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ZAMILOVANOU DVOJICI
ROZDĚLÍ MŘÍŽE. PROČ?
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ze soudní síně kniha A, strana 5

zpověď pamětníků

KRIZE! BUDOU
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KONCE VÁLKY
NA PROSTĚJOVSKU
kniha B, dvoustrana 6-7

exkluzivní rozhovor

kniha C, dvoustrana 4-5
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Martin ZAORAL
PŘEMYSLOVICE Opavský právník Pavel Lasák do povědomí lidí z regionu pronikl hlavně coby majitel zámku
v Přemyslovicích. Vlivný advokát se však následně dostal
do křížku se zákonem, když dle pravomocného rozhodnutí
soudu podvedl svého klienta a připravil jej minimálně o 2,7
milionu korun. Vše vyvrcholilo vzetím Lasáka do vazby, kde
v cele strávil pět měsíců. Následoval nepodmíněný trest na
3,5 roku. Ten mu byl posléze zmírněn na tříletou podmínku
a pětiletý zákaz výkonu advokacie. Tento konečný verdikt
před pár dny posvětil Ústavní soud.
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rychlý
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V nedìli tøi milimetry
Prostějov (mik) – Jak se podle všeho zdá, jaro definitivně převzalo svoji
vládu. Jen té vláhy by mohlo být víc,
naříkají nejvíce zahrádkáři a pak také
samozřejmě zemědělci. V nedávném
období trochu napršelo i v Prostějově,
ovšem jak dokládají meteorologická
data z prostějovské hvězdárny, v neděli 19. dubna spadly pouhé tři milimetry srážek. A to je málo. A navíc si
stále ještě musíme dávat pozor na případné ranní mrazíky. „Mně na zahradě umrzly květy meruňky, takže letos
přijdeme o úrodu,“ svěřil se Večerníku
zahrádkář z Vrahovic.

Omezené Vrahovice
Prostějov (mik) – Jak je v současnosti svízelné dostat se autem z Vrahovic
na Olomouckou ulici, zakoušejí řidiči
každým dnem. Kvůli rekonstrukci
křižovatky Říční a Tovární ulice je uzavřen průjezd k „myší díře“ a z druhé
strany kvůli budování kanalizace je zablokován výjezd z Vrahovic směrem
na Držovice. „Musíme teď všechno
objíždět přes město, což je děsná otrava. Teď ale všichni víme, jak je na první pohled bezvýznamná komunikaci
k „myší díře“ důležitá a potřebná,“ postěžoval si Večerníku řidič z Vrahovic.

K místnímu
to stále táhne
Prostějov (mik) – Odstrašující
budovy za místním nádražím v Prostějově jsou už delší dobu zbourané,
ale bezdomovci, kteří polorozpadlé barabizny obývali, se tam stále
scházejí. Posedávají buď u obchodu
v Martinákově ulici, nebo přímo
před nádražím. „Žilo se nám tady
dobře, tak nás to táhne pořád zpátky. Posedíme, popijeme, zakouříme
si a jdeme zase všichni po svých,“
řekl Večerníku muž bez stálého přístřeší, který si říká Míra.
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Martin ZAORAL
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Agentura 6YDWHEÿDQpVHSRUYDOLSŐHGUDGQLFt
Jen deset lidí na svatbě? Tak to byl
pořádný úlet! Agentura Hóser byla
zvědavá na to, jak se takzvané rozvolňování vládních nařízení osvědčí
v praxi. Uplynulou sobotu se měly
na prostějovské radnici konat tři
svatby. Podle vládních papalášů se
každé z nich však mohlo zúčastnit
pouze deset osob, víc ani rána. Něco
nemyslitelného!
„Tak byla jsem tam já jako oddávající, pak tam byl Uďa jako matrikář, nevěsta, ženich, dva svědci
a další čtyři lidé, podle všeho rodiče

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

•• Pondělí ••
Kdo mluví víc? Květiny prý řeknou dívce vše. Problém je v tom, že mnohé
z žen je vůbec nepustí ke slovu… Nakoupit květiny mohou nejen muži od
začátku týdne na prostějovské tržnici. Otevřena byla v souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru.
•• Úterý ••
Zlodějíček. „Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé,“ upozornil
francouzský spisovatel Jules Verne. Petr Jakubčík jako počestný člověk nevyhlíží, rozhodně se tak ani nechová. Ve svých necelých třiceti letech již má
19 záznamů v trestním rejstříku. Naposledy jej prostějovský soud poslal na
4 roky do vězení.
•• Středa ••
Potřebná motivace. Než elitní čínští vědci vynaleznou vakcínu proti
koronaviru, zoufalí prostějovští pivaři už budou chtít konečně vyrazit do
hospody. Ještě předtím však budou moci zjistit, zda sami nejsou nakaženi.
Olomoucký kraj totiž spustil rezervační systém na plošné testování. Zájem
byl ihned velký.
•• Čtvrtek ••
Čočky z Merkuru. „Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem nemají naprosto nic
společného,“ prohlásil Otto Wichterle, který dokázal spojovat skutečně
zdánlivě nesouvisející věci. Prostějovský rodák přesně před 65 lety vynalezl kontaktní čočky, k jejichž výrobě použil stavebnici Merkur.
•• Pátek ••
Klonovaný pes. Víte, jaké zvíře má čtyři dlouhé nohy a jednu ruku? Chrt
běžící domů z dětského hřiště… Je tomu přesně 15 let, co se v Jižní Koreji
narodil první klonovaný pes Snuppy. Časopis Time to vyhlásil za nejpozoruhodnější vynález roku. Afghánský chrt se nakonec dožil 10 let.
•• Sobota ••
Cvičení dělá mistry. „Myšlení stejně jako hra na housle vyžaduje každodenní cvičení,“ všiml si komik Charlie Chaplin. Pavel Šporcl, který oslavil
své 47. narozeniny, cvičí poctivě. Houslový virtuos měl vystoupit na plumlovském zámku, tato akce však musela být odložena.
•• Neděle ••
Filozof na trůně. „Proč pláčete nade mnou a nesnažíte se raději zabránit
moru, který kosí lidi hromadně?“ otázal se umírající římský císař Marcus
Aurelius truchlících příbuzných a přátel. Počínání i úvahy tohoto mocného
politika mu vynesly velký respekt nejen u současníků, ale i u následovníků.
Přestože se narodil už před 1899 lety, jeho myšlenky jsou platné dodnes.

snoubenců. Vrata radnice jsme museli zavřít před fotografem a dalšími
lidmi z přízně nevěsty i ženicha. To
způsobilo pozdvižení a nepokoje,“
komentovala průběh prvního sobotního svatebního obřadu Miládka
Bitva u Sokolova, která první dva
naplánované snoubence oddávala.
„Vzal jsem si s sebou celý skafandr, abych nikoho nemohl nakazit.
Myslel jsem, že mě pustí. Copak to
jde, abych neviděl, jak brácha leze
do chomoutu?“ sdělil Agentuře Hóser muž, který se marně dobýval na
radnici. Přijet musely dvě hlídky policie, neboť před radničními vraty se
strhla mela. Pustily se do sebe asi tři
desítky svatebčanů, kteří se obřadu
chtěli zúčastnit! Byli vzteklí, že se

nemohou dostat do obřadní síně.
„Co by to bylo za svatbu, kdyby se
to tady nepopralo,“ konstatoval jiný
svatebčan, který měl po bitce pod
každým okem krvavý monokl a ještě si rovnal zlomenou ruku.
Po prvním obřadu následoval druhý. A to už před radnicí muselo zasahovat několik dalších policejních
hlídek a uvažovalo se také o povolání armády! Důvod? Ženit se totiž měl Svetozár Lakatoš! Na jeho
svatbu se dostavily na čtyři stovky
svatebčanů a dalších pět autobusů
ze Slovenska mířilo na náměstí tatíčka Masaryka. „Jestli se na radnici
nedostaneme všichni, vypálíme to
tady,“ hrozili svatebčané z Lakatošovy přízně a také příbuzní nevěsty

Doroty Máchalové. Tato svatba se
nakonec vůbec neuskutečnila, přivolaní vojáci z prostějovských kasáren těsně před odjezdem na misi
do Afghánistánu stovky svatebčanů
rozehnali po celém městě.
Třetí naplánovaný obřad se už nekonal, radnice byla zaplombována
a všechny svatby byly odloženy na
podzim!
Za Agenturu Hóser Majkl

Policisté se aktuálně zabývají
případem zlodějny ze západní části Prostějova. Zatím ještě neznámý pachatel vnikl na
volně přístupný firemní areál
a zaměřil se na dvě zaparkovaná nákladní vozidla. Z jejich nádrží pak vysál 500 litrů
nafty a majiteli tím způsobil
škodu za dvanáct tisíc a jedno
sto korun.


Těžko říct, zda si zloděj vůbec
v tu chvíli uvědomoval, v jakém čase se k činu odhodlává.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání
za trestný čin krádeže v době
trvání nouzového stavu hrozí
totiž trest odnětí svobody na
dva roky až osm let!

rubriky
Večerníku
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Trhovci v obležení. Doba koronavirová snad už polevuje nadobro a tak se všichni můžeme těšit
z pozvolna se vracejícího života
do prostějovských ulic. A také na
tržiště! Sobotní obnovené trhy na
prostějovské městské tržnici stály
opravdu za to. Od časného rána
zákazníci trhovce doslova obléhali.
Pochopitelně v rouškách...
CO NÁS UDIVILO…
První máj moc neoslavíme.
Během prvního květnového dne
jsme byli navyklí slavit, a to pořádně. Letos ovšem ostrouháme, protože obě nejvýznamnější veselice
zrušili jak sociální demokraté v Kolářových sadech, tak i komunisté
na Splávku v Domamyslicích. Ale
líbání pod rozkvetlou třešní, to se
snad může...
ZACHYTILI JSME

33 100 000

Prostějovští radní už v úterý předloží zastupitelům ke schválení
návrh na dofinancování stavby
tělocvičny v DDM na Vápenici za
více než třiatřicet milionů korun.
ZAUJAL NÁS...

VLASTIMIL KADLEC

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Pondělí 27. dubna 2020

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Uplynulý pátek jsme se rozloučili
s dlouholetým sportovním novinářem a držitelem Ceny města Prostějova Vlastimilem Kadlecem.
ZASLECHLI JSME…

„KLÁDY
NELÉTALI,
ALE
SAMOZŘEJMĚ

LÉTALY!“
Mluvčí prostějovských strážců zákona František Kořínek se takto
médiím omluvil za hrubku v policejní zprávě o nehodě.

