediné: organizované
tréninky 70 kilometrů od domova. Češi se
navíc musí v tuzemsku obejít bez větších vln
nebo silnějšího větru. Má v tomhle zahraniční konkurence výhodu. „Má, ale neumí

třeba tak dobře reagovat na změny větru jako Češi, protože tady na rybnících
a nádržích se mění častěji. Naši tak dokážou dobře zajet, i do první desítky. Ale ty
podmínky musí být
rybníkové,“ upozornila Andrea Piňosová.
Windsurfing ale neznamená jen to, že posunete loď na vodu
a frčíte. Závodník musí mít dobrou odolnost a fyzickou kondici, dále také dobrý balanc a koordinaci pohybů. Důležitá je také
samotná příprava. „Před závodem nachystáme plachtu – rozbalíme ji, dáme stěžen, přidáme ráhno. Prkno je jednodušší, přidáme
jen fošnu, což je taková zadní ostruha. Pak
se ladí na vodě,“ popisuje potřebné náležitosti Kristýna Piňosová. Na vodě probíhá
velká část z nich. Důvodem je přizpůsobení
plachty větru.
S čím je však také u windsurfingu důležité
počítat, je časová náročnost. Kristýna Piňosová tak zažívá často víkendy, kdy vyráží
do terénu v pátek a vrací se v neděli večer
nebo rovnou do školní lavice. Tomu ale
také odpovídají ambice. „Mám v plánu se
dobře umístit ve Francii, kde se má konat
mistrovství Evropy za nějakých sto dní.
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Ráda bych uspěla i na mistrovství světa, ale
uvidíme, jak to vše bude,“ doufá v úspěchy
Andrea Piňosová s tím, že nejlepší děvče a chlapec z ČR s nejlepšími výsledky
z MČR, ME a MS pojedou do Brazílie na

mládežnickou olympiádu. „Důležité je,
že holka ten sport miluje. To je největší
odměnou,“ je si vědoma maminka a zároveň největší fanynka Kristýny, která dceru
k windsurfingu přivedla.

naše soutěž
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Marek
SONNEVEND
Jak sami víte, veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před několika týdny úplně
zastavil. A podle současného vývoje zdravotní situace je zřejmé, že při přetrvávajících nařízeních vlády ČR se ještě nějakou
dobu nerozběhne. Do chvíle, než se tak
stane, pro vás máme VIRTUÁLNÍ LIGU
VEČERNÍKU! V rámci tohoto klání můžete sami určovat výsledky vybraných kolektivních soutěží 2019/2020 s týmovými
zástupci našeho regionu tak, jak by podle
vašeho názoru měly dopadnout.
Princip je následující. Všechno sportovní zápolení bylo vinou COVID-19 utnuto v týdnu od 9. března. My teď v každém vydání
Večerníku zpětně zveřejníme seznam vybraných zápasů námi zvolených soutěží vždy za
jeden hrací týden, v tomto prvním dílu tedy

PROSTĚJOV A je to tady! Máme pro vás zbrusu nový projekt, který v momentálně smutné sportovní době předčasně ukončených či přerušených soutěží může vnést do vašich životů alespoň trochu zábavy, možná i radosti.
Přichází originální, výjimečná a hlavně ryze regionální VIRTUÁLNÍ LIGA
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU. Buďto u toho s námi a zapojte se!
za období 9. až 15. března. A vy máte za
úkol stanovit výsledky jednotlivých utkání
podle vašeho vlastního názoru.
Nejde tedy o klasické tipování, neboť se
teď vlastně nic reálně nehraje. Přístup k určování rezultátů ale můžete každopádně
zvolit různý. Buď se pokusíte o maximální
objektivitu a duely pomyslně „dohrajete“
tak, jak by s nejvyšší pravděpodobností
mohly dopadnout. Nebo zvolíte fanouškovský přístup s rozumně zvolenou mírou
upřednostnění mančaftů Prostějovska. Či
se můžete naším projektem jen vyloženě
bavit bez nějakého velkého přemýšlení.

Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad široké
veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z členů naší redakce. Z veškerých „hlasů“ následně vypočítáme přesný průměr všech výsledků daného
hracího týdne a ty zveřejníme v dalším vydání Večerníku společně s dopočítanými tabulkami jednotlivých soutěží i s vybranými
zápasy na nový týden. Takovým způsobem
pojedeme týden za týdnem a reálně neuskutečněné mače společně dohrajeme tímto virtuálním způsobem třeba až do konce
jinak (z)rušených soutěží.

Své výsledky pro
úvodní hrací týden posílejte
výhradně na e-mailovou
adresu:
marek.sonnevend@email.cz!
Uzávěrka hlasování
zahajovacího kola
Virtuální ligy Večerníku
je v pátek 24. dubna
ve 20.00 hodin.

Ne každý pochopitelně
rozumí či holduje všem
sportům, proto nikoho nenutíme stanovovat výsledky
Snad vám tato naše
veškerých námi vybraných
nová soutěž přinese
soutěží. Nezbytným minimem
co nejvíc příjemné
je určit alespoň jednu soutěž,
zábavy!
ovšem pokud chcete „nasázet“ kompletní porci střetnutí, nic
vám nebrání. A právě z těch respondentů, kteří vyplní naprosto všechny
zápasy, pokaždé vylosujeme tři výherce
zajímavých cen včetně abonenství nejčtenějšího regionálního periodika!
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–
Ústí nad Labem – Brno
–
Pardubice – 1.SK Prostìjov
–
Sokolov – Vyšehrad
–
Dukla Praha – Jihlava
–

Skupina A1 – 7. kolo
BK Olomoucko – Ústí nad Labem
–

Tøinec – Chrudim
–
Líšeò – Vlašim
–
Varnsdorf – Hradec Králové
–

Skupina A2 – 6. kolo
Brno – Kolín
–
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Svitavy – Pardubice
–
USK Praha – Dìèín
–
Opava – Nymburk
–

Královští Sokoli HK – Ostrava
–
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TJ Sokol II Prostìjov – Brno B

–
Velké Meziøíèí – Újezd u Brna

–
TJ Sokol Kostelec na Hané HK – Kuøim

–
Telnice – Malomìøice B

–
Olomouc – Bohunice

–
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Ètvrtfinále
– první a druhé zápasy sérií
Šelmy Brno – KP Brno
–
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KP Brno – Šelmy Brno
–


















Olomouc – Šternberk
–

Pøedkolo
– tøetí a ètvrté zápasy sérií
Tøebíè – Slavia Praha
–

Šternberk – Olomouc
–

pøípadnì Tøebíè – Slavia Praha
–

Olymp Praha – Liberec
–

Jihlava – Poruba
–

Liberec – Olymp Praha
–

Jihlava – Poruba
–

VK Prostìjov – Ostrava
–

9ÙVOHGN\SUYQÉFKGYRX]½SDVÕ
(pro lepší orientaci):
Slavia Praha – Tøebíè 1:3 a 2:3,
Poruba – Jihlava 3:2p a 2:3p.

Ostrava – VK Prostìjov
–
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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

REDAKCE
ĄGFKVGN F÷VUMÆJQ FQOQXC X 2TQUV÷LQX÷
8NCFKOÊT$TCDNGE(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Tedy až na výjimky. „Dva hoši totiž ponorku nevydrželi a jsou na útěku. Pokud
by se vrátili, čeká je karanténa. Prostě se
neví, s kým jsou momentálně ve styku,“
prozradil ředitel domova nepříjemný
některé důsledek přísných opatření.
Další ale pociťuje personál, omezení
a zavřené školy pro něj znamenají
více práce. „Děti jsou u nás teď čtyřiadvacet hodin denně, takže jsme si
museli rozdělit i dopolední směny,
když normálně jsou v tom čase ve
škole. Dětem navíc chybí kamarádi,
„Museli jsme oddělit od sebe našich šest dětského domova Vladimír Brablec. To chodí jim hodně úkolů. Což znameskupin a zařídit, aby se navzájem nese- vše ovšem pouze v areálu staré nemoc- ná, že tety mají nyní na starost i učení
tkávaly. Na začátku karantény chodily nice, mimo se děti aktuálně nepodívají. osmi dětí různých tříd. Je to opravdu

PROSTĚJOV Školy zavřené, děti čtyřiadvacet hodin doma. Tuto situaci zná díky koronaviru řada českých rodin. Ještě o něco těžší to ale mají například
v dětských domovech. Karanténa jim zavřela nejen
školy, ale také možnost pořádat hromadné vycházky a akce. Děti tak tráví drtivou většinu času mezi
čtyřmi stěnami. A dvě z nich to nevydržely, načež
se daly na útěk!
na hodinu ven, nyní jsou to dvě hodiMichal SOBECKÝ
ny,“ konstatuje ředitel prostějovského

18042710444

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

hodně náročné,“ poznamenal ředitel.
Vladimír Brablec pak na otázku, jak na
tom byli a jsou s ochrannými pomůckami, odpovídá jednoduše. „Zpočátku to
vázlo, roušky jsme si šili sami. Nyní už
jsme na tom dobře, přispěli i dobrovolníci a kraj, teď už jsme dobře zásobeni.
S učením nám pak navíc pomáhají
dobrovolníci z Univerzity Palackého
v Olomouci, aby to fungovalo,“ je rád
za pomoc. Podle jeho slov by určitě pomohlo, kdyby se aspoň částečně školy
zpřístupnily. Ale nejen to. „Třeba na
uvolnění opatření pro pohyb venku přitom čekáme jak na spasení,“ povzdechl
si Brablec.
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V Prostějově přibyli jen dva pozitivně testovaní!
PROSTĚJOV Začíná nad koronavirem vítězit i Olomoucký
kraj? V celé České republice se
výrazně zbrzdil nárůst počtu lidí
nakažených COVID-19 a ani
zdejší region není výjimkou. Výrazně optimistická situace je aktuálně i přímo v Prostějově, kde
hygienici od večera pondělí 13.
dubna do nedělního večera 19.
dubna zaregistrovali pouze dva
nové případy! Krajský hejtman
Ladislav Okleštěk Večerníku včera sdělil, že také on přijímá tyto
zprávy s mírným optimismem,
ale vyhráno prý není v žádném
případě.

Michal KADLEC
V neděli 19. dubna v 18.00 hodin
vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje zprávu
o aktuální situaci v kraji v počtech
nakažených osob. „V tuto chvíli registrujeme celkem 617 osob nakažených virem COVID-19. Zatímco
předminulý týden došlo k nárůstu
o 164 nakažených lidí, uplynulý jich přibylo pouze čtyřiatřicet.
Z tohoto celkového počtu potvrzených onemocnění je jich nejvíce
na Olomoucku, a to 482 případů.
V Prostějově je aktuálně 43 pozitivně testovaných osob a došlo zde
k nejmenšímu nárůstu infikovaných,“ přinesla přesná čísla platná
k nedělnímu večeru krajská hygienička Růžena Halířová. „Aktuálně
je v kraji nemocných koronavirem
312 mužů a 305 žen. Celkový počet
hygienickými stanicemi indikova-

Olomoucký kraj zbrzdil nárůst nakažených

ných osob k testování vzrostl na 3
385 a evidujeme 142 vyléčených
pacientů. Počet nařízených karantén je v tuto chvíli 579,“ dodala ze
statistiky.
Příznivé zprávy hlásí také prostějovská nemocnice, ve které
nevzrostl počet nových pacientů,
navíc většina nakaženého personálu infekčního oddělení je zase
zpátky v práci! „Mohu potvrdit,
že na infekčním oddělení je nyní
stále čtrnáct
hospitalizovaných pacientů a lékaři
oddělení
ARO se starají o další
tři pacienty.
Zdravotní
stav této trojice je vážnější, ovšem
nejsou v kritickém stavu.
Příznivé je,
že čtyři z pěti
nakažených
členů zdravotnického
týmu
infekčního oddělení jsou
již vyléčení
a vrátili se do práce. Pátý se ještě
uzdravuje a nastoupí na oddělení
v příštích dnech,“ sdělila Večerníku

Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel, do jejíhož portfolia Nemocnice Prostějov spadá.
Skutečnost, že v Olomouckém kraji
a nejvíce v Prostějově se přibrzdil
počet nově nakažených, bere mírně
optimisticky také hejtman Ladislav
Okleštěk. „Jde jen o drobný úspěch
v boji proti koronaviru. Nepřeceňuji to, ale je pravda, že jsem mírně
optimistický. Zároveň jsem ale opatrný na nějaké oslavy. Příští týden
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ní nařízení, především
o povinnosti používat
ochranné
pomůcky,“
uvedl pro Večerník Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého
kraje.
„Pořád je mimořádně
velký počet nakažených
osob přímo v Olomouci. Na druhou stranu mi
dělá radost, že v Prostěse dozvíme, jak s počtem nově na- jově za posledních sedm dní přibyli
kažených zacloumaly Velikonoce, pouze dva pozitivně testovaní lidé.
kdy hodně lidí nedodržovalo vlád- Nevím, jak to nazvat, ale Prostějov

je na tom ze všech regionů kraje
v tomto ohledu nejlépe!“
První muž kraje zároveň vítá pozvolné rozvolňování vládních opatření, která celou republiku čekají
v příštích týdnech. „Je to dobře.
Pokud se má naše země vrátit ke
standardnímu životu, postupné
odvolávání zákazů a nařízení souvisejících s nouzovým stavem je potřebné. Věřím, že jestliže nenastane
zase nějaký divoký nárůst nakažených, vláda postupné kroky dodrží.
Já osobně bych ale vyzýval k ma-

ximální opatrnosti, nic se nesmí
uspěchat,“ míní hejtman Ladislav
Okleštěk, který se podle svých slov
v tomto týdnu opět sejde s řediteli
nemocnic z celého kraje, každý den
bude účasten jednání krizového
štábu Olomouckého kraje a bude
dohlížet na zásobování potřebných
ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky. „V tuto chvíli
nemáme hlášenou žádnou oblast či
zařízení, kde by byl akutní nedostatek těchto prostředků,“ konstatoval
spokojeně Okleštěk.

pandemie
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Pan Bìhal nemá
pravdu…
Prostějov (mik) – S rozhořčeným
dotazem se na prostějovský magistrát
obrátil šestasedmdesátiletý Jiří Běhal.
„Kde mám vzít roušku? V jiných městech ji dávají seniorům do schránek!
Tady se ale nikdo o nás nestará,“ konstatoval senior z Prostějova. Odpověď
na jeho dotaz přišla záhy. „Nemůžeme
s vámi v žádném případě souhlasit, že se
nestaráme o občany. Roušky byly již několikrát vydávány občanům, rozváženy
do domovů seniorů a podobně. O této
skutečnosti jsme informovali všemi
dostupnými prostředky. Pokud nemáte
roušku, volejte prosím bezplatnou linku
800 900 001, vaše jméno i požadavek
budou zaregistrovány a jakmile budou
opět k dispozici roušky, které se stále šijí,
budete na základě tohoto zaregistrování
informován,“ uvedla Anna Kajlíková,
referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu. Její vzkaz platí
pochopitelně i pro ostatní Prostějovany.
A nejen pro seniory.
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Michal KADLEC

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Cedule ve výloze nedávno otevřeného kadeřnictví na náměstí E. Husserla v Prostějově rozesmála nejednoho čtenářeVečerníku.
V redakci se tak sešla spousta upozornění.„Z tohoto oznámení vyplývá,
že tady chlapy ostříhají, až co Babiš podá s celou vládou demisi,“ smála
se čtenářka z Dobrochova, která o vtipné ceduli informovala Večerník
jako první. Zda premiér Andrej Babiš kvůli kadeřnictví v Prostějově skutečně s celou vládou padne, se asi hned tak nedozvíme. Každopádně
tato provozovna otevře až po odvolání vlády! Tak si to, pánové, zapište
za uši, na dveřích holičství to máte jasně napsáno...

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
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Prostìjované udávají.
Oznamují, pardon…
Prostějov (mik) – „Radši si sedněte
do auta a kafe si vypijte uvnitř vozidla,“
upozornil redaktora Večerníku minulou středu odpoledne muž na čerpací
stanici v Olomoucké ulici. Zdál se být
rozezlený, a měl být proč. Před pár
minutami jej totiž někdo udal, že před
benzínkou kouří a pije kávu z kelímku
bez ochranné roušky. „Přijeli strážníci
a stálo mě to pětikilo,“ dodal na vysvětlenou mladý muž. „Ano, zhruba devadesát procent přestupků tohoto rázu
vyjíždíme řešit na základě oznámení,“
potvrdila Večerníku Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
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pohodě, přinášíme vám várku vtípků,
které naší krásnou zemičkou kolují.

Můžeme odinstalovat rok 2020 a nainstalovat ho znovu? Tato verze je zavirovaná.

Dnes jsme přijeli z nákupu, sundali čepice, brýle, roušky... A můj manžel není
můj!

Tipy na letošní dovolenou:
•
Costa de la Kuchyňa
•
Los Předsíňos
•
Santa Ložnica
•
Puerto de la Balkón
•
Rio de Koupelneiro

Kresby: Jan Tatarka,
facebook ORAZ

Začínám být z té karantény značně unavená,
pořád musím hlídat vnoučata mojí mámy…

Ve ètvrtek o další
pomoci
Prostějov (mik) – Tento čtvrtek se
uskuteční podle informací Večerníku další mimořádné jednání Rady
statutárního města Prostějov. A na
pořadu dne bude diskuse o další
pomoci města živnostníkům a drobným podnikatelům. „Jedním z bodů
programu bude i pomoc směřovaná
OSVČ a podnikatelům, kteří mají
například od města pronajaty nebytové prostory. V tuto chvíli nemohu
předjímat, o jakou konkrétní pomoc
se bude jednat, po čtvrtku budeme
moudřejší a konkrétnější,“ potvrdil
prostějovský primátor František Jura.

Celý národ šije. Lidé šijí roušky, vláda
šije boudu, prezident se zašil úplně.
Důležité oznámení: Dnes v noci mezi
22:00 a 5:00 hodinou bude pomocí
družice a laseru měřena tělesná teplota
všech lidí na planetě. Pokud je to možné, postavte se nazí k otevřenému oknu,
přičemž levou ruku vystrčte ke hvězdám
a v pravé ruce držte svůj občanský průkaz a kartu pojištěnce. Krizový štáb
vám děkuje za pochopení a spolupráci.
Ten, kdo tvrdí, že jeden člověk nemůže změnit svět, nikdy nejedl nedovařeného netopýra.

*/26$9(Ġ(51Ì.8

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

TOMÁŠ KALÁB

Martin ZAORAL
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QiPEXGHNRURQDYLUXVGREUĄ"
Potká planeta Země jinou planetu a ta se
jí ptá, jak se jí daří. „Ale nic moc,“ postěžuje si Země. „Chytla jsem lidi.“ A ta druhá ji
uklidňuje: „Neboj se, to přejde...“
Inu, každý si chce žít po svém. Je přitom jedno, zda se jedná o malý vir, či
kohokoliv z nás. Ovšem i celá planeta
je organismem svého druhu. Problém
nastává v momentě, kdy se jeden organismus rychle rozvíjí na úkor toho
druhého. Pak je naprosto přirozené,
že se napadený začne bránit. A je opět
zcela lhostejné, zda tak činí vir, člověk,
či planeta.
Koronavirus skutečně lze považovat za
jeden z mnoha prostředků, kterým se
Země brání proti přelidnění a následným dopadům na stávající ekosystém.
Rozhodně netvrdím, že lidský život je
ve srovnání s přírodou něčím méněcenným. Je to naopak zázrak. Pokud však dojde ke vzájemným třenicím mezi člově-

kem a přírodou, pak je jasné, kdo z nich
nakonec vyjde jako vítěz. Ano, člověk to
určitě nebude...
Současná krize spojená s pandemií koronaviru je pro většinu z nás samozřejmě i šancí. A nemyslím právě k tomu,
abychom po překonaných problémech
s alkoholem v mládí začali doma nasávat
úplně bez problémů...
Nejde mi ovšem jen o náš vztah k přírodě. Narážím na fakt, že opatření proti koronaviru jsme svým způsobem vlastně
potřebovali. Jen tak jsme mohli vystoupit
ze zajetých kolejí a uvědomit si na čem
nám skutečně záleží. Mnozí z nás tudíž
začali více fungovat v rodinách se svými
blízkými, s nimiž se dosud spíše míjeli.
Někteří si uvědomili, že se jedná o celkem milé lidi, s nimiž je radost pobýt. Jiné
to zase podnítilo k tomu, aby začali cvičit
či dělat něco jiného. Jinak se totiž násilníkovi či násilnici prostě neubrání.

Podobně je to ve vztahu rodičů a učitelů. Ti první často do škol posílali dítka
poznamenaná trvalou (ne)výchovou.
Kantory tím postavili do rolí krotitelů
divé zvěře učících v přestávkách mezi
jednotlivými výstupy. A ejhle, nyní se vše
obrátilo. Pedagogové by si nyní doma
mohli mnout ruce – teď se tedy, rodičové, ukažte, když jste bývali tak chytří!
Jenže už nyní je jasné, že je ten humor
brzy přejde. Stane se tak hned se vstupem prvního žáčka do třídy. Dávat zase
nějak dohromady tu více, tu méně doma
vzdělávané děti, bude jako slepovat jediné puzzle z třiceti různě rozstříhaných
obrázků.
Jisté je, že až jednou skončí koronavirové
krize, budeme si určitě řady důležitých
věcí více vážit. Není přitom vyloučeno,
že někteří z nás na základě faktů budou
i o něco šťastnější. Ale určitě bych nejásal.
Ono nás zase tolik nebude...

Stává se to určitě každému z vás. Potkáte
bývalého souseda, kamaráda, spolužáka. Když už máte to štěstí, že se i s rouškou poznáte, zastavíte se a prohodíte pár
slov. Možná se ta první budou nést v duchu „to jsme ale dopadli“. Byť většina
z nás o „španělské“ chřipce leccos četla,
nikdy by nás nenapadlo, že podobná
epidemie zastihne i naši generaci.
Ještě horší pak je, když jsou okolnosti
podobného setkání dané pohřbem. Ty
jsou i za současné situace povolené, byť
je samozřejmě na každém, jestli se do
většího kolektivu lidí odhodlá... Před
podobným rozhodnutím jsem bohužel
stál i já, protože na začátku dubna náhle
zemřela moje třídní profesorka z Gymnázia Jiřího Wolkera. Zpráva o to nečekanější, že byla pouze o čtrnáct let starší
než my, kteří jsme byli její první třídou
po návratu z mateřské dovolené. Pokud
jsem si dobře stačil všimnout, přišli jsme
se rozloučit pouze tři bývalí studenti, ani
jejích bývalých kolegů jsem mnoho nezaznamenal. A jen tak mimochodem.
Ještě před vypuknutím pandemie jsem

se na stejném místě v obřadní síni loučil
se svou třídní učitelkou ze základní školy. Smutný začátek roku.
O to silnější však musíme být. Pozoruji nejen solidaritu lidí, ale i převažující
ochotu v duchu liberalismu vyrostlé
generace se v krizi vzdát mnoha práv
a požitků, které jsou jinak samozřejmostí. Tíha je ovšem na všech stranách.
Odborníci musí mít jasno v tom, jaká
opatření jsou nutná, politici je musí definovat a lidé pak, ideálně dobrovolně,
dodržovat.
Nikdy samozřejmě nebude spokojený
každý. Vždycky bude mít někdo pocit
jakési nespravedlnosti. O to je důležitější, aby všechna nařízení nebyla úplně
odtržena od reality. Doufám třeba, že
v prvních týdnech nebyl nikdo pokutován za to, že řídil své vlastní auto bez
roušky, když v něm byl sám, popřípadě
se členy vlastní rodiny. To jsou třeba
relativní maličkosti, které ovšem naleptávají přirozenou autoritu těch, kteří
mají naši zemi těmito úskalími provést.
Doma (naštěstí) sedíme u televize bez

roušky a v autě jsme ji mít měli? Totální
nesmysl.
Stejně problematické byly tanečky
okolo roušek ve školách. Jsou děti, které
prostě s nimi mají problém, a nemusí
mít zrovna diagnózu autismu. Pokud
by byly nuceny sedět v lavicích v rouškách, mohlo by to mít negativní dopad
na jejich schopnost soustředění, a tudíž
prospěch. Naštěstí se vše vyřešilo principem dobrovolnosti.
Na přílišné utahování šroubů takříkajíc
přes závit můžeme narazit i na lokální
úrovni. Co vedení jednoho města vyhodnotí jako rizikové, v jiných místech
vůbec neřeší. A nepopudí si tak zbytečně proti sobě vlastní občany.
V této době platí více než kdy jindy – informovat a vysvětlovat. Pokud se lidem
racionálně nevysvětlí, proč je to či ono
nutné, prostě se s tím neztotožní. Nejde
přece primárně o represe, ale o ochranu
zdraví. Politici zejména na vrcholové
úrovni mají kolem sebe houf dobře placených poradců. Aspoň ti by měli mít
schopnost empatie do reálného života.