LENKA FORGÁČOVÁ
se narodila 10. ledna 2008 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. dubna 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 12 do
13 let, měří mezi 159 až 160 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu

VERONIKAFORGÁČOVÁ
se narodila 23. prosince 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. dubna
2020. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 153 až 155 centimetry, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

Pondìlí

18/4 °C

¶WHUÙ

20/6 °C

Støeda

20/8 °C

Ètvrtek

20/9 °C

Jaroslav

Vlastislav
Robert
Blahoslav

Pátek

20/10 °C
Svátek práce

Sobota

21/8 °C

Nedìle

22/8 °C

Zikmund

Alexej
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Markéta Úlehlová (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 27. dubna 2020

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

A3

!
N
A
M
D
opět PONIČIL VANDAL. REKOR 3RGYRGQËN
Výroční LÍPU ve Smetanových sadech

Uschne?

]3URVWøMRYVNDY\O¿NDO
é79570,/,$5'<NRUXQ
zjistili jsme

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Potřeboval by
sedřít kůži z nohou! Řeč je o vandalovi, který minulý týden oškrábal kůru z kmínku lípy vysazené
ve Smetanových sadech v Prostějově ke stému výročí vzniku Československa. Podle vyjádření odborníků se bude muset strom na
podzim vysadit znovu. Nejedná se
přitom o ojedinělý případ, k útokům v parku dochází opakovaně!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ A9

PROSTĚJOVSKO Tenhle chlap
v tom uměl chodit! Celkem 240
milionů korun měl dle kriminalistů vylákat pětačtyřicetiletý
muž z Prostějovska. Učinil tak
prostřednictvím tzv. letadla.
Nyní mu policie majetek
zabavila a hrozí
mu až deset
let za mřížemi.
Obžalobu brněnský
státní zástupce podal na soud již
v polovině září. „Obviněný provozoval takzvané letadlo, a pod
záminkou výhodného investování
na burze vylákal z více než dvou
set poškozených částku ve výši
téměř 240 milionů korun,“ uvedl

240 000 000,-

2QFXQFPÊMFX÷UVQXM[RQwMQ\GPÚEJPCN¾MCN
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z Krajského státního zastupitelství
v Brně Hynek Olma.
Tzv. letadlo nebo pyramidová hra je
obchodní model, kdy první klienti
dostávají výnosy z peněz klientů,
kteří se zapojí později. Na ty poslední klienty už ale žádné peníze

nezbývají. Policie muži zajistila majetek, který bude použitý k aspoň
částečnému uspokojení nároků poškozených. „Vyzýváme k opatrnosti
a důkladnému zvážení investování
finančních prostředků zvláště v situaci, kdy jsou slibovaný úrok a další
podmínky až neobvykle výhodné,“
doporučil Hynek Olma.
(mls)

6HQLRUNDVY\KUQXWRXVXNQËVHRSDORYDODQDKĆELWRYø

CHTĚLA TAK UDĚLAT RADOST
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Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Černé vlasy, sluneční brýle, minisukně a tričko na ramínka. Tak popisují lidé osmasedmdesátiletou exhibicionistku, která se polonahá pravidelně opaluje u rozptylové loučky na prostějovském
hřbitově. Naposledy zde seniorku strážníci načapali v neděli 12. dubna před polednem, o čemžVečerník
informoval v minulém vydání. Dalo se předpokládat, že se žena ve slunečném počasí na hřbitov opět
vrátí. Podle některých zdrojů má totiž na loučce rozptýleného svého manžela.

Těší mě, že je možné rozvolnit některá opatření
zavedená státem kvůli koronaviru. Pomůže to
našim podnikatelům i občanům, kteří už potřebují začít znovu využívat jejich služeb. A nejde
jen o živnostníky. Dnešním dnem alespoň
částečně obnovuje svůj provoz také Městská
knihovna Prostějov a otevírá se turistické informační centrum. V omezené míře je možné využívat fitness centra, od května se rozjedou cyklobusy. Přesto bychom neměli zapomenout, že
do úplného normálu má naše současná situace
stále daleko. Nosme proto dál roušky, udržujme
dostatečné vzdálenosti od ostatních a berme
vážně i další pokyny zdravotníků. První nápor
nemoci jsme zvládli. Chovejme se tak, aby už
žádná další vlna nepřišla. Přeji vám všem hodně sil a pozitivní pohled na dny, které nás čekají.

František JURA,RTKO¾VQT
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Svým jednáním postarší dáma v ostatních návštěvnících hřbitova ovšem
veřejné pohoršení vzbuzovala, čímž
se dopustila přestupkového jednání.
Celá záležitost tak byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu. Ten
má možnost uložit ženě pokutu až do
výše 15 000 Kč.
Tato žena není známá pouze strážníkům,
ale i mnohým Prostějovanům. „Už jsem
ji tam párkrát zahlédl. Loni v létě tam byla
snad každý den. Vždycky se na lavičkách

opaluje v triku bez ramínek a očividně
bez podprsenky. Hlasitě přitom komentuje pohoršené kolemjdoucí a pak před
odchodem zaleze za tu zídku. Jak vyjde,
mívá jiné triko i podprsenku. Takže je
to taková její šatna,“ popsal na sociálních
sítích Tomáš L. Dle některých dalších
Prostějovanů tímto způsobem chce žena
udělat radost svému manželovi. Proslýchá se, že se jednalo o známého zloděje
a jeho popel byl rozprášen právě na rozptylové loučce...
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Pořád je to stejná „firma“. Jakmile trošku
začne hřát sluníčko, objeví se u rozptylové loučky ta stejná žena. Naposledy
ji strážníci přistihli, kterak vystavuje své
pohlaví, a to zcela bez roušky! „Žena
měla šaty vykasané po břicho a byla
bez spodního prádla. Hlídce byla dobře
známa, jelikož se takového chování dopouští opakovaně a vždy si vybírá místo
u rozptylové loučky na hřbitově. Výzvy
k zahalení se a zanechání protiprávního
jednání seniorka uposlechla. Uvedla,
že v tom, že se opaluje, nevidí nic, co by
mohlo někoho pohoršovat,“ zopakovala
k případu Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
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PROSTĚJOV Jak to přesně bylo,
vědí jen oni dva... Prostějovský
soud ve středu 4. března uzavřel
kauzu, v níž Marcela Sečkář Poláková z Kostelce na Hané nejprve figurovala v roli poškozené,
následně pak v roli obžalované.
Důvodem byl její vleklý spor s majitelem nákladní dopravy, jemuž
měla zpracovávat účetnictví. Ani
po pečlivém dokazování se soudu
nepodařilo bez vší pochybnosti
prokázat, zda si vyhrožování z jeho
strany vymyslela, či nikoliv.
Marcela Sečkář Poláková provozuje stavebniny v Plumlově, kromě
toho si přivydělává i jako účetní.
Jako taková měla zpracovat daňové přiznání pro majitele nákladní
dopravy z Prostějova. Po kontrole
z finančního úřadu se ukázalo, že
v tomto případě vznikly nedoplatky na DPH. Příčinou byl mimo jiné
fakt, že se nepodařily objevit doklady za čerpání pohonných hmot,
které měl podnikatel účetní poskytnout. A začaly problémy...
Podnikatel musel vše doplatit. Zhruba 479 000 korun pak požadoval po
své účetní, která měla být za ztrátu
dokumentů odpovědná. Z předložených důkazů vyplynulo, že slíbila
škodu uhradit, dokonce mu 190 000
korun poslala. Jenže pak začala nepochopitelně kličkovat a zaplétat se
do polopravd a lží. Tím se mimo jiné

připrav ila
o šanci, aby
způsobenou škodu uhradila pojišťovna. „On mě nařkl, že jsem to ztratila.
Ale to nebyla pravda, nechala jsem ty
papíry u něj v kanceláři,“ tvrdila Marcela Sečkář Poláková, podle níž jí měl
klient vyhrožovat, že přijde „o dcery,
dům a auto“, kvůli čemuž se u ženy
rozběhly psychické problémy.
Z tohoto důvodu podala trestní
oznámení, věc dospěla až k soudu, který však žalobu zamítl. Dle
jeho zdůvodnění se totiž Marcela
Sečkář Poláková jevila v mnoha
ohledech jako nedůvěryhodná.
Ukázalo se, že poté, co ji podnikatel
opakovaně žádal o vydání účetnictví, odpověděla mu, že vše vyřeší,
ale údajně právě leží v pražské
nemocnici s rakovinou. To však
nebyla pravda. Navíc mu v e-mailech slibovala, že mu peníze určitě uhradí a je připravena si kvůli
tomu vzít půjčku.
U soudu opakovaně vypovídal i její
bývalý obchodní partner, s nímž
provozovala stavebniny v Plumlově.
„Zjistil jsem, že převáděla peníze z firemního účtu na svůj, pak je vracela
zpět bez mého vědomí. Stalo se tak
v celkem osmačtyřiceti případech.
Ona mi k tomu řekla, že se spletla.
Faktem ovšem je, že na tom nebyla
psychicky dobře a mohly v tom hrát
roli i její spory kvůli účetnictví,“ vy-

pověděl svědek, který po necelých
třech letech ze společného podnikání s Marcelou Sečkář Polákovou na
začátku roku 2018 odstoupil. „Bylo
to po vzájemné dohodě. Většinu
peněz za firmu mi již splatila, zbývá
jí ještě doplatit necelého půl milionu
korun,“ uzavřel muž.
Soud nakonec rozhodl šalamounsky a Marcelu Sečkář Polákovou
obžaloby zprostil. „Vše ztroskotalo
na pochybnostech, zda obvinění
bylo skutečně zcela smyšlené či
zda chování poškozeného nemohlo v obžalované skutečně vyvolat
pocit ohrožení. „Jelikož k tomu
už nebyli další svědci, vše skončilo v rovině tvrzení proti tvrzení,“
vysvětlil státní zástupce Jiří Jančík,
který si sice přímo na místě vzal
lhůtu pro možnost odvolání, ale
dle vlastních slov se zřejmě odvolávat nebude. A tak se i stalo.
Rozsudek se tedy stal pravomocným. Ještě předtím ale Večerník
několikrát kontaktoval samotnou
Marcelu Sečkář Polákovou, která
nám opakovaně přislíbila vyjádření, ale reakci neustále odkládala
vždy s jiným odůvodněním. Po
měsíci čekání jsme ztratili veškeré iluze. Víte, jak si podnikatelka
dnes vede? Ozvěte se na editor@
(mls)
vecernikpv.cz.

PROSTĚJOV Toto téma, které v současné době tak trochu zapadlo na
okraj zájmu veřejnosti, bylo v létě
a na podzim loňského roku v Prostějově hodně třaskavé. Během letních
prázdnin 2019 vznikla petice, kterou
sepsali prostějovští zastupitelé za hnutí Svoboda přímé demokracie Martin
Křupka s Pavlem Dopitou a pod kterou se podepsaly stovky Prostějovanů. Ti všichni měli obavy z enormního nárůstu počtu nepřizpůsobivých
občanů, především romské komunity, stahujících se do centra města. Petičníci vyzvali už tehdy vedení magistrátu k řešení neutěšené situace.
Dokument se dostal také na program zářijového jednání zastupitelstva. A setkal
se s okamžitým pochopením jak primátora Františka Jury, tak i ostatních radních
a zastupitelů. Nebylo tak divu, že zastupitelé schválili požadavek Pavla Dopity
a Martina Křupky vedoucí k sestavení
speciální komise, která se bude problémy zabývat. „Osobně souhlasím s tím, že
jde o skutečný problém, který vadí všem
slušným lidem v Prostějově. Ubezpečuji
vás, že na nejbližší poradě vedení města či
na blížícím se zasedání Rady statutárního
města Prostějov ustanovíme pracovní
skupinu, a to zcela bezodkladně. Jsem
přesvědčen, že množící se stížnosti na
chování nepřizpůsobivých občanů jsou
potřeba řešit. A věřím, že pracovní skupi-
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na se tímto problémem začne okamžitě
zabývat,“ zareagoval v září loňského roku
před všemi zastupiteli František Jura, primátor statutárního města Prostějova.
Komise pro řešení problémů v centru
města skutečně vznikla, a tak s půlročním
odstupem Večerník zajímalo, kolikrát se
už sešla ke společnému jednání a zda jsou
už na základě její působnosti nějaké hmatatelné výsledky. „Proběhlo už několik
setkání pracovní skupiny za účasti všech
zainteresovaných složek. Tedy nás, jakožto
iniciátorů petice, dalších zastupitelů, příslušníků městské i státní policie, zástupců
OSPOD i Člověka v tísni. Cílem bylo
najít řešení špatné situace v lokalitě mezi
ulicí Újezd, zvláště takzvaného Wolkerova
domu, a náměstím Edmunda Husserla
a zvážit, zda je možné zde vyhlásit bezdoplatkovou zónu. Měli jsme navíc indicie,
že obchodníci se sociálním bydlením již
mají vytipované další objekty. Pracovní
skupina města měla tak mít i určitý odstrašující efekt,“ řekl Večerníku Pavel Dopita,
prostějovský zastupitel za SPD Tomio
Okamura a člen komise, která se zabývá
i takzvanou bezdoplatkovou zónou v centru Prostějova. „Podařilo se nám vyřešit
situaci v nebytové části Wolkerova domu,
kdy se nájemníci přestěhovali na jinou
ubytovnu. Zvýšenou činností strážníků
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Dlouhé čekání na tu nejatraktivnější část revitalizace plumlovské
přehrady je konečně tady! V sobotu
ráno začal výlov ryb z nádrže, která
bude brzy zcela vypuštěna, do jejího
dna se zakousnou bagry. O víkendu
rybáři stěhovali zatím „malé“ ryby,
ale je jen otázkou času, kdy se budou
muset popasovat s obřími sumci.
Podle mnoha legend je jich v přehradě nepočítaně.
„Záchovný odlov ryb v tak velkém
rozsahu a na tak velké vodní ploše
se dosud nikdy v historii České republiky nekonal,“ řekl Večerníku

olomoucký přírodovědec Petr Loyka, který při plumlovské akci provádí
biologický dozor. Rybáři loví ryby
pomocí speciálních elektrických
agregátů, které ryby přilákají, omráčí, ale nijak jim neublíží. „Počítáme,
že odlov bude trvat zhruba čtrnáct
dnů a že při něm vylovíme až třicet
tun dvaceti druhů ryb. Je velmi pravděpodobné, že mezi nimi budou
i dvoumetroví sumci,“ prozradil Petr
Loyka s tím, že současně v průběhu
vypouštění přehrady, které začalo už
vloni, probíhá také záchranný sběr
škeblí – velevrubů. „Už jsme jich

nasbírali 19 tisíc. Po revitalizaci a napuštění přehrady do ní škeble zase
vrátíme,“ uvedl Loyka.
Bezmála sto let stará plumlovská přehrada, která slouží jako ochrana Prostějova před povodněmi, jako záložní
zdroj vody a zejména pak pro rekreaci,
se vypouští kvůli čištění dna. Na něm
se totiž usadilo velké vrstvy sedimentů, kvůli nimž se voda stala pro zdraví
nebezpečnou. Zcela vypuštěna by
přehrada měla být do června 2010.
Příští rok by měla být napuštěna a měl
by se v jejím okolí obnovit rekreační
ruch.

městské policie na náměstí E. Husserla se
částečně zklidnila i situace v lokalitě. Svůj
vliv na to ovšem mohla mít i přicházející
zima. Co se týká vyhlášení bezdoplatkové
zóny, není dostatek relevantních podkladů pro tento krok. Situaci samozřejmě
dále sledujeme a víme, že je co zlepšovat,“
připomněl Dopita, který se ovšem vzápětí vyjádřil i k dalším rizikovým místům
v Prostějově, kde občané mají problémy
s nepřizpůsobivými lidmi. „Přestože pracovní skupina vznikla pro řešení centra
města, množství zpráv, které mi chodí,
svědčí o tom, že velmi rizikovým se nyní
stává například i prostor okolo Kauflandu
v Okružní ulici a staré nemocnice. Došlo
tam v poslední době k několika napadením. Dokonce se jejich obětí stal také
imobilní občan na vozíku. To považuji za
zvlášť odporné. Vážím si důvěry lidí, kteří
se na mě obrací se žádostí o řešení situace
a informují mě o svých problémech. Na
příštím setkání pracovní skupiny budu
tedy požadovat rozšíření jejího působení na celé město. Lze totiž očekávat, že
s předpokládanou ekonomickou krizí,
která bude následovat tu koronavirovou,
se bezpečnostní situace určitě nezlepší.
A je dobré se na to připravit,“ uzavřel prozatím toto téma prostějovský zastupitel.
(mik)
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Výlov ryb se na přelomu dubna a května roku 2010 stal na plumlovské
přehradě obrovskou atrakcí, práci rybářů denně pozorovaly stovky lidí.
Dvoumetrových sumců bylo vyloveno a přestěhováno také dost, ovšem do
přehrady se už nikdy tito „dospěláci“ nevrátili. Revitalizace vodní nádrže
se totiž protáhla až do roku 2014 a po čtyřech dlouhých letech tak rybáři
začali s úplně novou výsadbou ryb. Nasazeni byli kapři, líni, štiky, candáti, a dokonce i sumci, ale mladí a malí. Dnes už jsou z nich zřejmě rovněž
pořádné kousky, pokud přežili. Do přehrady už ale nikdy nebyli vysazeni
cejni, které rybáři vyhodnotili jako škodlivý druh. Tuto vodní nádrž a její
okolí v současnosti „neokupují“ po nuceném čtyřletém půstu pouze rybáři,
ale naštěstí i turisté, kteří se k ní postupně vracejí. A to je dobře.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dolní ulice
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Příště: Martinákova ulice
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V odpoledních hodinách během
úterý 21. dubna bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické
oznámení o ležící osobě mezi zaparkovanými vozidly. Strážníci na
místě zkontaktovali spícího muže.
Dotyčný byl v podnapilém stavu.
Strážníkům uvedl, že oslavoval
a chtěl si na místě jen odpočinout.
Roušku prý ztratil někde cestou.
Dvaapadesátiletý muž se svým jednáním dopustil přestupku, jelikož
si nechránil obličej rouškou nebo
jinou ochranou dýchacích cest.
V průběhu řešení protiprávního
jednání se na místo dostavil spolupracovník opilého muže a o kamaráda se postaral a odvezl jej domů.
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PROSTĚJOV
Strážníci městské policie řešili
minulou středu
násilný incident poblíž prostějovského
náměstí. Dlouhodobý vztah mezi partnery se vyhrotil natolik, že muž svoji družku
fyzicky napadl přímo na ulici. A poměrně
brutálně, žena si strážníkům stěžovala na
bolest poté, co jí rozzuřený partner klekl
na hrudník!

Michal KADLEC

Až osm let za naftu
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„V ranních hodinách ve středu dvaadvacátého
dubna vyjížděla hlídka prověřit telefonické oznámení o ležící ženě na chodníku nedaleko centra
města. V uvedené ulici strážníci našli na zemi
ležící ženu, která si stěžovala, že se nemůže nadechnout. Jako příčinu uvedla, že ji bezdůvodně
napadl druh, povalil ji na zem a klekl dámě na
hrudník,“ popsala situaci Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Žena potřebovala okamžitou lékařskou pomoc
a strážníci se dali do pátrání po násilníkovi. „Na
místo si vyžádali příjezd zdravotnické záchranné
stanice. Sanitkou byla šestačtyřicetiletá žena převezena do nemocnice na vyšetření. Zjištěný sedmačtyřicetiletý muž je svým jednáním podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení,“ sdělila dále k případu Greplová.
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PROSTĚJOV Život dokáže psát
opravdu romány. Žárlivá Prostějovanka se zřejmě chtěla po rozchodu
pomstít svému bývalému partnerovi, načež mu ukradla mobil, v němž
našla lechtivé snímky jeho současné
milenky. Ty pak žárlivka zveřejnila na
sociální síti! Policie to vidí jako přečin
a dámě teď reálně hrozí vězení.
Mít citlivý materiál v telefonu je velice nebezpečné a snadno zneužitelné!
Přesvědčila se o to nejmenovaná žena,
která nepřenesla přes srdce rozchod
s partnerem. „Z přečinu neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podezírají prostějovští kriminalisté skupiny kybernetické kriminality
šestatřicetiletou ženu z Prostějova. To-

Policisté hledali BOMBU

V dosud přesně nezjištěné době ve
dnech 18. a 19. dubna vnikl dosud
nezjištěný pachatel do volně přístupného firemního areálu v západní části města Prostějova. Z palivových nádrží dvou nákladních
automobilů zaparkovaných v areálu pak odčerpal bezmála 500 litrů
motorové nafty. Tím majitelům
vozidel způsobil škodu předběžně
vyčíslenou na 12 100 korun. V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání za trestný čin
krádeže v době trvání nouzového
stavu hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let.