Pondělí 20. dubna 2020
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Nudaz koronaviru? STAØENKA
V Èelèicích ponièili høištì

zjistili jsme

ČELČICE Večerník před časem
informoval o vandalském činu, kdy
u smržického hřbitova řádili vandalové. Ti se činili hlavně s pomalováním
mobiliáře. Tehdy starosta Smržic
uvedl, že s velkou pravděpodobností
za činem stojí místní mládež, která
se v době nouzového stavu nudí.
Podobný případ nyní hlásí také Čelčice. Tamní hřiště vyvázlo po nájezdu
vandalů s početnými šrámy. Starosta
obce Karel Černý tyto činy odsoudil,
vzkázal, že takové jednání je trestné,
a upozornil, že v místě budou instalovány fotopasti. „Škody pak budeme
vymáhat po rodičích,“ vzkazuje rozlícený starosta Čelčic.
(sob)
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Zámecký park zůstává zavřený

ČECHY POD KOSÍŘEM O jednu
možnost procházky jsou nadále chudší výletníci z Prostějovska a okolí. Nadále se totiž nepodívají do zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem. Ten
byl 12. března společně se zámkem
uzavřen kvůli koronaviru.

„Zatím je provoz v jednání. Na jednu
stranu ale chápu, že zůstává park zavřený. V sezóně zde bývá našlapáno, jen
parkoviště u parku má dvě stě míst,“
vyjádřil se kastelán zámku Martin
Váňa. Připomněl zároveň, že podle

aktuálního plánu zveřejněného vládou
by ke znovuotevření mělo dojít nejpozději 25. května. Tedy měsíc a půl
po původně očekávaném zahájení turistické sezóny.
(sob)
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PROSTĚJOV Postupné rozvolňování nařízení a zákazů v souvislosti
s nouzovým stavem kvůli koronavirové nákaze vítají i Prostějované.
Jak se Večerník těsně před uzávěrkou pondělního vydání dozvěděl,
už od dnešního dne se v Prostějově
obnovují trhy na městské tržnici
a také svatební obřady. To vše ale
jen v omezené míře a za přísných
hygienických podmínek. Ovšem
díkybohu za to!

V první etapě rozvolňování zákazů
a opatření začnou i v Prostějově fungovat řemeslníci, otevřeny budou také
autobazary či prodejny vozidel. Současně s tím se však po více než měsíci
vracejí do Prostějova trhovci se svými
zemědělskými výpěstky. „Ano, je to
tak. Už v pondělí 20. dubna ráno obsadí městskou tržnici opět prodejci
ovoce, zeleniny a dalšího podobného
sortimentu. Trhy se obnovují po více
než třiceti dnech a budou se konat ve
stejných termínech jako před vyhlášením nouzového stavu. To znamená
v pondělí, čtvrtek a v sobotu od čas-

ných ranních hodin,“ potvrdil Večerníku v neděli odpoledne Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
„Trhy samozřejmě budeme otevírat za
přísných hygienických opatření a složení stánků bude jiné, než na jaké jsou
lidé zvyklí. Stolky prodejců budou poskládány tak, aby nakupující čekali ve
frontách na dvou místech. Jedny stolky
budou otočeny dovnitř tržnice, druhé
zase do uličky v Uprkově ulici. Každý
prodejce navíc bude povinen mít roušku, rukavice a k dispozici musí mít také

jde dnes na druhé testy

PROSTĚJOV Čtyřiadevadesátiletá
klientka Domova seniorů Prostějov
v Nerudově ulici je už podle všeho
z nejhoršího venku a již netrpí žádnými příznaky nákazy COVID-19.
I podle slov ředitele tohoto zařízení
Zdeňka Libíčka se tak naštěstí jedná
pouze o jediný případ nákazy koronavirem v domově.

„Stařenka se už cítí skvěle a nepociťuje žádné problémy. Nesmí se
ale nic podcenit, takže v pondělí
20. dubna (tj. dnes – pozn.red.) jde
do nemocnice na druhé testy na
COVID-19. Ty by měly prokázat,
zda je z nákazy opravdu vyléčena,“
informoval Večerník v neděli večer
ředitel Domova seniorů v Nerudo-

ml2y
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Michal KADLEC

z „Nerudovky“

dezinfekční prostředky. Všechny prodejní stolky budou od sebe vzdáleny
minimálně dva a půl metru a strážníci
městské policie i dva pracovníci Domovní správy budou rovněž dohlížet
na to, aby také nakupující dodržovali
dostatečnou vzdálenost od sebe v případných frontách,“ dodal Průša.
Další pozitivní zprávou je, že vláda
umožnila městům a obcím znovu
pořádat svatby. „Je to velice příznivá
informace, i když se musí dodržet
velice nízký předepsaný počet lidí při

obřadu,“ souhlasí Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Prostějova.
Právě ona bude mít na starost už tuto
sobotu tři svatební obřady na prostějovské radnici. „Budu oddávat tři páry
snoubenců, což mě nesmírně těší. Obřadu se ale může podle nařízení vlády
zúčastnit jen deset osob, což je trošku
problém. Jen za město tam budu já
jako oddávající a pak rovněž dvě matrikářky. Když si vezmete, že pak je zde
ženich s nevěstou a dva svědci, na další rodinné příslušníky zbydou už jen
tři místa,“ pokrčila rameny Sokolová.
„Přesto rozvolnění dosud zrušených
svatebních obřadů naprosto vítám.
Jsem ale zvědavá na to, jak se nyní
uskuteční další naplánované svatby,
které počítají s více hosty. Možná je
snoubenci odloží, pokud se nebudou
chtít spokojit pouze s nouzovým počtem přítomných osob,“ přidala náměstkyně primátora.
Večerník se šéfa Domovní správy
Vladimíra Průši zeptal i na to, zda
v dohledné době budou otevřeny
městské lázně. „Podle oznámení vlády lázně a podobná zařízení přijdou
s otevřením na řadu až jako poslední.

vě ulici Zdeněk Libíček. „Jinak je
v domově všechno v pořádku, do
práce nastoupila druhá směna personálu, která tak bude pokračovat
v karanténě. I nadále pokračuje také
přísný hygienický režim v našem
domově. Nejhorší máme zřejmě za
sebou a věřím, že to tak zůstane,“ dodal Libíček.
(mik)
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Počítám s tím, že provoz může být
znovu zahájen v červnu. Máme tu
ale jeden problém. Během července
jsme plánovali rozsáhlou rekonstrukci sprch a dalšího sociálního zařízení,
takže v tuto chvíli netuším, zda se

lázně vyplatí ještě v první polovině
roku otevírat. Spíše bych veškeré
úsilí našich pracovníků zaměřil na to,
abychom v polovině června mohli
otevřít aquapark a koupaliště ve Vrahovicích,“ míní Průša.

2WHYËUDMËGDOxËTatínci PRKRXY3URVWĆMRYĆ
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PROSTĚJOVSKO Koronavirovým nařízením se přizpůsobuje stále více podniků.
Postupně tak otevírají restaurace, kavárny a nyní se k nim
díky pěknému počasí přidávají také oblíbená turistická
místa.
Minulý týden oznámil otevření například tzv. ‚kamenný sál‘
v areálu Plumlovského zámku.
Ač je památka uzavřena, ná-

dvoří je naopak volně přístupné
a díky provizornímu otevření
zdejší kavárny je nabízeno i občerstvení. To nyní lidé najdou
také v Repechách. Tam otevřeli
v pensionu Lada pivní okénko,
které by mělo vyjít vstříc hlavně
cyklistům přijíždějícím Repešský žlebem. Naopak na pauzu
s pizzou zvou do Štarnova. Postupně tak obor gastronomie
zase pomalu ožívá.
(sob)
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PROSTĚJOV O tomhle se hodně debatovalo. Prostějovská porodnice od středy 15. dubna opět
umožňuje přítomnost partnerů
rodičky u porodu. Má to však svá
přesně daná pravidla. K zamezení
přítomnosti nastávajících tatínků
při porodu došlo z obav z možného šíření koronaviru.
K porodu od poloviny uplynulého
týdne opět může druhý rodič nebo
osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti. Neobejde se to však bez
jistých omezení. „Porod bude probíäGP[WåPGOWUÊDÚVWRQTQFWUCO[RQMWFDWFQWEJVÊVOQJQWUGQR÷VQRąÊV
hat v samostatném porodním boxu
QRQFRQTWUXÚEJPGLDNKåwÊEJ
Foto: 123rf.com
s vlastním sociálním zařízením, bude
zamezen kontakt třetí osoby s ostat- měření teploty. Jeho tělesná teplota COVID–19. Třetí osoba musí použít
ními rodičkami. Doprovod se před musí být nižší než 37,0 °C a zároveň chirurgickou roušku jako minimální
vstupem do porodního boxu podrobí nesmí mít příznaky onemocnění ochranu dýchacích cest. Používání

improvizovaných nebo látkových
roušek nepostačuje,“ vyjmenovala
tisková mluvčí společnosti Agel, kam
prostějovská nemocnice spadá, Radka Miloševská.
„Čekáme porod ve druhé polovině
dubna, takže nám to vyšlo parádně,“
radoval se Pavel, který se těší na druhé
miminko. „Manželka je ráda, byl jsem
i u prvního porodu a chtěli jsme si to
zopakovat,“ dodal nadšeně. Obdobné
reakce cítí většina párů v očekávání.
(mls)

pandemie
www.vecernikpv.cz

'(11ħ
$.78É/1ħ
23$1'(0,,
.2521$9,586
1$35267ħ-296.8
./,.1,1$:::
9(&(51,.39&=

Prostějov (jaf) – O tom, že jsme
národem opravdu vynalézavým, se
přesvědčujeme neustále. I v této velmi těžké době dokážeme dělat věci,
které jsou velmi inspirativní. Celosvětový nedostatek ochranných
prostředků je stále patrný. Česko se
s tímto problémem vyrovnává po
svém. Zlaté české ručičky nezahálejí, švadlenky zasedají za mašiny a šijí
kvanta bavlněných roušek. Tento
český boom nyní inspiruje spoustu
zemí, které si od nás berou příklad.
Zase se jednou podařilo ukázat
v dobrém světle.

,QVSLUDFHSURFHOÙVYÈW

Prostějov (jaf) – – Drtivá většina
obyvatel ukazuje ohromnou vlnu
solidarity. Ze všech možných sil se
snaží pomáhat svému okolí, a především svým nejbližším. Najdou se
ovšem také opačné příklady. Zločin
bohužel nespí ani v době nouzového
stav. Neutichá ale ani touha udávat
své spoluobčany. Jen za posledních
pár dní se objevila celá řada negativních komentářů na sociálních sítích.
„Člověk jde vyhodit odpad nebo jen
vyvenčit psa bez roušky okolo domu
a lidé už jsou schopni jedince ukamenovat,“ příznačně shrnula nastalé
situace jedna z přispěvatelek.

Dvojí charakter obyvatel

Prostějov (jaf) – Kde nyní narazíte na nejvíce obyvatel? V parcích
a lesích. Omezení volného pohybu a delší dobu zavřená obchodní
centra tam vyhnaly obyvatele měst.
Hlavním povoleným dopingem
jsou procházky v přírodě, čehož lidé
využívají měrou vrchovatou. Doba
„domácího vězení“ je už opravdu
dlouhá. Doufejme ale, že si lidé i po
uvolnění opatření budou dále vážit
přírody.