V momentě ji okradl

hoto skutku se měla podezřelá dopustit
počátkem dubna tohoto roku tím, že
se neoprávněně zmocnila mobilního telefonu svého bývalého
přítele a po překonání jeho
zabezpečení PIN kódem
i k datům v telefonu a jeho
profilu na sociální síti. V úložišti telefonu nalezla intimní
fotografie současné přítelkyně
poškozeného, které zveřejnila
na jeho i svém profilu na sociální
síti,“ popsal událost František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Zmíněnou dámu nyní čeká soud. souzení podezřelé ženě za uvedené až na dva roky,“ uvedl mluvčí pros„V případě prokázání viny a od- jednání hrozí trest odnětí svobody tějovské policie.
(mik)
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Pouhý okamžik stačil v sobotu 25.
dubna po třetí hodině odpoledne
obratnému lapkovi k tomu, aby
na parkovišti před obchodním
domem v Okružní ulici připravil
třiapadesátiletou ženu o kabelku. Na přední sedadlo se pro ni
natáhl v momentě, kdy si dáma
předělávala nákup z nákupního
vozíku do zavazadlového prostoru vozidla. Společně s kabelkou
tak během chvilky nepozornosti
přišla o peněženku, osobní doklady, platební kartu, mobilní telefon a další věci. Případ policisté
šetří pro podezření ze spáchání
trestného činu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za jehož
spáchání hrozí pachateli mimo
jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
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V KAUFLANDU! ZLODĚJSKOU LÁSKU
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ROZDĚLÍ AŽ KRIMINÁL
Petr Jakubčík byl
odsouzen na čtyři roky,
Marie Miková by
měla ve vězení pobýt rok

PROSTĚJOV A budeme krást v dobrém i ve zlém, dokud
nás vězení nerozdělí! To si zřejmě slíbili devětadvacetiletý
Petr Jakubčík a jeho o více než deset let starší družka Marie
Miková. Na oba protřelé zlodějíčky, které více než dobře znají v každém prostějovském supermarketu i drogerii, již došlo.
PROSTĚJOV Policejní manévry poboček tohoto obchodního řetěz- Zatímco devatenáctkrát trestaný Jakubčík by měl po úterním
před oběma zavřenými prostějov- ce v ČR! „V ranních hodinách jsme rozsudku prostějovského soudu v kriminále strávit čtyři roky,
skými Kauflandy zaujaly v neděli přijali anonymní oznámení o uložejeho milovaná odcházela s ročním nepodmíněným trestem.
19. dubna mnohé ze zákazníků
tohoto řetězce. Oba obchody otevřely až po několika hodinách.
Všichni ze zákazníků se přirozeně
ptali po příčinách.
Důvodem uzavření obou prostějovských obchodů byl anonym, jenž
oznámil, že v Kauflandu je bomba.
Neupřesnil však ve kterém. Policisté
tak museli prohledat více než 130

ní nástražného výbušného systému
v obchodním řetězci,“ potvrdila Soňa PŮVODNÍ
Štětínská, tisková mluvčí Policie ČR. zpravodajství
Ani v Prostějově však kriminalisté pro Večerník
nic neobjevili. Pachateli nyní hro- Martin
zí trest za šíření poplašné zprávy.
Vzhledem k tomu, že zaměstnal vel- ZAORAL
ké množství policistů během nouzo- Tohle je skutečně páreček k pového stavu, je ohrožen vyšší trestní hledání. Petr Jakubčík sice ještě
sazbou.
(mls) neoslavil třicáté narozeniny, velice

brzy by však mohl pořádně zapít
své jubilejní dvacáté odsouzení.
Jedno z nich si vysloužil i v důsledku svého dřívějšího výletu do
Německa. „Čórky“ nejen po prostějovských supermarketech jsou
naprosto nedílnou součástí jeho
životního stylu. Lidé v jeho okolí
to dobře vědí.
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„Obžalovaný vypověděl, že kradl
na objednávku. Odcizené potraviny
či kosmetiku prodával dál. Například máslo se u něj dalo sehnat již
za patnáct korun,“ prozradil Večerníku státní zástupce Jaroslav Miklenda, který obžalobu na Jakubčíka
připravil.
Nenapravitelný recidivista byl u prostějovského soudu obžalován z celkem
sedmi krádeží, kterých se od června
do prosince minulého roku dopustil
v drogeriích Teta či Rossmann a dále
pak v Kauflandu, Albertu či Lidlu.
V posledně jmenovaném případě
mu asistovala i zatím šestkrát trestaná partnerka Marie Miková. „Ta byla
naposledy potrestána obecně pro-

spěšnými pracemi, které ovšem nevykonala. Obžalovaná, která musela
být vzata do vazby, navzdory jasným
důkazům z kamerového záznamu
svoji vinu i nadále popírala. I z tohoto
důvodu nebylo v jejím případě možné uvažovat o jiném než nepodmíněném trestu,“ vysvětlil Miklenda.
Oba recidivisté přitom rozhodně nekradli pouze v Prostějově, krádeží se
dopouštěli rovněž při svých návštěvách u rodiny v severních Čechách.
Ostatně u chomutovského soudu by
je měla čekat ještě další obžaloba.
Rozsudek dosud není pravomocný, Petr Jakubčík se proti němu
na místě odvolal, to samé zvažuje
i Marie Miková.
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Vrbátky (mls) - Centrum volného
času ve Vrbátkách zareagovalo na situaci
s přerušením kroužků pro děti a zahájilo
on-line soutěž s Dřeskem a Tilpínkou.
Ta se setkala s velkým ohlasem, a tak
centrum na svých webových stránkách
připravilo hned celou řadu dalších aktivit. Jednou z nich je pokračování on-line
hry, tentokrát ovšem již ve třech verzích
rozdělených podle věku.

Volòásek se
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Přemyslovice (mls) - Od února letošního roku probíhala rekonstrukce tělocvičny základní školy v Přemyslovicích, která by v těchto dnech měla být
dokončena. Až se tedy děti opět vrátí
do školy, budou již cvičit v novém.

Opravili tìlocviènu

Skalka (sob) – Pokud jedete do
Skalky na kole, musíte po silnici.
Nebo po poli. Taková je odjakživa
realita v lázeňské obci deset kilometrů od Prostějova. Kolaře zatím
dovede cyklostezka pouze do sousedních Čelčic, následně tedy už
musí vzít zavděk krajnicí. Vypadá
to navíc, že se na tomhle stavu nic
nezmění. Alespoň ne v dohledné
době. „Ani se o tom neuvažuje, nijak
se ta možnost neřeší,“ konstatoval
na dotaz Večerníku starosta obce
Antonín Frgal. Ten na jednu stranu
přiznává, že silnice procházející obcí
je zejména od Čelčic frekventovaná.
Zároveň ale uvedl argument, proč by
ke stavbě dojít nemělo. „Není důvod
pro nové zpevněné plochy, které by
akorát zabraly další půdu a zároveň
by přispěly k většímu ohřívání povrchu,“ vysvětlil svůj postoj starosta.
Do Skalky se tak cyklisté nadále suchým kolem dostanou pouze po silnici, s výjimkou cyklotrasy a silničky
v jednom vedoucí z Pivína.

&\NORVWH]NDDzGRO½]QÉ"

Čechy pod Kosířem (mls) - V prostoru mezi hasičským muzeem
a muzeem kočárů v Čechách pod
Kosířem by v dohledné době mohlo
vzniknout dětské hřiště. Náklady na
výstavbu byly odhadnuty na zhruba
jeden milion korun. Vedení obce
v této věci nechalo zpracovat studii
a zároveň požádalo o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pokud
bude úspěšné, mohlo by se s výstavbou začít ještě letos na podzim.

Mezi muzei
plánují høištì

Ptení (mls) - Úplná uzavírka silnice mezi Ptením a Holubicemi čeká
na řidiče od dnešního dne, tedy od
pondělí 27. dubna. Uzavírka prudkých zatáček by měla trvat až do 20.
července. Důvodem je potřebná rekonstrukce komunikace, na níž jsou
ulámané kraje a špatný asfalt. Oprava
rovněž vyřeší úpravu hospodářských
sjezdů a obnovu odvodňovacích příkopů. To vše nepochybně přispěje
ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Uzavírka silnice

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

jsem plánoval vytvoření minipivovaru
a domova důchodců. Tehdejší majitel
však postupně neúměrně navyšoval své
finanční požadavky,“ zdůvodnil Michek,
proč od svého záměru nakonec odstoupil. Tehdy sebe i své myšlenky v regionu
prezentoval společně s bavičem Jiřím
Krampolem, s nímž objížděl zejména
domovy pro seniory. Podobnou cestu
zvolil i před senátními volbami, kdy jako
třetího do party přizvali sexuologa Radima Uzla. Svoji právnickou praxi pak
Michek využil při provozu Občanské
poradny v Prostějově.