Zájem o pøírodu roste

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Stavebních investic
v Prostějově má v letošním roce
magistrát v plánu opravdu hodně.
Jak se ale na plánech může podepsat stále trvající koronavirová
pandemie? Náměstek primátora
pro stavební investice Jiří Rozehnal
připouští, že následující tři měsíce
ukážou, co si město bude moci dovolit.
Jak Večerník informoval v předcházejících vydáních, v rozpočtu města
na letošní rok je například rozsáhlá
rekonstrukce domu v ulici M. Pujmanové, zateplování budov mateřských
škol, první etapa revitalizace Sídliště
Bohumíra Šmerala a také pokračování ve výstavbě severního obchvatu,
na které se město Prostějov podílí.
A mnoho dalších investic. „Obecně
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Pro zaměstnavatele, které postihla
koronavirová krize, realizujeme program Antivirus, kde jim proplácíme
většinu mzdových náhrad.“
yy Zaznamenal Úřad práce ČR
propouštění u firem ve spojení
s dočasným zastavením výroby?
„Zatím spíše výjimečně, hlavně
u menších zaměstnavatelů.“
yy Je deklarované hromadné propouštění v regionu?
„Ne.“
yy Setkal se prostějovský úřad práce s přívalem lidí pracujících jako
OSVČ, případně někdejších podnikatelů, kteří se nechali zapsat do
evidence nezaměstnaných?
„V průběhu března a dubna jsme za-

k samostatné práci – zatím neklasifikuji, jen probíhá kontrola a zpětná vazba
směrem k rodičům,“ svěřila se Večerníku jedna z učitelek ze ZŠ v Kollárově
ulici v Prostějově.
Rodiče menších dětí teď zkrátka musejí
nahrazovat učitele. Dětem dopoledne
může pomoci program „UčíTelka“ na
ČT2, případně se s dětmi učí prarodiče. „Během celého týdne si s rodiči
předáváme zpětné vazby k úkolům
nebo samostatné práci pomocí e-mailů, WhatsAppu, Messengeru, v případě
potřeby i telefonicky. Řešíme množství
i obsah učiva, zda děti mnou zadávané
úkoly zvládají. Pokud něčemu nerozumí, vysvětluji

nechali telefonický kontakt, v tomto případě prosíme, aby se lidé do ordinace,
kde je čeká vyšetření, ozvali sami,“ uvádí
předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová.
Provoz ambulancí i poskytování lůžkové
péče bude probíhat za přísných protiepidemických opatření, které definovalo
Ministerstvo zdravotnictví. „Pacienti
budou objednáváni na konkrétní čas
tak, aby se v čekárně nesešly více než tři
osoby současně, nebo vzdálenost mezi
nimi byla minimálně dva metry. I nadále
se budou používat ochranné pracovní
pomůcky, prostory se budou častěji dezinfikovat a v případě předepisování léků
se volí přednostně forma e-receptu,“ vyjmenovává některá z opatření Marsová.

2ąGFUGFM[P÷RąGFUVCXGPUVXC5VąGFQOQTCXUMÆPGOQEPKéPÊ/CTKG/CTUQX¾RQVXTFK
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PROSTĚJOV Skvělá zpráva! Prostějovská nemocnice obnovuje plánovaný ambulantní provoz a od pondělí
20. dubna začíná také přijímat pacienty k hospitalizacím! Lůžková i ambulantní zdravotní péče bude i nadále
poskytována za přísných protiepidemických opatření. Svůj provoz tento
týden obnovují všechny ambulance
Nemocnice Prostějov.
„V prvním kroku již telefonicky kontaktujeme všechny pacienty, kteří měli být
vyšetřeni v posledních týdnech, i ty, kteří
mají návštěvu naplánovanou na násle(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dující dny. Individuálně se vyhodnotí
znamenali řadu dotazů ze strany osob zdravotní stav každého pacienta a dosamostatně výdělečně činných, a to mluví termín návštěvy u lékaře. Může se
zejména k evidenci. Nejvíce dotazů stát, že nám někteří klienti na sebe nezabylo hned po vypuknutí pandemie.
Po schválení podpůrných opatření
pro osoby samostatně výdělečně činné však tato ‚vlna‘ postupně opadává.
Snažíme se je správně nasměrovat
tam, kde mají možnost si vyřídit tato
podpůrná opatření.“

žených i uzdravených osob.
Lidé se na web dostávají nejčastěji
z mobilního telefonu. Necelých devětadvacet procent návštěvníků využívá
počítač, více než tři procenta přístupů
pak probíhají z tabletu.
Statistika návštěvnosti stránek také
prozradila, že největší poptávka po
informacích na KrajPomaha.cz je ráno
mezi osmou a devátou hodinou a večer od osmnácti do dvaceti hodin.
(red)
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lehnout. A obyvatelé Olomouckého
kraje se zase můžou spolehnout na to,
že na KrajPomaha.cz najdou vždy aktuální a pravdivé informace o koronaviru
v našem regionu,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Informace na tomto webu jsou roztříděné do několika sekcí – pro občany,
obce a podnikatele. Nechybí různé
vyhlášky, návody a zajímavosti. Důležitou částí stránek je graf s údaji o tom,
jak se vyvíjí počet testovaných, naka-

všechno stíhat, když to tak udělali úplně všichni naši učitelé. Myslí si, že když
máme hodně času, že vlastně nemáme
nic jiného na práci než se učit,“ říká studentka čtvrtého ročníku vysoké školy
z Prostějova, která si nepřála být jmenována.
Studenti vysokých škol mají k dispozici
online přednášky nebo třeba živá vysílání se svými profesory. Jak to funguje
u menších dětí? „Každé pondělí zasílám soubor úkolů do českého jazyka,
matematiky, přírodopisu a čtení všem
rodičům na e-mailové adresy a každý
čtvrtek zasílám dva zápisy do vlastivědy, které si děti tisknou nebo přepisují
do sešitu. V pátek zasílám opakování

Na nepřesně uváděné požadavky,
dlouhé čekání na vyjádření úřadů, složité formuláře a zbytečnou
byrokracii si stěžují podnikatelé
podávající žádosti o podporu státu zejména v programech COVID
I a COVID II. Zároveň žádají vládu
o větší podporu podnikatelů po
vzoru Německa a Rakouska a alespoň předběžný plán uvolňování
obchodu, gastronomických a ubytovacích služeb.
Žadatelé čekají i týdny na odpověď,
nemají žádnou zpětnou vazbu, přichází jim pouze standardizovaný e-mail o potvrzení přijetí žádosti. „Za
rychlou půjčku na překlenutí těžkého
období způsobeného nařízením vlády
to tedy rozhodně nepovažuji,“ uvedl
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Poukazuje přitom na
reálné zkušenosti podnikatelů s programy COVID I a COVID II. Podnikatelé navíc čelí zbytečné administ-

rativě a složitým formulářům žádostí
a příloh. „Jakou budou mít relevanci
data, která jsou požadována vyplnit
na další tři roky dopředu? Pokud někdo potřebuje obratem řešit hotovost
na úhradu závazků a mezd, je takové
administrativní cvičení postradatelné,“ poznamenal Dlouhý s tím, že
podnikatelé teď potřebují jednoduchá řešení, ne byrokracii.
O zamítnutí se žadatelé dozvídají
prostřednictvím univerzálního zdůvodnění s uvedením tří nejčastějších
důvodů, a to bez dalšího bližšího vysvětlení.
Žadatelé si přitom často nejsou pochybení vědomi a na dotaz, kde byla
konkrétní chyba, nemají v ČMZRB
žádnou bližší odpověď. Přicházejí tak
o šanci napravit svou chybu v některém z dalších kol. Žadatelé jsou navíc
hodnoceni dle jejich bonity. Dochází
tak k vyřazení těch, kteří v současné
době negenerují tržby. Stát zároveň

stanovil kritérium bezdlužnosti navzdory tomu, že firmy mají během
posledních týdnů problém s doložením bezdlužnosti vůči ČSSZ a FÚ.
Podnikatelé také připomněli, že ČMZRB stíhá vyhodnotit asi 100 žádostí
v programu COVID I týdně. Tímto
tempem by trvalo vyhodnocení žádostí jen v programu COVID I, kterých je přes 3200, déle než půl roku.
Podnikatelské organizace proto doporučily posílit personální kapacity
ČMZRB a zlepšit komunikaci banky vůči podnikatelům, žadatelé totiž
dlouho čekají také na informace, jak
rychle bude garance vystavená, slibovaná pomoc je ve výsledku nepružná
a pomalá. Rovněž doporučily urychleně vypsat program pro podnikatele
v Praze, kteří jsou teď z programu vyloučeni.
Podle prezidenta Hospodářské komory česká vláda dokázala rychle
zareagovat v oblasti zdravotní a epidemiologické. „V oblasti pomoci ekonomické začínáme ale výrazně zaostávat
za ostatními státy. Zahráváme si tím
s budoucností českých středních
průmyslových podniků, nemluvě
o oblasti služeb, cestovního ruchu
a hotelnictví,“ uvedl s tím, že bohatší
země, jako je Německo nebo Rakousko, se rozhodly podpořit ekonomiku
15 a někdy i více procenty HDP, což
by v tuzemských podmínkách odpovídalo více než 700 miliardám korun.
„Zatím ale vláda poskytla podporu na
úrovni možná jednoho sta miliard.
Pokud české podniky nedostanou
stejnou podporu od vlády, budou mít
potíže s likviditou, budou na okraji
bankrotu a rakouské a německé podniky budou dostatečně silné, aby si
české podniky prostě koupily. Staneme se tak ještě větší montovnou než
dnes,“ varoval Dlouhý.
Co se týká gastronomických provozů
a dalších služeb, ty by se měly uvolňo-

vat ve dvou fázích – v druhé polovině
dubna a pak na konci měsíce. Tyto
provozy deklarují, že jsou připravené
zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově
otevřených provozovnách. „Potřebujeme vědět jasný termín, kdy mohou
otevřít restaurace, potřebujeme vědět
aspoň přibližný termín, kdy se otevřou ubytovací provozy. Měli bychom
mít nějaký předběžný plán, který není
nezbytně nutné dodržet, protože se
může stát ledacos, ale pokud nebudeme mít tento výhled a pokud bude
pokračovat tato nejistota, podnikatelé
skončí,“ dodal prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Programy
nesmí skončit tím, že skončí krizový
stav, protože hotely i restaurace budou
mít pomalý náběh, a všechno je limitováno také tím, kdy sem začnou proudit
hosté z ciziny,“ uzavřel.
TZ HK ČR (redakčně kráceno)
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OLOMOUC Ještě nefunguje ani
měsíc a už ho navštívilo více než
jeden milión a sto tisíc lidí. Speciální regionální web KrajPomaha.cz
s informacemi k epidemii covid-19
spustilo olomoucké hejtmanství
jako první v Česku. Jeho tvorba přitom netrvala ani 24 hodin.
„Děkuji svým skvělým kolegům, kteří
vše vymysleli, vytvořili a rozjeli během
jediného dne. Je fajn, když má člověk
kolem sebe lidi, na které se může spo-

Školy své dveře stále neotevřely. Některé univerzity dokonce už úplně
vypustily kontaktní výuku ze svých
studijních plánů a přejdou rovnou
do zkouškového období. Například
Masarykova univerzita v Brně plánuje otevřít až 18. 5., a to rovnou na
zkoušky a testy. Studentům a žákům
tak nezbývá nic jiného než se nadále
vzdělávat samostatně doma. Je však
látka pro samostudium adekvátní
tomu, co by se jinak museli učit ve
škole?
„Je toho opravdu hodně. Každý den
se dívám na několik online přednášek,
musím stíhat úkoly odevzdávat do
systému v zadanou dobu. A to se nedá

telka dodává, že spolupráce s rodiči
jinak funguje velmi dobře. Zároveň
se snaží zadávat látku tak, aby byla
adekvátní probíranému učivu. Kromě toho je vidět i interakce ze strany
žáků. „Děti ze třídy založily skupinu,
ve které konzultují úkoly a pomáhají
si,“ dodává.
V těchto nelehkých časech je zkrátka
dohánění učiva oříšek. Doufejme, že
žáci a studenti neusnou na vavřínech
a budou dál poctivě plnit úkoly zadávané jejich učiteli. Aneb jak říkal Jan
Amos Komenský: „S pomocí knih se
mnozí stávají učenými i mimo školy.
Bez knih nebývá učený nikdo ani ve
škole.“
(tek)

PROSTĚJOV Netrpělivé čekání minulé úterý skončilo. Nebo
snad právě začalo? Vláda zveřejnila harmonogram otevření
vzdělávacích institutů v aktuálním školním roce 2019/2020.
Zatímco děti z prvního stupně
základních škol se mají do lavic
vrátit, ty od šesté třídy nahoru
nikoliv. Naopak počítá se s maturitami i přijímačkami. Některé
otázky ale zůstávají. Navíc není
stoprocentně jisté, že se na plánu v průběhu dalších týdnů nic
nezmění.
K tomu, co nyní školy čeká, se vyjádřil ředitel Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova.
„Je to určitý kompromis, tak
trochu ‚Chytrá horákyně‘.
Na druhou stranu ale ministerstvo není v lehké
pozici. A asi se nic moc
lepšího nedalo vymyslet,“ konstatuje Ros-

samosprávné instituce hlásí vážné finanční problémy, zastavují
(QVQ1NQOQWEMÚMTCL
dotační prograOLOMOUCKÝ KRAJ Někteří my a navyšují plánované schodky
občas považují jeho existenci za rozpočtů?
zbytečnou, v kritickém čase epi- „Musím říct, že situaci v zahraničí
demie COVID-19 však Olomo- kolem šíření nákazy COVID-19
ucký kraj prokazuje svůj velký jsem sledoval řadu týdnů a počítal
význam a prospěšnost. Zajišťuje jsem s možností, že se epidemie
provoz životně důležitých insti- může dotknout i nás. Prosadil jsem
tucí a v dobách, kdy stát i obce proto velmi uvážlivé nakládání s volavizují citelně bolestivé finanční nými finančními prostředky. Kraj
škrty, je ostrovem ekonomické tak má nyní k dispozici peníze z přestability. Nad zdravím financí bytku loňského hospodaření i z reOlomouckého kraje bdí první ná- zervy v letošním rozpočtu. Finance
městek hejtmana Jiří Zemánek, můžeme uvolnit v zásadě okamžitě,
který má ve své gesci ekonomiku jakmile samospráva vydá pokyn.
a investice. V rozhovoru pro mé- Za současné situace umíme vyčledia popsal, v jaké finanční kondi- nit z rezerv až 100 milionů korun,
ci „v koronavirové době“ je právě abychom zajistili činnost krajských
nyní Olomoucký kraj.
institucí bez větších škrtů. Prioritní
yy V jaké kondici je hospodaření je však stále život a zdraví nás všech.“
kraje uprostřed velké epidemio- yy Co to v praxi pro obyvatele
logické krize, kdy státní i jiné kraje znamená?

„Víte, i když si to někteří lidé stále
někdy nechtějí připustit, tak kraj
má klíčovou roli v řadě oblastí, které
ovlivňují náš každodenní život. Ať
už se jedná o dopravní obslužnost,
či infrastrukturu, školství, zajištění sociálních služeb, nebo dotační
podporu, bez níž by nemohla existovat řada institucí třeba v kulturní
či sportovní sféře. Pokud bychom
se nyní neuvážlivým hospodařením
dostali do situace, že by peníze na
všechny tyto záležitosti nebyly, pocítil by to nějakým způsobem každý
z nás. Protože jsme ale byli obezřetní, tak máme už nyní alokováno 35
milionů korun z rezerv, které můžeme použít tak, abychom nemuseli
omezovat chod kraje, tedy například
dopravu nebo dotační tituly. A takto
jsme schopni dojít až k částce přibližně sto milionů, bude-li to skutečně potřeba. Stále však mějme na
paměti, že tím nejdůležitějším, co je
postaveno nad vše ostatní, je život
a zdraví všech lidí včetně nejohrože-

nějších rizikových skupin, zejména
seniorů. Ještě nemáme úplně sílu na
to, abychom zvládli postup epidemie zastavit, ale musíme pro to udělat a také uděláme všechno.“
yy Použijete tedy část těchto peněz i na nákup potřebných zdravotnických pomůcek, kterých se
teď mnohde nedostává?
„Samozřejmě. I na to jsme připraveni. Krizový štáb dělá maximum a už
jsme také řadu velmi důležitých zásilek předali koncovým uživatelům,
tedy zejména zdravotníkům a všem
potřebným obyvatelům kraje. Druhá věc je, kde a za jakých podmínek
nakupovat, když to mnohdy není
schopen zařídit ani stát se svým
aparátem a prostředky. Zkoušíme
zdroje z Evropy i Číny. A zároveň
víme, že mnohdy je problém někde
úplně jinde, třeba v asijských meziskladech například v Turecku. Nicméně lidé sami vědí, čtou a slyší, kolik krajských prostředků už do boje
s koronavirem šlo.“
(red)
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ještě na prováděcí vyhlášky. Jedna
věc je říct něco do médií, druhá ale
jejich sepsání. Sám si nedokáže úplně představit nošení ochranných
pomůcek přímo ve vyučování. „Například ve druhém patře se teplota
v červnu dostává i ke třiceti stupňům,“ sdělil.
Halaš se vyjádřil rovněž k peticím.
Vláda totiž dostala na stůl dvě. V jedné požadovali lidé, aby se znovu
školy zpřístupnily. Ve druhé pravý
opak. „I co jsme se bavili, tak názory
jsou tak půl na půl. A každá strana
má svůj kus pravdy. Ministerstvo je
v nezáviděníhodné pozici,“ podotkl
ředitel školy. Které straně dávají za
pravdu učitelé? „Byli by spíše pro
otevření. Současný styl vzdělávání
je náročný, náročnější než prezenční
výuka. Na druhou stranu stačí jeden
případ ve škole a polovina z nás je
v karanténě! Notabene naši učitelé
jsou spíše starší, tedy patří do rizikové skupiny,“ připomněl Rostislav
Halaš. Věří ale zároveň, že i současná
situace, kdy se děti musí učit doma,
může být v něčem dobrá. „Spektrum rodičů je široké. Ale chodí mi
od nich e-maily, a ne málo, ve kterých obdivují, co vše kantoři musí
zvládnout. Mohlo by to být pozitivum, učitelský stav třeba získá větší
respekt. Za sebe pak říkám klobouk
dolů před rodiči, kteří se s dětmi učí
třeba dvě hodiny. A k tomu pracují
na směny nebo třeba v nemocnici.“
A ukázal, že si uvědomuje obtížnost
situace pro všechny strany. „Musíme
se s tím zkrátka nějak poprat,“ uzavřel Halaš.
(sob)
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tislav Halaš (na snímku). Má však
také výtky. Ne vše bylo pořádně
vyřešené. „Pokud děti začnou chodit v nějakém množství do školy,
kdo zajistí roušky? Podle zákona je
máme zajistit přitom my. Čekáme

se pár věcí nedořešilo...“

„U znovuotevření škol

[+@U<KJHÁI@EH@ Ü@=P?@

telefonicky nebo přes sociální sítě,“ dodává učitelka prvního stupně prostějovské ZŠ.
Komunikace ze strany rodičů ale někdy vázne. Zpětné vazby k zadávané
látce učitelka nemá od všech rodičů,
tudíž nemůže zadané úkoly kontrolovat všem dětem a být si tak jistá, že
děti úkoly plní. „Bohužel ne všichni
rodiče se ozývají, někteří nereagují
ani na SMS, ani na zavolání. Všechny
úkoly zadávané dětem zasílám také
paní sekretářce, která tiskne ve škole
přílohy těm, kteří nemají možnost
tisku doma. Já sama pak poskytuji
ze svých zdrojů tisk dětem, které ho
potřebují a bydlí v mém okolí.“ Uči-

konzultovat s lékařem, který je na vyšetření poslal. „Předoperační vyšetření
má bohužel omezenou platnost. Bude
tedy nutné, aby si naši pacienti u svého praktického lékaře zajistili aktuální
formát. Samozřejmě jsme připraveni
toto zajistit i v našich nemocnicích
včetně laboratorních a ostatních vyšetření. Stačí se obrátit na danou ambulanci nebo oddělení,“ uzavřela Marsová.
(red)

Ředitel ´reálky´ Rostislav Halaš:

Od pondělí 20. dubna budou pacienti
v Nemocnici Prostějov opět přijímáni také k hospitalizaci. Opět platí, že
zdravotní stav každého pacienta bude
lékařem posouzen individuálně tak,
aby k zákroku byli na nejbližší termíny
přednostně objednáni lidé s akutními
a závažnějšími potížemi. „K zákroku
musí mít pacient vyřízené předoperační vyšetření od svého praktického
lékaře. S dokumenty přijde k nám den
před zákrokem ke konzultaci do anesteziologické ambulance,“ popisuje
Marie Marsová.
Nutnost provedení komplementárních vyšetření, na která byli pacienti
odesláni ještě před vypuknutím epidemie, budou muset lidé opět pro-
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yy Očekává se aktuálně na Prostějovsku výraznější růst lidí bez práce?
„Vše bude záležet na celkovém vývoji ekonomiky. I nadále intenzivně
zprostředkováváme zaměstnání mezi
uchazeči a zaměstnavateli, kteří nabízejí volná pracovní místa. Zde bych
chtěla vyzvat všechny zaměstnavatele, aby nám nahlásili volná pracovní
místa i krátkodobého charakteru či
zkrácené úvazky. Uděláme maximum,
aby u nich mohli pracovat vhodní
uchazeči či pracovníci, kteří aktuálně
nemohou svou práci vykonávat. S jednotlivými uchazeči řešíme i potenciální změnu oboru, ve kterém by v budoucnu lépe našli pracovní uplatnění.