EX

Nyní se jeho zájem přesunul zejména
na Stražisko a jeho okolí. Aktuálně se
nejvýrazněji projevuje v celkové rekonstrukci areálu Čertových rybníků
mezi obcí a Čunínem. Ty jsou určeny
zejména rybářům. „Na podzim se pustíme do bagrování nového ‚Mlýnského‘ rybníka. Vznikne v prostoru přes
silnici naproti Čertovým rybníkům,
kde v minulosti stával mlýn. Ostatně
mokřad v těchto místech dříve býval.
Místo ruiny mlýna by pak u něj výhledově měl vyrůst penzion pro rybáře
a cyklisty,“ představil své smělé plány
Petr Michek, který se v souvislosti
s cyklistikou aktuálně snaží o obnovu
tzv. Bochnerovy cesty vedoucí právě
kolem Čertových rybníků. Ta by se

Na podzim
se pustí do rybníka

EXKLUZIVNĚ

ŽELEČ Na první pohled běžná nehoda, kterých se
stávají stovky do roka. Jenže z této se nakonec vyklubal závažnější případ plný výmluv. Ve čtvrtek 23.
dubna před polednem došlo v obytné zóně v Želči
k dopravní nehodě, při které měla dodávka Opel
nacouvat do zadní části zaparkovaného Hyundaie.
Nehodu však řidič nenahlásil a ihned od ní ujel!
„Jakmile místem po půlhodině vozidlo projelo znovu, svědci nehody se ihned vydali za ním. Když ještě
v obci zastavilo, kontaktovali pětadvacetiletého řidiče
a dohodli se s ním na vrácení k místu nehody a sepsání
protokolu. Muž souhlasil, ale během jízdy zpět se opět
pokusil ujet. Daleko však nezmizel, protože mezi Želčí
a Prostějovem byl zastaven dvěma na místo přivolanými policejními hlídkami. Před nimi se pokoušel popírat

,“
„Jsem jen stopaø
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účast na nehodě a navzdory očitému svědectví policistů
dokonce i to, že dodávku vůbec řídil. Přestože byl ve vozidle sám, tvrdil, že je jen stopař,“ popsal jednání mladého řidiče František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté brzy poznali, proč se mladý šofér vymlouvá a mlží. „Provedenými dechovými zkouškami u mladíka změřili hodnoty 1,71 a 1,78 promile alkoholu
v dechu. Dalším šetřením pak zjistili, že má navíc vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel,“ uvedl
mluvčí.
Ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 2 000 korun. „Muž
je pro své jednání nyní podezřelý z několika dopravních přestupků a také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání i přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek. Za přestupky mu hrozí pokuta
a v případě odsouzení za uvedené přečiny i trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky,“ předeslal František
Kořínek, že se mladíkovi hodně přitíží.
(mik)
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HRUŠKA, NĚMČICE NAD HANOU Z jedné nehody se nepoučil a hned způsobil
druhou. Velmi chabě měl řidič nákladního vozidla zabezpečen na korbě pracovní stroj
s ramenem, kterým nejdříve v Hrušce přetrhl kabel, aby poté nedaleko v Němčicích
poškodil železniční most.
„Ve čtvrtek třiadvacátého dubna po deváté hodině řídil čtyřiadvacetiletý řidič nákladní automobil Man
s na korbě naloženým pracovním strojem – rypadlem. Ramenem pracovního stroje v obci Hruška zachytil a přetrhl telekomunikační kabel, který byl veden přes komunikaci. Poté pokračoval v jízdě směrem
k Němčicím nad Hanou, kde nerespektoval dopravní značku zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez a ramenem stroje narazil do podhledu železničního mostu,“ popsal divokou jízdu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob ani k poškození
železničního mostu při nehodách nedošlo. „Výše způsobené 7å RQVÆ EQ ąKFKé TCOG
PGO RTCEQXPÊJQ UVTQLG
hmotné škody byla předběžně RąGVTJNMCDGNX*TWwEGUK
vyčíslena na pětadvacet tisíc ko- O÷N P¾MNCF \CDG\RGéKV
run. Alkohol u řidiče policisté 0GWF÷NCN VQ C P¾UNGFP÷
na místě vyloučili provedenými X 0÷OéKEÊEJ PCF *CPQW
dechovými zkouškami,“ dodal PCTC\KN FQ åGNG\PKéPÊJQ
OQUVW (QVQ2QNKEKGè4
policejní mluvčí.
(mik)

NA VÁŠ NÁMÌT
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a Pohora řídil dvacetiletý řidič nákladní automobil Scania s přívěsem s nákladem dřevní kulatiny. „Z důvodu
nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu
a povaze vozovky došlo při projíždění levotočivou zatáčkou k převrácení
plně naloženého přívěsu na pravý bok.
Klády se z převráceného přívěsu vysypaly a poškodily vzrostlý strom, silnici, zábradlí mostu přes potok a svodidla podél komunikace,“ vypočítal

6÷åMÆMN¾F[UGX¾NGN[XwWFGQMQNQJCXCTQXCPÆJQP¾MNCFPÊJQXQ\KFNC/NCFÚwQHÆTUG
P[PÊ\ąGLO÷dRTQJPGqDWFGOWUGVPCJTCFKV\PCéPQWwMQFW
ZHQVQ2QNKEKGè4

POHORA Nezkušenost? Zřejmě
ano. Mladý řidič nákladního vozidla s návěsem plným dřeva nezvládl jízdu po silnici u Pohory a po
havárii „vysypal“ celý náklad. Jak
sám policejní mluvčí přiznal, klády
v tu chvíli létaly jako sirky. Mladík
za volantem tak způsobil značnou
škodu.
V úterý 21. dubna před sedmou hodinou ranní mezi obcemi Šebetov

následky neopatrné jízdy nezkušeného řidiče František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při havárii naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 352 000
korun. „Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili
uložením pokuty v příkazním řízení,“
dodal Kořínek s tím, že komunikace
v místě nehody byla zcela uzavřena až
do odklizení následků. Plně zprůjezdněna byla během úterního poledne.
(mik)

Vysypané dřevo způsobilo
značnou škodu

Klády létaly jako sirky!

skočila srna. Žena střetu již neměla šanci
zabránit a zvíře levou přední částí vozidla
porazila,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při nehodě nedošlo,
srna však uhynula. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 51 000 korun. „Alkohol u řidičky
policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Uhynulou srnu
z místa odstranil správce komunikace,“
doplnil Kořínek.
(mik)

PTENÍ Dobrou zprávu pro motoristy mají ve Ptení a v místních částech.
Hned několik silnic by se totiž mělo
proměnit k nepoznání. Vozovky získají nový povrch, a to i díky dotaci ze
strany Olomouckého kraje.
„Dali jsme žádost na krajský úřad o pomoc s opravou. Podali jsme ji do Programu pro obnovu venkova, měl by
nám kraj pomoci půl milionem korun
na opravu silnice k nádraží ve Ptenském
Dvorku,“ prozradil Večerníku starosta
Ptení Jiří Porteš a upozornil, že je tato

investice důležitá nejen pro obyvatele
obce, ale také pro majitele okolních lesů.
Řidiči pak mohou ocenit také další
investice v blízkosti Ptení. „Od tohoto
týdne by se mělo začít pracovat na silnici mezi Ptením a Holubicemi, kde
by měla být uzavírka do července. Po
dodělání tohoto úseku by měl přijít
na řadu most ve Ptenském Dvorku ve
směru na Suchdol,“ informoval Porteš
s tím, že zejména silnice mezi Ptením
a Holubicemi se trvale nachází ve špatném stavu.
(sob)

(JG@H-O@IÁKMJFJPFIJPNDGID>@

OLŠANY U PROSTĚJOVA Padesátitisícovou škodu po střetu osobního
vozidla Kia se srnou vyšetřují dopravní policisté. Mladé řidičce na dálnici
u Olšan vběhla do cesty srna. Zvíře
srážku nepřežilo a na vozidle vznikla
poměrně značná škoda.
„V neděli devatenáctého dubna před
šestou hodinou řídila třiatřicetiletá žena
osobní automobil Kia Ceed po dálnici
D46 ve směru od Prostějova k Olomouci. Přibližně na třicátém kilometru jí náhle
z levé strany přes svodidla do jízdní dráhy

5T¾åMCUGUTPQWUKX[å¾FCNCPCQUQDPÊOXQ\KFNG\PCéPQWwMQFWąKFKéEGUGPCwV÷UVÊ
PKEPGUVCNQ
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auto

ženě zmasakrovala

ZHQVQ2QNKEKGè4

silnici a narazil do příkopu, kde se
traktor převrátil na levý bok. Muž
zůstal po dopravní nehodě zaklíněn
pod traktorem, odkud jej museli vyprostit hasiči pomocí speciálního
zařízení. Poté byl s lehkým zraněním
letecky transportován do nemocnice
v Olomouci,“ shrnula horké chvilky
v Plumlově Lenka Vanková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Dechová zkouška u řidiče vyloučila předchozí ovlivnění alkoholem. částku přes dvě stě tisíc korun. Okol„Škoda vzniklá v důsledku dopravní nostmi nehody se policisté dále zabýnehody byla předběžně vyčíslena na vají,“ dodala Vanková.
(mik)

ĄKFKéG\CMNÊP÷PÆJQRQFMCDKPQWVTCMVQTWX[RTQUVKNKJCUKéK2QNKEKUVÆUV¾NGX[wGVąWLÊRąÊéKPWJCX¾TKG

PLUMLOV Štěstí v neštěstí měl
starší řidič traktoru, který se i s nákladem hnoje převrátil na levý
bok. Muž vypadl z kabiny stroje
a zůstal zaklíněn pod ním. Ven mu
pomohli hasiči a vrtulník letecké
záchranky jej naštěstí jen s lehčím
zraněním přepravil do nemocnice.
„O velkém štěstí může mluvit jednašedesátiletý řidič, který ve středu
22. dubna odpoledne převážel hnůj
naložený na přívěsu za traktorem.
Když projížděl Plumlovem směrem
na Soběsuky po rovném úseku, vyjel
z dosud nezjištěných příčin mimo
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Srna na dálnici uhynula,