X[UX÷VNWLG8÷TC%TJCPQX¾

lze, vzhledem k doposud přijatým
opatřením v souvislosti s koronavirem, jejichž délku nemůžeme predikovat, očekávat kroky vedoucí přinejmenším k opatrnosti. Horizont
jednoho až tří měsíců ukáže, zdali
a v jaké výši dojde ke snížení příjmové stránky v rozpočtu města. Musí- PROSTĚJOV Pozastavené provozy továren, ale také řada živme být připraveni také na variantu ností a menších podniků, kde nevědí, co je může ještě potkat
částečných rozpočtových omezení a kdy budou moci otevřít. Koronavirová pandemie hrozí nejen
na straně investic, pokud to situace ztrátami na životech a množstvím pacientů, ale také řadou krabude vyžadovat. A to ať už formou chů i růstem nezaměstnanosti. Zajímalo nás, jak se k současné
odložení, či případně zrušení, ale to
situaci staví ředitelka pobočky Úřadu práce ČR v Prostějově
ukáže čas a reálná situace,“ uvedl Jiří
Rozehnal, náměstek prostějovského Věra Crhanová (na snímku).
„Podíl nezaměstnaných osob se
primátora, v jehož gesci jsou veškeré
EXKLUZIVNÍ
v prostějovském regionu nadále drží
stavební investice ve městě. „Město
rozhovor
pod celorepublikovým průměrem
Prostějov vykazuje výbornou finanční
a je nejnižší i v rámci kraje. Podle
kondici a jsem přesvědčen, že tomu pro Večerník
posledních zveřejněných statistik je
tak bude i nadále přes všechny kom- Michal
podíl nezaměstnaných v okrese Proplikace, které nám všem současná situ- SOBECKÝ
stějov 2,2 %, Olomoucký kraj má 3,1
ace způsobila a bohužel ještě nějakou
dobu působit bude,“ přidává Rozehnal yy Od vyhlášení nouzového stavu %, Česká republika 3,0 %.“ (více čtěte
optimistické přání.
(mik) v ČR uběhl měsíc. Jak se za tu dobu na straně A14 dnešního vydání –
změnila nezaměstnanost?
pozn.red.)
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ąGFKVGNMCMKPC/GVTQ
X2TQUV÷LQX÷
d&QDW MQTQPCXKTQ
XQWRąGåÊX¾O\CVÊO
EGNMGO X RQJQF÷
C OWUÊO RąK\PCV
åG K FCNGMQ QF NKFÊ
PC EJCV÷ X QFNGJNÆ
QDNCUVK /¾OG FQUV RT¾EG PC \C
JT¾FEGVCMåGUGXčDGEPGPWFÊOG
,CM LKUV÷ XÊVG PCXÊE LUOG X MKP÷
/GVTQ\CXGFNKQPNKPGHKNOQX¾RąGF
UVCXGPÊVCMåGKL¾UGP[PÊRQFÊX¾O
PCHKNO[MVGTÆLUGOUKFąÊXGPGO÷
NC éCU RTQJNÆFPQWV /¾OG VGò VÊO
JQFP÷\CPGRT¾\FP÷PÆXÊMGPF[CNG
XčDGEVQJQPGNKVWLKCURQÿP÷EQUG
MQPGéP÷ RQJPWNQ 8 VWVQ EJXÊNK UG
WåKL¾UMQNGI[RąKRTCXWLGOGPCQD
PQXGPÊRTQXQ\WMKPC/GVTQ1XwGO
MF[ VQ DWFG C MF[ P¾O VQ RQXQNÊ
XN¾FCCRTQUV÷LQXUMÚOCIKUVT¾VVQUK
UCOCXVWVQEJXÊNKPGVTQWHPWCPKQF
JCFPQWV8÷VwKPWHKNOQXÚEJRTGOKÆT
LUOGD[NKPWEGPKQFNQåKVPCRQF\KO
VCMåGUPCFVQMNCRPGq
Ptal se: Michal Kadlec
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ąGFKVGNMC/÷UVUMÆJQ
FKXCFNCX2TQUV÷LQX÷
dĄGMNCD[EJåGUG
\TQXPC OQE PGPW
FÊO K MF[å RQ X[
JN¾wGPÊ PQW\QXÆJQ
UVCXW UG éNQX÷M
OWUGN RąGNCFKV PC
\EGNC LKPÆ HWPIQX¾PÊ X RTCEQXPÊO
K QUQDPÊO åKXQV÷ PGå D[N \X[MNÚ
RąGFVÊO 0GLFąÊXG LUGO D[NC VTQwMW
PCwVXCP¾RCMUGCNGXwGRąGJQWRNQ
MQRVKOKUOW8WRN[PWNÚEJVÚFPGEJ
LUGOUGFCNCFQwKVÊTQWwGMMVGTÚ
OK LUGO \¾UQDKNC EGNQW UXQLK TQFK
PW K \P¾OÆ C VCMÆ LUGO LKEJ FQUV
X÷PQXCNC RTQUV÷LQXUMÆ PGOQEPKEK
6÷åMQWMQTQPCXKTQXQWFQDWUGCM
VW¾NP÷UPCåÊORąGåÊVKRTCEÊRTQVQåG
WåP[PÊVXQąÊOGPQXÚRTQITCOXFK
XCFNGCX[RTCEQX¾X¾OGKP¾JTCFPÊ
RąGFUVCXGPÊ%QUGVÚM¾OÆJQUQW
MTQOÊVCMVQXÊVGåGUGOKPGLXÊEG
UVÚUM¾RQF÷VGEJMVGTÆåKLÊX2TC\G
CWåLUOGUGMXčNKPQW\QXÆOWUVC
XWFGNwÊéCUPGXKF÷NK8wKEJPKLUOG
CNG X TQFKP÷ \FTCXÊ å¾FP¾ P¾MC\C
P¾UPCwV÷UVÊPGRQUVKJNCUVGLP÷LCMQ
OÆMQNGI[CMQNGI[P÷XFKXCFNGq
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JGTGECRTQUV÷LQXUMÚTQF¾M
d$QJWåGN Wå XÊEG
PGå O÷UÊE O¾OG
RąGTWwGP¾ XGwMGT¾
RąGFUVCXGPÊ X &K
XCFNG $G\ \¾DTCFNÊ
C VCMÆ 7 -CNKEJC
*TQ\PÆ LG K VQ åG MXčNK \¾MC\W
PGOčåGOG CPK \MQWwGV 2ąGUVQ
é¾UVGéP÷ RQMTCéWLK XG UXÆ RT¾EK
VQéKN LUGO P÷MQNKM RQąCFč X èGU
MÆO TQ\JNCUW C PCONWXKN VCMÆ R¾T
FCDKPIč ,KPCM UG X÷VwKPQW FQUNQ
XCCFQRÊUOGPGX¾NÊOFQOC#NG
LGUVNKUKO[UNÊVGåGUGPWFÊOVCMVQ
UG RNGVGVG ,¾ UG PGFQM¾åW PWFKV
\Cå¾FPÚEJQMQNPQUVÊ/¾OJQFP÷
éCUWPCUNGFQX¾PÊVGNGXK\G\GLOÆ
PCO÷DCXÊFQMWOGPV[CJKUVQTKEMÆ
RQąCF[0÷MQNKMJQFKPFGPP÷X÷PWLK
éGVD÷RTQVQåGMPKJ[PCFGXwGEJPQ
\DQåÿWLK RąK D÷åPÆO RTCEQXPÊO
TGåKOWPCP÷PGO¾OéCU#EQUG
VÚM¾ \FTCXÊ VCM EGNÚ VGP MQTQPCXKT
LUGORąGéMCNDG\×LO[CXPCRTQUVÆ
RQJQF÷#FQWH¾OOWUÊOVQ\CMNG
RCVåGVQVCMK\čUVCPG#RQ\FTC
XWLVG2TQUV÷LQXq
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JAK ZVLÁDÁTE
ŽIVOT V DOBĚ
NOUZOVÉHO
STAVU?

zeptali jsme
se osobností

Pondělí 20. dubna 2020
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Malí podnikatelé hoøekují: Jak situaci prožívá provozovatel

PROSTĚJOV Drtivý dopad.
Takový zaznamenala česká společnost na život kvůli zavedeným
opatřením proti koronaviru. Jen
málokoho ale asi tak poznamenala jako živnostníky. Řada z nich
musela omezit
nebo zcela přerušit činnost.
Obchody zavřely,
služby přestaly z nařízení vlády
fungovat. Příjmy živnostníků tak
poklesly na nulu a někteří se začínají dostávat do problémů. Příliš
jim nepomůže ani kontroverzní
příspěvek 25 000 korun od státu,
magistrát pak nabízí pomoc ve
výši 15 000 korun.

„Je to hrùza,
pøíjmy jsou nula!“

původní
zpravodajství
+NWUVTCéPÊHQVQTHE\

pro Večerník
na Majerová, majitelka malé textilní
firmy. Jenou z nich je Iva Polická,
majitelka kavárny Avatarka. „Jsme
„Uvidíme, co bude. Pro mě to asi s nervama na dně. Příjmy jsou nunebude tak těžké, líto je mi hlavně lové, nájmy zůstávají. Naštěstí se
těch, co platí nájem,“ uvedla Kateři- podařilo aspoň srazit na minimum
Michal
SOBECKÝ

zálohy na energie,“ poznamenala
pro Večerník. „Jsem ‚malá‘ OSVČ.
A zničehonic mi klesly příjmy na
nulu, jak to tedy asi mohu hodnotit,“ poznamenal majitel obchodu
Drahomír Letev.

Naopak obor, který nebyl zcela
utlumen, je stavebnictví. „Vše dojíždí mnohem pomaleji a opatření se
projeví třeba až za půl roku, takže je
brzy na to předvídat, jaké budu mít
ztráty. Už teď ale
pociťuji úbytek poptávek prakticky na
nulu,“ poznamenal
živnostník pracující ve stavebnictví,
který si přál uvést
pouze křestní jméno Jan.
Vláda už uvedla, jak OSVČ pomoci.
Jak zareagovali oslovení živnostníci?
„Jsem ráda alespoň za ošetřovné. Jinak
mi to přijde směšné,“ poznamenala
Kateřina Majerová. Iva Polická taky
patří spíše mezi skeptiky. „Kdyby to
teď skončilo, pětadvacet tisíc by bylo
skvělých. Pokud by to ale mělo trvat tři
měsíce…,“ vyjádřila se k možné jednorázové pomoci od vlády.
Odpuštění sociálního a zdravotního
pojištění pak ocenil stavař Jan. Naopak
jeden z prostějovských mechaniků
Roman byl vůči vládním návrhům
ostřejší. „Nějak to možná pomůže, ale
že by to menší OSVČ zachránilo. Spíše mi to přijde jako populistické gesto
‚ANO vlády‘,“ uzavřel.

3591Ìæ,912671Ì&,=$9Ì5$-Ì

PROSTĚJOV Dekorace, ozdobné předměty, květinové výzdoby. Tím se
zabývá Hana Bosáková a její firma Dekorboss mající sídlo v Pivíně plus
také prodejnu v Prostějově. To se ale změní, zákazy a příkazy související s koronavirem její podnikání už dostihly. Výsledkem tak jsou nejen
nižší tržby, ale nakonec právě uzavření prostějovského provozu. Hana
Bosáková tudíž patří k prvním obětem pandemie COVID-19. Pro Večerník se žena rozhovořila o tom, jak se z jejího pohledu situace vyvíjela, co
ji definitivně přimělo provozovnu uzavřít. A jak hodnotí slibovanou pomoc živnostníkům a drobným podnikatelům ze strany státu.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Kdy jste poprvé začala tušit, že
vám nastanou problémy?
„Když musely zavřít téměř všechny obchody, tak hned potom. Na jednu stranu
jsou květiny dovolené, nicméně prodej
celkově se omezil. Lidé jdou v dnešní
době téměř jen za potravinami.“

ƔƔ Jak jste na nařízení vlády zareagovala?
„Jak jsem mohla, zavřela jsem. Funguji už jen přes internetové stránky.
Prodejna je ve Vodní ulici, což je
trochu bokem a koronavirus zařídil,
že lidi ven moc nechodí. Byla jsem
tam druhým rokem a vše se začalo
právě rozjíždět, návštěvníci si zvykli
chodit. Bohužel… Nakonec jsem
se rozhodla zavřít obchod, zrušit ho.
Pro mě je ale to, co dělám, srdcovka.
Takže úplně nekončím, budu pokračovat přes web.“

„S pomocí vlády příliš nepočítám
a než se dostat do ještě větších
problémů…,“ smutní
květinářka Hana Bosáková

na a prvního dubna dali výpověď.
Nikdo prostě neví, jak dlouho současný stav potrvá. A než se dostat do
ještě větších problémů...“
ƔƔ Počítáte s nějakou podporou
ze strany vlády?
„Abych pravdu řekla, tak moc ne.
Mluvilo se o tom, že bude umožněn odklad splátek. Doteď se mi
ale banka neozvala, přestože jsem
ji s tím kontaktovala. O příspěvek
*CPC$QU¾MQX¾
(QVQCTEJKX
státu jsem taky požádala. Ale nevím.
ƔƔ Kdy jste se definitivně rozhod- I z toho, co jiní podnikatelé píšou,
la, že obchod rušíte?
tak spíše se dostává velkým firmám
„Musela jsem to pořešit se syny. Na- podpory. Aby se ty malé asi mohly
konec jsme to zavřeli ke konci břez- zrušit...“

menšího železářství
a domácích potřeb?

PROSTĚJOV Nejen velké řetězce
s potravinami či hobby markety.
Už i některé z menších prodejen
mohly opět otevřít. Této příležitosti využilo například i rodinné
Železářství ve dvoře na Pernštýnském náměstí v Prostějově. S jedním z jeho provozovatelů Večerník pořídil tento rozhovor.

<CVÊOEQ X÷EK \čUV¾XCLÊ X QDEJQF÷
2CXGN/KMGwQDUNWJWLGUXÆ\¾MC\PÊ
M[RąGFRTQFGLPQW
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Martin ZAORAL
ƔƔKdy jste otevřeli?
„Zareagovali jsme okamžitě poté,
co vláda uvolnila opatření proti
pandemii koronaviru. Takže hned
ve čtvrtek devátého dubna. Ovšem
prozatím jsme výrazně zkrátili provozní dobu, máme otevřeno pouze
do čtrnácti hodin.“
ƔƔJak to u vás probíhá?
„Zákazníky vůbec nepouštíme dovnitř do prodejny. Máme venku pult
s plexisklem a na stole vystaveno pár
věcí. Jinak si lidé řeknou, co potřebují, a my jim to z obchodu doneseme.“
ƔƔJaký je zájem?
„Kupodivu lidé celkem chodí,
v tom bych zásadnější problém neviděl. Navíc nám celkem dobře funguje e-shop. Mnohem horší pro nás
je, že byly zrušeny jarní výstavy a veletrhy. Ty pro nás byly každoročně

hodně důležité, v tomto ohledu
pocítíme poměrně velkou finanční
ztrátu.“
ƔƔ Myslíte, že aktuální situaci coby provozovatel obchodu
zvládnete?
„Jsem pevně přesvědčen, že ano.
Vlastně musím přiznat, že za některá opatření jsem coby milovník
přírody i rád. Vnímám totiž, jak
naší planetě prospělo, když se člověk musel aspoň o trošku uskromnit.“

0DMLWHORSWLN\5DGHN:DJQHUKRGQRWËNRURQDYLURYRXNUL]L
PROSTĚJOV Těžké období aktuálně prožívají maloobchodníci. Řada
jich musela po dobu nouzového
stavu přerušit zcela činnost, velká
část jich musela omezit. Jiná odvětví
naopak později získala výjimku, jako
například optika. Radek Wagner (na
snímku) má provozovnu v centru
Prostějova, jindy živé okolní ulice
a náměstí jsou ale v současnosti
skoro liduprázdné. Což se zákonitě,
společně se samotnou karanténou,
projevuje také na výdělcích...

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Kdy jste pocítil první problémy
v podnikání?
„V podstatě hned s nařízením vlády
o vyhlášení nouzového stavu. Hned
následující den jsme to hodně pocítili
v tržbách, které se snížily zásadním způsobem.“
ƔƔJak vidíte celkovou situaci?
„Když musíte respektovat nařízení vlády a zůstat doma, neshromažďovat se
a odradíte je už jen od procházení na

e6LWXDFHMHWUDJLFN¿'RWNQHVHNDæGÇKR]Q¿Vr
ulici… Je pak jedno, zda máte výjimku,
nebo ne. Nevidím v tom moc rozdíl.
Každý podnikatel, co nyní doufá, že
jeho odvětví dostane výjimku a otevře,
nemůže počítat s nějakou fluktuací zákazníků. Je to naivní představa. Situace
je tragická.“
ƔƔ Ohrožuje aktuální situace vaše
podnikání existenčně?
„Ne, zatím je vytvořená rezerva, abych
se pár měsíců postaral o svoje zaměstnance a o sebe. Snažím se podnikat
zodpovědně. Spíš mi dělají vrásky věci,
které budou mít celosvětový dopad.
Pochopitelně se to pak dotkne každého
z nás.“
ƔƔVláda slíbila živnostníkům dočasné zrušení EET, odvodů zdravotního
pojištění nebo 25 tisíc korun jednorázově. Co na tyto kroky říkáte?
„Nejde o zrušení, ale jen pozastavení
EET a odvodů. Já v tom nevidím smysl,

protože jsme již dávno na tuto platforKompenzaci od státu osobně odmítnu,
mu připraveni. Pokud všichni dělají vše
protože je to pouze dočasné řešení,
v podnikání stále stejně, není čeho se
které mi v nákladové složce nijak
z pohledu EET obávat. Nicméně cházásadně nepomůže, a zároveň mám
pu, že je to technologicky náročné a stát
se snaží obtíže s technologiemi odsupocit, že je hodně potřebnějších lidí,
nout. Proto vidím odklad EET hlavně
kteří si tyto peníze zaslouží víc než já...
jako mírnou úlevu státu, že nemá tolik
starostí. V každém případě vznikne
ƔƔ Jakou podíra jak daňová, tak příjmová, a tu musí
moc ze strany
vždycky někdo zacelit. A vždy jsou to
státu byste navrhl?
pouze obyčejní lidé. Z tohoto důvodu
„To,
aby se odpustily odvody, zámám o všechny kolem sebe obavy kvůli
lohy na daně, a pokud je to možné, i náúvěrům, hypotékám, nájmům a dalším
jmy po dobu restrikcí. Jak už jsem řekl,
nákladům. Kompenzaci od státu osobně
pouhé odložení není řešení. Zaregisodmítnu, protože je to pouze dočasné
troval jsem, že i město Prostějov a jeho
řešení, které mi v nákladové složce nijak
zastupitelé schválili pomoc nejmenším
zásadně nepomůže, a zároveň mám poživnostníkům, což je od nich velmi hez(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
cit, že je hodně potřebnějších lidí, kteří
ké, že se i na lokální úrovni snaží někdo
si tyto peníze zaslouží víc než já. Je třeba pracujících lidí jsou tak rozličná skupina svou žádostí o pomoc státu všechny jen alespoň něco dělat. Jsem nicméně pro
lidi oslovit, kdo má problém a kdo ne. lidí, že možná ani není úplně v silách státu dále zatěžovat a zdržovat pomoc potřeb- dlouhodobá řešení, ne pouze záplatoŽivnostníci, zaměstnanci a další typy jim všem účinně pomoci. Proto nechci nějším.“
vání.“
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OLOMOUC Velký ohlas vyvolala
soutěž Olomouckého kraje o nejhezčí podomácku ušitou roušku.
Během několika dnů dorazilo devětadevadesát fotografií ochrany
úst, které zářily například jarními
barvami nebo se inspirovaly pestrými hanáckými krajkami.
„Děkuji všem lidem, kteří se do
soutěže zapojili i těm, jež tak neučinili, ale roušky přesto šijí a rozdávají. Domácí výroba roušek se stala
symbolem naší vzájemné

solidarity a soudržnosti,“ vzkazuje
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Humor obyvatele regionu neopouští ani v době epidemie Covid-19.
Některé autorky ozdobily roušky
zvířátky, květinami nebo legračními nápisy. Tvůrce deseti nejhezčích
roušek bude hejtmanství kontaktovat a odmění je pozorností ve formě
dárkové tašky s regionálními produkty.
(red)
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fekci.
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Nejprve obce, nyní
i město Prostějov. Po látkách
na výrobu roušek a samotných
ochranných pomůckách na ústa
rozdával nyní magistrát zájemcům dezinfekci. Už tradičně se
tak na dvoře nové radnice začali
scházet zájemci. Tentokrát ovšem
s lahvemi, neboť lidé si museli přinést vlastní. Do nich pak dostali
načepováno čtvrt litru dezinfek-

ce. Podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila si pro „tři
deci“ dezinfekčního prostředku
přišlo na pět stovek Prostějovanů.

Michal SOBECKÝ
Michal KADLEC
„To je pro tři osoby, mělo by to vydržet,“ ubezpečovala přítomné trojice
těch, kteří se o plnění lahví a vyřizo-

vání žádostí starali. Zároveň museli
také vysvětlovat. Někteří příchozí se
ptali na rozdávání roušek, dalším se
nezdálo množství dezinfekce, které
si mohou odnést. „Je to do rozprašovačů nebo třeba poté, co se vrátíte
z obchodu nebo z úřadu,“ odpovídala trpělivě obsluha improvizovaného výdejního místa. Trpělivost
a laskavost triu nechyběla. Službu
pak ocenil nejeden ze zájemců.
„Chtěli jsme trochu dezinfekce na
chatu. Dneska stojí deci i šedesát
sedmdesát korun. Není to málo
a něco už člověk taky investoval do
roušek,“ poznamenal Maxmilián
Petík, jeden z řady příchozích.
„Po rozdávání ochranných roušek
jsme přikročili k rozlévání dezinfekčního prostředku na bázi lihu.

Každý, kdo přišel, obdržel tři decilitry roztoku. Ve čtvrtek této
možnosti využilo asi 280 občanů.,
v pátek dopoledne akce pokračovala a pro dezinfekci si přišlo dalších
více než dvě stě osob. Jsme rádi, že
jsme opět mohli pomoci,“ uvedl pro
Večerník první náměstek Jiří Pospíšil. Jak dodal, vedení magistrátu
počítá i s dalšími akcemi. „Každý
týden se scházíme s tajemníkem
krizového štábu a probíráme aktuální potřeby nejen jednotlivých
občanů, ale i mnoha institucí. Když
potřebuje ochranné pomůcky či
dezinfekční prostředky nemocnice,
domovy důchodců, dětské domovy
a další instituce, okamžitě vše připravíme a vyjíždíme k potřebným,“
uvedl Jiří Pospíšil.

4QWwM[WwKVÆXKXCÿUMÆFÊNP÷RąGFCNRTQUV÷LQXUMÚOUVT¾åPÊMčO/CTVKP/QMTQwMVGTÚ
VWVQRQOQE\RTQUVąGFMQXCN
Foto: archiv M. Mokroše

IVAŇ, PROSTĚJOV V této nelehké době, kdy je všude nedostatek
ochranných pomůcek, se do akce
„Šije celé Česko“ zapojila i parta
švadlenek z Ivaně na Prostějovsku
pod vedením emeritní učitelky
z tamní mateřské školy Jarmily
Křesťanové.
„Roušek dámy ušily stovky a podarovaly jimi, koho mohly. Díky souhře náhod a dobrým mezilidským vztahům

se mezi obdarované zařadila i Městská
policie Prostějov. Tímto děkujeme
nejen zmíněným švadlenkám, kterým
to dalo spoustu práce, ale také Martinu
Mokrošovi, který vše zprostředkoval
a předal strážníkům celkem 300 roušek. Ty budou nadále předávány občanům nebo budou distribuovány mezi
místní bezdomovce,“ uvedla Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
(red)

V Nezamyslicích rozdaly

hektolitry
NEZAMYSLICE Pořádně živo bylo předminulou sobotu na jihu Prostějovska. V Nezamyslicích se před hasičskou zbrojnicí
utvořila fronta. Co bylo k mání? Dezinfekce! Stovky litrů k dispozici pro místní nalákaly obyvatele všeho věku, aby si s důslednými rozestupy počkali, až jim starosta Vlastimil Michlíček stočí
dezinfekci do„petek“, které si lidé přinesli. Večerník byl u toho!

Michal SOBECKÝ
„Dáváme vše zadarmo. A vedlo se
nad očekávání dobře. Rozváželi jsme
do noci i do osmadvaceti míst,“ připomněl starosta akci, kdy se probíhala
zavážka do okolních obcí. Stáčení probíhalo i v dalších dnech. „A to podle

potřeby a zájmu. Máme tisíc litrů, což
je docela dost,“ poznamenal Michlíček.
Při rozdávání se na chvíli vzdálil a pak
se vrátil s krabicí domácích zákusků.
Přinesla je jedna z obyvatelek, aby podpořila ty, kteří se do distribuce dezinfekce zapojili. „Takové máme občany,“
komentoval starosta s úsměvem, který

byl vidět i přes roušku. Po půl desáté
se fronta začala krátit. A ke stolku, kde
dezinfekci vydávali, se začali lidé spíše
trousit po jednotlivcích. „Dezinfekce
máme dost,“ ubezpečila žena, která se
představila jako Dana Miková. Také
si pro trochu přišla. Je za tím snaha
o prevenci, nebo strach z koronaviru?
„Takový strach zase nemám. Pokud
člověk dodržuje to, co má, tak to není
tak hrozné. Když jdu do obchodu,
mám nachystané rukavice, dezinfekci
mám. Když jsou lidi soudní, nemusí mít takový strašný strach,“ řekla
přesvědčeně.

(TQPVCPCFG\KPHGMEK80G\CO[UNKEÊEJRTQD÷JNCXUQWéCUPQUVKLGFPC\O¾NCRQXQNGPÚEJURQNGéGPUMÚEJCMEÊ
Foto: Michal Sobecký
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Jak to bude s rozestupy? A co toalety?
Otazníků pro restaurace spíše přibývá, než ubývá

PROSTĚJOV
Zavřené
vnitřní prostory, omezený
nebo žádný provoz. Obor
gastronomie postihl koronavirus, či spíše opatření
v souvislosti s ním zavedená,
drtivě. Ministerstvo průmyslu
a obchodu ale minulý týden
zveřejnilo některé novinky
ohledně toho, kdy by měly které
služby a provozy otevřít. Nezapomnělo přitom ani na restaurace.
Zprvu ale budou moci koncem
května otevřít pouze venkovní
zahrádky, vnitřní prostory pak
8. června.