Pondělí 27. dubna 2020
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PROSTĚJOV S případy lhostejnosti a bezohlednosti se potýkají
v uplynulých týdnech ochránci
přírody na Prostějovsku. V lokalitě
zvané Vápenice se pravidelně setkávají s ničením terénu. Zpustošenou
krajinu za sebou nechávají pěší, ale
zejména cyklisté, kteří si prostor
pro řadu nerovností vyhlédli. A to
i přesto, že se jedná o chráněnou
přírodní památku. Jejich bezohled2ąÊTQFPÊMT¾U[",GPPCRTXPÊRQJNGF.QMCNKVWUGX\¾EPÚOKMX÷VKPCOKPKéÊDG\QJNGFPÊ
né ježdění územím, které se nacháE[MNKUVÆ
Foto: Michal Sobecký
2GVT/KEJGMMQWRKNCTG¾NèGTVQXÚEJT[DPÊMčW5VTCåKUMCRąGFNGV[P[PÊPCPKEJRTQDÊJ¾TQ\U¾JN¾TGMQPUVTWMEG
zí u Slatinek, přitom může mít za
Foto: archiv Petra Michka
následek i to, že ostrůvek zachova- ohrožuje místo, kde se daří chráně- nou práci v tom, jak příchozí od ničení
na sebe navazovaly a vedly ke zdravému né přírody postupně zmizí.
ným koniklecům a na nichž se nachází krajiny odradit. „Když sem dáme plot,
měla později stát součástí cyklostezky
Na pastviny
několik vzácných druhů rostlin.
životnímu stylu. „Chceme, aby lidé jedli
vedoucí převážně podél toku říčky
zničí ho. To samé platí o ceduli upozdravě a zároveň se hodně hýbali I relaxo- Michal SOBECKÝ
Podobného názoru je Michal Servus, zorňující na zákaz vjezdu,“ hořekuje
„Romže“. Podaří-li se ji realizovat cepřivede kozy
vali v přírodě,“ uzavřel Petr Michek, jehož Na problém upozornil Večerník před- regionální ředitel Agentury ochrany Jaroslav Podhorný. V místě ale přeci
lou, propojí Kostelec na Hané s Konicí. „S naším zhruba dvoukilometro- Právník rovněž rozjíždí kozí farmu na aktivity vítá i starostka obce, na jejímž ka- seda základní organizace Českého přírody. „Je to problém, se kterým jen nejspíš dojde na umístění cedule
vým úsekem bychom chtěli být hotovi pozemcích nad Stražiskem–Růžovem. tastru se většina z nich děje. „Máme s pa- svazu ochránců přírody Hořepník. se zde s rozvojem cyklistiky setkává- nabádající ke slušnějšímu chování.
do konce roku tak, aby ho cyklisté „V návaznosti na činnost farmy Xaverov nem Michkem velmi dobré vztahy, cítím „Přes Vápenici vznikla nelegální cy- me. Lokalita láká členitostí terénu. Bohužel ochránci se setkávají s ničemohli už od příštího roku využívat,“ Přemyslovice chceme na přilehlých pas- z něj potřebu pomoci. Jako obec vítáme klostezka! Aktivita cyklistů, zejména Návštěvníci navíc nechtějí chodit po ním přírody i tam, kde je její ochrana
nastínil Michek, který potvrdil, že ná- tvinách vybudovat moderní kozí agro- zejména obnovu Bochnerovy cesty, ale těch s crossovými koly, dosahuje neú- rozbitých cestách, vyšlapávají tak nové mnohem přísnější. Například v chrápad na vznik cyklostezky z Kostelce farmu a zaměřit se na produkci kozího také další projekty vypadají velmi zajíma- nosné míry. Ničí zde půdu a rostliny, a nové cestičky,“ uvedl Servus. V místě něných krajinných oblastech. „Ve Veldo Konice se po letech opět probouzí mléka a výrobků z něj. Vše se už pomalu vě. I díky nim by se Stražisko mohlo stát zůstávají po nich vyjeté koleje,“ zoufá navíc nastává další problém. Ničením ké Kotlině v Jeseníkách spadla lavina
k životu. „Nedávno proběhla koordi- rozjíždí, ale bude to nějaký čas trvat, cílem většího počtu turistů a zařadit se si Jaroslav Podhorný. „To už nejsou hliněných cest a travního porostu při- a dozvěděli jsme se, že si tam i přes
nační schůzka starostů a dalších lidí, ostatně ani Řím nebyl postavený za rok,“ mezi místa, kam turisté rádi a často vyrá- žádní mladíci, přijíždějí s kvalitními spívají cyklisté k erozi. A to jak té způ- zákaz skialpinisté prostě prořezali nokteří se v tom angažují. Vše vypadá na- poznamenal Michek, který by byl rád, žejí za aktivním odpočinkem,“ pozna- koly a vybavením,“ podotkl k problé- sobené srážkami, tak k té větrné.
vou trasu,“ říká smutně Michal Servus
pokud by všechny plánované projekty menala starostka Markéta Dvořáková. mu. Činnost těchto cyklistů přitom Ochránci přírody přitom nemají snad- k chování lidí v přírodě.
dějně.“
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Brněnského rodáka s Prostějovskem
jako první spojily Čertovy rybníky.
Areál mezi Stražiskem a Čunínem koupil před sedmi lety. „Začala se tím moje
životní etapa, kterou bych pojmenoval
názvem filmu Cesta z města. Čerťáky
se postupně staly mým druhým domovem,“ vysvětlil Petr Michek, který před
lety jako své trvalé bydliště uváděl zámek
v Přemyslovicích. Bylo to v době, kdy
v čele strany Lev 21 nahradil někdejšího
premiéra za ČSSD Jiřího Paroubka. „V té
době jsem na zámku pronajímal restauraci a jednal o odkupu celého areálu, kde

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

STRAŽISKO Z těch plánů se až tají dech! Opravit Čerťáky, napomoci
vzniku cyklostezky do Konice, vybudovat rybník, postavit penzion
pro rybáře a cyklisty a rozjet kozí farmu. To jsou vize Petra Michka,
které by nepochybně přispěly k rozvoji turistického ruchu ve
Stražisku a v okolí. Brněnský právník byl v médiích nejprve prezentován jako klíčový svědek v kauze proti policejním vyděračům z tzv.
Toflova gangu, později jako politický spojenec Jiřího Paroubka po
jeho odchodu z ČSSD. Naposledy se do povědomí veřejnosti zapsal
jako kandidát do Senátu za Prostějovsko a západní část Přerovska.
Tím však jeho působení v regionu zdaleka neskončilo. Jak Večerník
zjistil, ba právě naopak...

Brněnský právník sice do Senátu nepronikl,
na Prostějovsko však nezanevřel
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

PETR MICHEK MÁ VE STRAŽISKU SMĚLÉ PLÁNY

region

20042370604
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www.vecernikpv.cz

region / nabídka realit a nemovitostí

REALITY

Čápi se vrací!

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877
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Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329
Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu,
našetřeno máme. 605 011 594
Pronajmu nadstandartní byt 1+kk, 30
m2 + terasa 30 m2, s výhledem na radnici. Nájem 8.000+energie.Od 1.5. Informace: u2pv@seznam.cz

firma
Bílovická
vé
má zpìt s
maskoty

Pronajem bytu v Prostějově. Cena 5.000
Kč + 1.000 Kč inkaso. Tel.: 737 876 938

20042110602

nislav Režný. Následovaly tak úpravy
a jednání s úřady. „Museli jsme přeměřit komín, nakreslit konstrukci,
svařit, natřít a instalovat. V podstatě se
udělala taková vyvýšená podesta pro
ně,“ vzpomíná na loňské dění Stanislav
Režný s tím, že ani papírování a jednání
s úřady nebyla nijak složitá.
Výsledkem se tak lze kochat i letos.
A přestože si tentokrát čápi, podobně jako na jiných místech Prostějovska, dali načas, mají nyní místní k dispozici krásné výhledy na černo-bílé
pány oblohy.
(sob)

20042310608

se s Večerníkem se svojí zkušeností Jonáš Proser.
Platba v Pivním baru funguje na víceméně dobrovolné bázi. „Majitel na to vidí ze zahrady, takže nehrozí, že to někdo rozebere. Navíc jsou tam pořád
lidi, takže si nikdo nedovolí za pivo či jiný nápoj
nezaplatit. Ale i kdyby tam nikdo nebyl, každý za
točené pivo dnes zaplatí rád, “ míní Proser. (mls)
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Lidé zde platí dobrovolně a rádi
Proč čekat až do konce května? Řekli si provozovatelé hospody ve Ptenském Dvorku a otevřeli si v přírodě Pivní bar. Už tak více než oblíbená atrakce zažila
další boom poté, co reportáž odvysílala TV NOVA.
„Je to skvělý nápad a fronta mi v takovém případě
vůbec nevadí. Za to osvěžení v přírodě v krásných
jarních až letních dnech to určitě stojí,“ podělil
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PTENÍ Nebývalý ohlas vyvolal Pivní bar, který
vyrostl nad Ptenským Dvorkem poblíž koňských
ohrad a o němž Večerník informoval již v předminulém vydání. Už od začátku se k němu začaly
sjíždět davy lidí, reportáž o něm pronikla i do televizního zpravodajství. Přestože se u budky začaly
tvořit fronty, lidé zůstávali v pohodě.
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Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 
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Foto: Facebook

BÍLOVICE-LUTOTÍN Příjemnou
společnost mají v posledních dnech
lidé v Bílovicích, zejména pak pracovníci firmy Fun Ride tech. Právě
v jejich areálu, konkrétně na komíně,
se jim totiž usídlil čapí pár. A zahnízdil už podruhé za sebou. Zajímavostí
pak je, že si ptáci našli místo na komíně, který je běžně v provozu.
„Loni si ho vybrali sami. Jelikož ho používáme a nemůžete hnízdo zrušit, tak
jsme museli udělat úpravu. Všechno
to muselo jít přes životní prostředí,“
objasnil Večerníku jednatel firmy Sta-

Pondělí 27. dubna 2020
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Foto: archiv J. Prosera
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RYCHLÝ
OPOZICE POŽADUJE ZRUŠIT CHEMICKÉ NIČENÍ PLEVELE 9(ÿ(51Ì.
„Roundup používá většina
měst v ČR,“ oponují radní

Úterní zastupitelstvo bude jednat o další budoucnosti chemického ošetřování
komunikací a záhonů od plevele. Opozice požaduje zákaz využívání herbicidů
a ostatní chemie. „Samozřejmě o tom
vím. Pokud nechceme mít město zaplevelené, pak ale musíme současné chemické látky něčím nahradit. Od června
loňského roku využíváme na likvidaci
plevele i horkou páru. Tato likvidace je

2Q\P¾OMCé¾UVM[LUQWWXGFGP[X-éKU&2*

573 567

2019

457 268

é¾UVMCX-é

2018

Michal
KADLEC

časově i finančně náročnější, přesto v ní
budeme pokračovat. Musím podotknout, že používání Roundupu, o jehož
škodlivosti se tolik hovoří, je v Evropské
unii povoleno. My využíváme novější
typ – Roundup Biaktiv, který je k životnímu prostředí, dle odborníků, šetrnější. Samozřejmě se společností FCC hledáme další možnosti likvidace plevele,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
Letošní chemické ošetření komunikací
už začalo a magistrát začal o lokalitách,
ve kterých bude použit Roundup, opět
informovat na svých internetových
stránkách. „Město Prostějov avizuje na

náklady na chemické nièení
plevele v prostìjovì

311 491

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Severní obchvat
pokraèuje

2017

PROSTĚJOV Zítra, tj. v úterý 28. dubna, se při jednání prostějovského zastupitelstva očekává další ostrá diskuse mezi opozicí
a zástupci radniční koalice. Zastupitel Martin Hájek (Na rovinu!)
totiž předloží návrh na zákaz používání glyfosátu, kterým magistrát prostřednictvím společnosti FCC Prostějov ničí plevel ze silnic, chodníků, parkovišť či záhonů a trávníků. Současné vedení
magistrátu však využívání prostředku Roundup i nadále podporuje s tím, že při správném ředění je pro zdraví člověka neškodný
a navíc ho používá většina měst v České republice.