Michal SOBECKÝ
Reakce na toto rozhodnutí je ze strany
majitelů a provozních přitom spíše rozpačitá. „Je to pozdě, ale co naděláme.
Jsme z toho trochu zklamaní, tečou nám
pryč šílené peníze, i když to asi každé-

(QVQKPVGTPGV

mu,“ uvedla provozní penzionu a restaurace Zátiší v Němčicích nad Hanou Marcela
Landsmanová. Podnik se snažil
otevřít alespoň výdejové okénko, narazil
však na problém. „Lidi se začali shlukovat. Radili jsme se s policií a neprošlo to,“
poznamenala s povzdechem.
Podobně reagoval také Dušan Felkl,
majitel restaurace Pod Kaštany v Prostě-

jově. „Co na to říct. Je to určitě dobře, ale
přišlo to trochu pozdě,“ okomentoval
„jízdní řád“ uvolňování vládních nařízení. Připomíná navíc, že se nemusí jednat
o konečnou verzi. „Je to až za měsíc, za
tu dobu se toho určitě ještě hodně změní,“ poznamenal.
Otázky technického rázu ovšem zůstávají. Jak bude například majitel restaurace řešit rozestupy lidí? Budou

skutečně smět sedět pouze dva u stolu? Jak mají lidé skloubit konzumování
jídel a nápojů s povinným nošením
roušky? Další problém přidává také
majitel restaurace Na Kovárně v Prostějově Jiří Sklenář. „Slyšel jsem samozřejmě, že budeme moci
otevřít aspoň zahrádky.
Je to fajn, ale prý to bude
bez možnosti využití vnitřních prostor, tedy i toalet.
Nevím, jestli je to pravda,
ale pokud ano, tak to mám
zařídit toi-toiky?“ ptá se. Je
tak možné, že pro některé
podniky budou přetrvávající
omezení příliš velká. „Přijde
mi to šílené. To radši nebudu
otevírat,“ kroutí hlavou Sklenář.
Zahrádky by podle dosavadního plánu
zveřejněného vládou měly otevřít 25.
května, vnitřní provoz restaurací a hostinců či kaváren 8. června.
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Že by návrat života? Hloučela posetá pivaři
PROSTĚJOV Nejen na prostranství občerstvení U Abrahámka bylo
před víkendem na první pohled znát, že se k nám pomalu, ale jistě začíná vracet život! Oživlé zahrádky v okolí Hloučely, ale i deky v parcích, lavičky, loučky a lesní stezky byly víc než výmluvné. Hezké počasí donutilo lidi vyjít z domů a provětrat hlavy. Někteří z nich si mohli konečně dát
vychlazené točené pivko a posedět venku pod rozkvetlými stromy,
nicméně stále v rozestupu dvou metrů a s rouškami na obličejích.
původní
zpravodajství

pro Večerník
Tereza
KRÁLOVÁ
Vláda postupně uvolňuje všechna zavedená opatření proti koronavirové pandemii. Jednotlivé úlevy jsou naplánované
ve vlnách. A jedna z nich v podobě otevřených zahrádek se už rýsuje... Nejen
v Prostějově jich máme hned několik.
Nejvíce navštěvované jsou občerstevní
U Abrahámka, U Matesa, U Šuldy nebo
Cavalo. Většina z nich leží v biokoridoru

Pondělí 20. dubna 2020

vstupu“, takže pokud by přišla kontrola, pěkně štvou! Je vedro, potíme se v nich.
každý, kdo by seděl u stolu ve větší sku- Tady to nosit nebudeme, stejně pijeme
pině, by byl upozorněn na nedodržování pořád pivo,“ řekl Večerníku další návštěvpravidel.
ník zahrádky s již několikátým kelímkem
Většina lidí si pivo kupuje do kelímku v ruce.
a vypije ho během procházky nebo ně- O účincích uvolňování zavedených
kde jinde. Nicméně se najdou i tací, kteří opatření na situaci na Prostějovsku
zůstávají přímo na zahrádce a vysedávají vás budeme informovat v příštím čísHloučela, kde nám k vychlazenému pivu tam do zavírací doby. „Už nás ty roušky le Večerníku.
nechybí ani jarní příroda, pohoda a klid.
„Chybí nám to! Pivo jsem neměl ani nepamatuju, stále jsme zavření doma, už
nás to nebaví,“ svěřil se Večerníku jeden
z návštěvníků zahrádky U Abrahámka,
který si nepřál být jmenován.
Většinou si lidé objednávají především
pivo. To si však nemohou vypít přímo
u stolu na zahrádce, ale pouze opodál,
vždy v rozestupech dva metry od ostatních. Pokud si chtějí sednout k jednomu
stolu, musí být maximálně dva. Větší
skupinky už musí sedět mimo zahrád- 2¾VGMFWDPCQFRQNGFPGt\CJT¾FMC
7 #DTCJ¾OMC DKQMQTKFQT *NQWéGNC %Q
kovou oblast. Stoly i lavičky jsou povět- ąÊM¾VG"
(QVQ6GTG\C-T¾NQX¾
šinou obehnané policejní páskou „zákaz

2QFPKM[ UG RąK\RčUQDWLÊ QOG\GPÊO
+X4CMQXÆVCMX[TQUVNDCTPCU[UVÆ
OWéGRWLC\CRNCċtDG\QDUNWJ[RQF
wKTÚOPGDGO
Foto: Facebook

PROSTĚJOV S novinkou se v těchto
dnech setkají lidé v Rakové u Konice.
Tamní Velkorakovský pivovar se totiž rozhodl, že v době zavřených hostinců a restaurací nabídne místním
i turistům alespoň malou náplast.
A rozjel samoobslužný bar. Kdo má
cestu kolem, může si načepovat a do
připravené kasičky také zaplatit požadovaný obnos. Že je vám podobný
postup povědomý? Snad díky pivní
budce, která začala fungovat u Ptenského Dvorku a o níž Večerník informoval v minulém čísle.

Michal SOBECKÝ
Princip je podobný, rozdílem je, že
pivní bar je přímo v obci. „Jezdí sem
cyklisté, kupují si pet flašky s pivem.
Ptali se i po kelímcích, ty jsme ale ne-

měli. Napadlo nás tedy, že by nebylo
špatné něco podobného spustit,“ uvedl
jednatel pivovaru Petr Hajkr, který zároveň říká, že inspiraci skutečně získal
i z Ptenského Dvorku. „Vše je zavřené,
lidi si tu tak aspoň mohou něco dát
takto,“ uvedl. Bar-samočep se nachází
přímo před sídlem pivovaru v Rakové.
„Je to založené na důvěře, uvidíme, jak
bude vypadat po prvním dni kasička.
I kdyby tam ale nebyla částka odpovídající vyčepovanému pivu, pořád je to
pro nás dobrá reklama. Na internetu
tento nápad měl velký úspěch,“ sdělil
Petr Hajkr, jehož pivovar začal takto
točit uplynulou sobotu. Ujistil zároveň,
že je neustále pod dohledem na dálku,
aby si nemohli čepovat mladiství, potažmo děti. Provoz je každý den mezi
9.00 a 21.00 hodin.
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PRAHA Na tato slova naše společnost čekala celý dlouhý
měsíc. Podle všeho se zdá, že hrozba nákazy koronavirem
polevuje a tak se rovněž vláda České republiky po svém úterním jednání rozhodla začít od 20. dubna postupně rozvolňovat zákazy a opatření. Jednotlivá uvolnění jsou rozdělena
do několika etap. Obchody a podniky začnou otevírat podle
velikosti prodejní plochy v týdenních či dvoutýdenních rozestupech. „Harmonogram vychází z toho, že koronavirus bude
pod kontrolou,“ řekl na úterní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.
Nevyloučil, že se budou muset udělat změny podle vývoje epidemiologické situace v Česku.

1. etapa – 20. dubna
Od pondělí 20. dubna začnou fungovat
všechna řemesla a provozovny, které na
ně navazují. Dále se otevřou i autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda
umožní i konání svateb, na nichž však
bude maximálně deset lidí.
Profesionální sportovci začnou v malých skupinách s tréninkem ve venkovním prostředí, kam nemá přístup
veřejnost. Veškeré zázemí (šatny) však
musí zůstat zavřené. Opatření se týká
profesionálních a vrcholových sportovců.
Rozvolní se i pravidla pro studenty posledních ročníků středních a vysokých

škol. Těm bude umožněna docházka
do škol na individuální a skupinové
konzultace s cílem dokončení klasifikace a studia. Studenti však musí být ve
skupinách v maximálním počtu 5 žáků.
Pro žáky, kteří potřebují získat literaturu
pro dokončení závěrečných prací, se
otevřou knihovny.

2. etapa – 27. dubna
O sedm dnů později otevřou všechny
maloobchodní prodejny s výměrou
do 200 metrů čtverečních. Opatření
se však netýká obchodů, jež jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Ty zůstanou nadále zavřené.

Rozvolnění se nevztahuje ani na provozovny, které budou postupně otevírány
v dalších etapách.

do 50 osob či svatby za speciálních podmínek.
S prvními maturitami počítá ministerstvo školství po 1. červnu. „V průběhu
měsíce se uskuteční také přijímací
zkoušky na střední školy a formou
třídních hodin či konzultací by se do
škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně
základních škol a středoškoláci mimo
závěrečný ročník. Pro ně bude ale do
konce roku převažovat výuka na dálku,“
uvedl ministr školství Robert Plaga.

3. etapa – 11. května
S dvoutýdenním rozestupem se zpro2x foto: internet
vozní všechny prodejny s výměrou do
1000 metrů čtverečních. Otevřou se
i autoškoly, posilovny a fitness centra,
kde by ale návštěvníci nesměli využívat
sprchy a šatny. Studentům závěrečných
ročníků středních a vysokých škol začne
také prezenční výuka ve školách, při které bude probíhat příprava na maturitu
a absolutoria. Podle epidemiologických
podmínek na jednotlivých školách
bude také možnost, aby zařízení naV láda
kombinovala vzdálenou výuku a indivitaké k tomuto datu
duální konzultace. Na uměleckých ško- by
lách budou moci probíhat zkoušky ve chtěla otevřít muzea, galerie a zoologické zahrady. V těch by však zůstaly zavřeformátu jeden učitel – jeden žák.
né vnitřní pavilony.
Do základních škol by se mohli vrátit
4. etapa – 25. května žáci prvního stupně základních škol.
Kolektivy by se dle doporučení vlády
Od 25. května by mohly otevřít venkov- měly rozdělit do skupin po 15 dětech.
ní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, Složení skupiny by se nemělo měnit.
kaváren či vinoték. Vnitřní prostory O nošení roušek ve skupinách by rozvšak budou muset zůstat nadále zavře- hodoval učitel, ve společných prostoné. Zprovozní se také kadeřnictví a ho- rách školy by bylo povinné.
ličství, masážní či regenerační salony. Mohla by se obnovit výuka skupin po

pěti dětech v základních uměleckých školách, jazykových školách
s právem státní jazykové zkoušky nebo
ve střediscích volného času a domech
dětí a mládeže.

5. etapa – 8. června
V poslední vlně by se měla otevřít obchodní centra, fungovat by začaly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace
a zoologické zahrady by mohly otevřít
i vnitřní prostory. Konat by se mohly
i kulturní, společenské či sportovní akce

Co dál? Hranice se
otevřou nejdříve
v červnu
Zbývající činnosti budou povoleny
v červnu podle aktuální epidemiologické situace. Hudební festivaly či sportovní akce, kterých se zúčastní tisíce lidí,
se však v létě neuskuteční, upozornil
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Hranice se určitě neotevřou dříve než
v červnu. Podle Vojtěcha bude záležet
i na situaci v jiných zemích. Ministerstvo zdravotnictví bude vývoj epidemie kontrolovat a podle toho případně
časovou osu upraví. Provozovnám dá
také manuál s hygienickými podmínkami pro jejich konkrétní činnost.