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

základě oznámení společnosti FCC
použití herbicidu pouze v keřových záhonech a travnatých plochách. Nezveřejňujeme informace o likvidaci plevele
ve spárách na komunikacích, to běží
skoro každý den v návaznosti na čištění
ulic a podle klimatických podmínek.
Likvidace plevele ve spárách na komunikacích byla zahájena minulý týden,“

potvrdil primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011).
„Náš pracovník používá trychtýřový
nástavec, který zamezuje možnému
rozptýlení chemické látky do okolí a je
aplikován pouze na danou rostlinu. Po
dohodě s vedením města Prostějova
přešla společnost FCC na herbicid
Roundup BIAKTIV, který je používán

8 2TQUV÷LQX÷ Wå FTWJÚO VÚFPGO RQ
MTCéWLGEJGOKEMÆPKéGPÊRNGXGNGPCMQ
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+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

v lesnictví či například ve vodohospodářství. Dle platných norem je přípravek smíchán s vodou certifikovanou
proškolenou osobou a poté už je pouze
doplňována postřiková nádoba. Postřik
je po zaschnutí postupně vstřebáván
přes zelenou část plevele do kořenového systému,“ popsal podrobně Martin
Grepl, ředitel společnosti FCC Prostějov.
Jak Večerník zjistil, na jednání s opozicí
během úterního zasedání zastupitelstva
jsou radní připraveni. „Většina měst,
pokud plevel likviduje, používá stejný
přípravek jako my v Prostějově. Bohužel pouze u nás se mylně považuje za
nebezpečný,“ dodal Pospíšil.

2E¿YDQ¿NĆLæRYDWNDVHPøQËSĆHGRêLPD
Cyklobus vyrazí 1. května, „Dojde
ke změně přednosti v jízdě,“
jeho provoz bude okleštěn připomíná náměstek

PROSTĚJOVSKO Zas až takové
zpoždění nenabral! Už tento pátek
1. května by měl z prostějovského
nádraží poprvé vyrazit populární
cyklobus. Zatímco v minulosti
jezdil třikrát denně po dvou trasách, letos to bude pouze jednou,
a to z Prostějova přes Plumlov,
Drahany, Rozstání a Baldovec do
Jedovnice.
V předchozích 13 letech cyklobus
premiérově vyjížděl vždy v polovině dubna, letos byl jeho start kvůli
koronaviru odložen na začátek května. Tento termín zůstal v platnosti,
a tak se cyklisté mířící z Prostějova
na Drahanskou vrchovinu budou
moci svézt autobusem s přívěsným
vozíkem o kapacitě 20 kol už prvního máje. Ze stanoviště 10 na hlavním nádraží bude vyjíždět o víken-

dech a svátcích v 7:20 hodin ráno,
z Jedovnice se bude vracet v 16:50
hodin. Přitom v uplynulých letech
obvykle jezdil třikrát denně. Letošní
změnou je i to, že pendlovat bude
pouze po jedné ze dvou tras. Autobus z Prostějova do Protivanova
přes Lipovou či Malé Hradisko není
tento rok v plánu. „Cyklobus je dobrý nápad, musím se však přiznat, že
mě jeho omezení docela překvapilo.
Mám totiž pocit, že letos na kole zatím potkávám snad víc lidí jako loni.
Ale chápu to, pořád lepší něco než
nic, navíc kapacita cyklobusu bývala
využita jen málokdy,“ komentoval
Michal Zajíc, který na kole do okolí
Prostějova rád a pravidelně vyráží.
Cyklobus dotovaný městem Prostějov by měl fungovat až do 28. září
tohoto roku.
(mls)

Rozehnal
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PROSTĚJOV Řidiči se musí nyní
obrnit trpělivostí v případě, že se
z Vrahovic co nejrychleji chtějí dostat na Olomouckou ulici. Říční ulice
a s ní i „myší díra“ pod dálnicí jsou totiž uzavřeny, protože již několik týdnů
v místě probíhá rozsáhlá rekonstrukce křižovatky s ulicí Tovární. Uzavírka
potrvá až do konce června!

Zastupitelé se zítra
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PROSTĚJOV Žádný odklad!
V pořadí už šestnácté jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějov se uskuteční, koronavir-nekoronavir! Sešlost nejvyššího politického orgánu ale bude
mít v úterý 28. dubna přece jen
několik výjimečností. Neuskuteční se jako tradičně v obřadní
síni radnice, nýbrž v sále Společenského domu v Prostějově.
A samozřejmě vzhledem k nouzovému stavu za přísných bezpečnostních podmínek. Vše odstartuje v 10.00 hodin a tentokrát
bez webové kamery!
Stěžejním bodem zasedání bude
schvalování dotace i návratné půjčky Národnímu domu vzhledem ke
ztrátám v tržbách po uzavření restauračního zařízení, kavárny i zrušení
dalších služeb už na začátku nouzového stavu. Značná část jednání
je pak věnována schvalování dotací
do oblasti vzdělávání, do sociálních

problémů, sportu i na jednotlivé
akce různých spolků. „Dále budeme
probírat například návrh městské vyhlášky o regulaci hlučných činností,
činnost rady města v předešlém období i návrhu opozice o ukončení
používání glyfosátu při ničení plevele ve městě. Stálým bodem jednání je
potom diskuse o plánech na rekonstrukci jižní části centra Prostějova,“
předeslal z programu František Jura
(ANO 201), primátor statutárního
města Prostějova.
Zastupitelé budou v úterý 28.
dubna rovněž schvalovat i mnohá
rozpočtová opatření. „Především
se bude jednat o finance na pokrytí městských investic v podobě cvičebních prvků pro seniory
ve Vrahovicích, dále na zateplení
budovy mateřské školy Mozartova, na osvětlení v ulici Dr. Horáka
a samozřejmě nejdiskutovanější
bude téma vyčlenění 33 milionů
korun na výstavbu sportovní haly

Avizovaná rekonstrukce byla zahájena už prvního dubna. Do té doby na
křižovatce ulic Říční a Tovární platila
pro řidiče přednost zprava, což málokdo dodržoval a velice často docházelo ke kolizním situacím. „Předmětem
rekonstrukce jsou stavební úpravy
křižovatky ulic Tovární a Říční v Prostějově, místní části Vrahovice, kdy

PLOTA

v areálu DDM Sportcentra na Vápenici (více čtěte v knize C na straně
3 - pozn.red.),“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora. V neposední
řadě dojde také na probírání majetkoprávních záležitostí města a náměstkyně primátora Alena Rašková
rovněž bude prezentovat závěrečnou roční zprávu Zdravého města.
„Vzhledem k nákaze koronaviru
a nařízení vlády nás čeká speciální
průběh i místo jednání Zastupitelstva města Prostějova. Podle aktuálních informací určitě nebude
zajištěn on-line přenos z jednání

!

a pokud budou mít zájem na jednání
přijít zástupci veřejnosti či novináři,
bude všem stejně jako zastupitelům
a dalším účastníkům jednání před
vstupem do Společenského domu
změřena teplota. V sále budou pro
zastupitele a v přísálí pro veřejnost
připraveny stoly dva metry od sebe,“
vyčetla z několika nových pravidel
Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.
(mik)
Večerník bude zítra pochopitelně
u toho a v příštím vydání přineseme z jednání zastupitelstva obšírné zpravodajství.

ulice Říční bude nově hlavní komunikací a ulice Tovární vedlejší. Dojde
tedy ke změně přednosti v jízdě,“ připomíná Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora pro stavební
investice města. „Podél komunikace
Říční je navíc navrženo pět podélných stání pro osobní vozidla a jedno
pro motorku. Stání budou lemována
chodníkem šíře 1,65 metru, který
bude napojen na stávající chodníky
a připraven pro budoucí investiční
akce, jako je výstavba cyklostezky,
nový chodník k „myší díře“ a regenerace přilehlého sídliště. Celková
délka všech úseků činí 122,11 metru,“ uvedl ještě pro Večerník Rozehnal s tím, rekonstrukce zmíněné
křižovatky potrvá až do 30. června
tohoto roku. „K dnešnímu dni probíhají všechny práce dle stanoveného harmonogramu. Celková částka
za rekonstrukci činí 2 274 800 korun,“ přidal.
(mik)

Prostějov (mik) – S částečným
omezením dopravního provozu se
nyní musí smířit řidiči za Kosteleckou ulicí. Doprava je u bývalé veteriny svedena do jednoho pruhu.
Výstavba severního obchvatu Prostějova totiž vstoupila do další náročné fáze. „Stavba severního obchvatu
pokračuje podle harmonogramu.
Pracuje se na zakládacích deskách
přemostění Kostelecké ulice a přemostění trasy cyklistické stezky do
Smržic, pokračují také přípravy přeložky sítí Za Olomouckou ulicí. Do
podzimu tohoto roku bude zprovozněno náhradní napojení průmyslového areálu Za Olomouckou
ulicí, a to ze strany od Kostelecké
ulice, které již bude součástí nově
budovaného silničního tělesa obchvatu,“ popsal průběh důležité
stavby Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

Aquapark
s novou restaurací
Prostějov (mik) – Jak Večerník
uvedl v minulém vydání, Domovní správa i přes stálou hrozbu nákazy COVID-19 pokračuje
v přípravách na letošní sezónu na
obou prostějovských koupalištích. Novinkou je, že v aquaparku
se připravuje významná změna,
kterou představuje nový provozovatel občerstvení. „Ten nově
zrekonstruoval restauraci, která
bude samoobslužná a bude nabízet mimo jiné několik druhů hotových jídel,“ prozradil Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.

Infocentrum otevøeno
Prostějov (red) - Od dnešního
dne, tj. pondělí 27. dubna bude pro
veřejnost opět v provozu Turistické informační centrum Magistrátu
města Prostějova, které najdete
vedle radnice na náměstí T. G. Masaryka 12. Nová provozní doba je
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 hodin vždy v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek, v úterý a v pátek můžete přijít pouze od 8:00 od
12:00 hodin. Turistické informační centrum zajišťuje také provoz
Czech Pointu. Magistrát prosí:
vstupujte jednotlivě!

Zřejmě stejný člověk
poničil před měsícem
ve stejném parku tři stromy
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Proč si někdo vylévá své mindráky na živé přírodě?
Taková otázka napadne člověka
při pohledu na poničený strom
rostoucí v sousedství kina Metro 70 ve Smetanových sadech.
Lípa byla zasazena v říjnu 2018
u příležitostí 100. výročí vzniku
Československa. Už letos v únoru poprvé čelila prvnímu útoku,
když na jednom místě vandal
sloupl kůru. To se nyní opakovalo. Kůra ovšem tentokrát byla
zničena na více místech. Podaří
se strom zachránit?
„Dívali se na to odborníci na stromy
a poškození se jim zdá fatální. Podle
nich v létě uschne. V takovém případě se na podzim zasadí nový,“ vyjádřila se Milada Sokolová, kterou
vandalský čin pěkně rozčílil.
Po Prostějově se začalo spekulovat,
zda za poničením stojí skutečně

člověk nebo zvíře. Ve volné přírodě největší škody způsobuje srnčí
zvěř, jenže to v případě stromu rostoucího ve středu města nepřipadá
v úvahu. „Když jsem se pozorně
podíval na fotografie, tak je z nich
patrné, že kůru musel sedřít člověk. Bude to podle mě stejný pachatel, který podobným způsobem
a ve stejném parku poničil jiné tři
stromy. Bylo to zhruba před měsícem, dělal jsem k tomu odborný
posudek. Očividně se tedy pachatel vrátil na místo činu,“ konstatoval lesní inženýr Radim Maleček,
který má se sázením a ochranou
stromů více než bohaté zkušenosti. Večerník se zeptal i jeho, zda si
myslí, že se strom může podařit
zachránit? „Těžko říct. Určitě bude
třeba ošetřit ho přípravkem proti
houbám. I pokud přežije, nikdo
nezaručí, že zůstane zdravý a bude
se správně vyvíjet,“ zareagoval Maleček.
(mls)

A10
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.

UZÁVÌRKA INZERCE
JE VE ÈTVRTEK 30. DUBNA
V 10.00 HODIN

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst / zpravodajství
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Mistr/-ovávýroby
29000Kč
jednosměnný
ÚSV
CarsTechnology,Ondratice
Obchodní referenti
20 000-25 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
PM Speed, Nezamyslice
Ošetřovatelé prasat
19 000-25 000 Kč
dvousměnný
nižší střední odborné
ZD Klenovice na Hané
Prodavači masa a uzenin 23 000-26 000 Kč
dvousměnný
nižší střední odborné
MAKOVEC, Prostějov
Sanitáři
17 000 Kč
nepřetržitý
základní+praktická
ADP-SANCO, Vrahovice
Zedníci / obkladači
17 800-20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
PK STAV, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

20042410611

20041610578

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov .
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PŘEMYSLOVICE Velkoryse pojatou
stavbu do podoby imitace středověkého hradu nechal v Přemyslovicích před 140 lety přestavět brněnský továrník Edmund
Bochner. Po revoluci získali zámek i s okolními lesy v restituci potomci této rodiny.
Nově získaný majetek od nich odkoupil právě opavský právník Pavel Lasák, který vše
nakonec odprodal podnikateli Richardu Benýškovi. Ještě předtím se však dostal do
křížku se zákonem. V březnu 2014 coby advokát získal majetek svého klienta za mnohonásobně nižší cenu v době, kdy mu poskytoval právní služby. Využil přitom jednodušší
osobnosti poškozeného a jeho důvěry.
lstivě a podvodně. Podstrčil poškozenému
Ä-HGQDOOVWLYČ
kupní smlouvu, kterou úmyslně založil mezi
ostatní listiny, aby si nevšiml jejího obsahu,“
DSRGYRGQČ³
uvedl v rozsudku Vladimír Rutar, předseda
Soud nejprve škodu vyčíslil na 3,7 milionu senátu Vrchního soudu v Olomouci. Následkorun, později ji na základě znaleckých po- ně ovšem Lasákovi významně snížil trest.
sudků o zhruba milion korun snížil. „Jednal Zohlednil přitom, že škoda byla snížena na

základě znaleckých posudků o částku zhruba
milion korun, muž dosud nebyl trestán a pět
měsíců trestu již strávil ve vazbě. Konečný verdikt tak místo tří a půl roku ve vězení zněl na
tři roky s podmíněným odkladem na pět let.
Po stejnou dobu rovněž Pavel Lasák nesmí
vykonávat svoji advokátní praxi.

„Vše je
Y\NRQVWUXRYDQp³
Pavel Lasák se proti rozsudku opakovaně
ohradil, po celou dobu tvrdil, že je vše vykonstruované.
„Klient měl enormní zájem odkoupit od svých
příbuzných spoluvlastnické podíly na nemovi-

tostech, protože
ale na tento nákup
neměl dostatek prostředků, nabídl jsem mu,
že od něj koupím zemědělské pozemky a on tak bude
moci vyplatit své příbuzné,“
uvedl Lasák, který odmítl, že
by svému klientovi cokoliv podstrkoval, naopak tvrdil, že se
smlouvy snažil připravit tak, aby
vše bylo srozumitelné a svému
klientovi vše vysvětlil.
Krajský i Vrchní soud však
měly jiný názor, proti jejich
pravomocnému rozhodnutí
se Lasák odvolal i dovolal. Neúspěšně. Nakonec si tedy právník podal stížnost k Ústavnímu
soudu, ten ji však v polovině letošního dubna označil za neopodstatněnou. „Dle posouzení Ústavního soudu
dostály obecné soudy
ústavním požadavkům
kladeným na dokazování
v trestním řízení a na odůvodnění rozhodnutí,“ píše se
v usnesení.
(mls)

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

FINANCE

PRODÁM

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

PALIVOVÉ DŘEVO. Odřezky
z měkkého dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

A11

řádková inzerce / vzpomínky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 27. dubna 2020

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.

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

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

Dnes, tj. 27. dubna 2020
by oslavila 70. narozeniny
paní Daniela NAVRÁTILOVÁ.
Za stálou vzpomínku děkuje dcera
Jana s manželem, vnučky Pavlínka
a Terezka a syn Jiří s manželkou
a vnučka Jituška Danielka.

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce,
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání,
dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

20022720334

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

KOUPÍM

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

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Převedu záznamy ze starých videokazet
na DVD nebo Flešku. Levně.
Tel. 777 554 484.

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
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odbor0CwGUTFEGPC8¾U níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PG\CRQOÊPCLÊKXVÆVQ PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Odešla jediná na světě, kdo by ji neměl
rád, jež umí odpouštět a tolik
milovat. Každého potěší, tak měkce
pohladí, jediná na světě, jenž nikdy
nezradí. Na ni nám zůstala nejlepší
vzpomínka, ta bytost nejdražší - to
byla babička.

Dnes, tj. 27. dubna 2020
tomu je 7 let,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše MAZALOVÁ.
S láskou stále vzpomíná snacha
Marta a vnoučata Martin,
Markéta, Radek s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 29. dubna 2020
vzpomeneme nedožitých
80. narozenin drahé maminky
paní Květy CRHONKOVÉ
z Drahan.

Dnes, tj. 27. dubna 2020
by oslavil 50. narozeniny
pan Petr POSPÍŠIL
z Hradčan.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratr Pavel s rodinou.

2ąKRQOGÿOGUKV[MVGąÊ
\FGUP¾OKWåPGLUQW
CNGKRąGUVQRTQP¾U
VQNKM\PCOGPCLÊ

Čas neúprosně letí a bolest v srdci
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe
vzpomínat.

0[PÊ\CRQWJÚEJ

Dne 23. dubna 2020
by se dožil 80. let
pan Jiří KADLEC
z Otonovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Ludmila, dcery Hana
a Jitka s rodinami a syn Jiří.

PCKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG
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"Hladem se ještě nikdo neposral."

Dne 9. srpna 2020
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
milovaného tatínka
pana Emila CRHONKA
z Drahan.
Za tichou vzpomínku všem, kteří je
měli rádi, děkují dcery Dagmar
a Květoslava s rodinami.

Dne 1. května 2020
by se dožil 100 let
pan Antonín SLEZÁK
ze Soběsuk.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují Leo, Jitka a Stanislav
s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na
hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 27. dubna 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily NESVADBOVÉ.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí tichou vzpomínku.

Dnes, tj. 27. dubna 2020
vzpomínáme 25 let,
co nás navždy opustil
pan Vladimír ZÁHŮRKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále vzpomíná
celá rodina.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE VE ÈTVRTEK
30. DUBNA
V 10.00 HODIN

16011421482
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Dne 2. května 2020
by se dožil 80 roků
pplk. Ivan HAVLÍK
a dne 26. května 2020
vzpomeneme 26 roků,
kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomíná rodina.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn
prací, láskou a obětavostí.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal....

PGNGJMÆFQD÷

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

Dnes, tj. 27. dubna 2020
by oslavil 100. narozeniny
pan Petr VRÁNA
z Kobylniček.
S láskou vzpomíná dcera Helena
a synové František a Petr.

Dne 2. května 2020
uplyne 23. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

Dnes, tj. 27. dubna 2020
by se dožila 70 roků
paní Ludmila NAVRÁTILOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina

Kdo Tě měl rád, vzpomene.
Kdo Tě miloval, nezapomene…

Dne 2. května 2020
si připomeneme 1. smutné
výročí od úmrtí
pana Ing. Vojtěcha SEKANINY
z Otinovsi.
Děkujeme všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi. Rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 29. dubna 2020
uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Jan ROHÁČEK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Stále s láskou
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi
šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Jiří Brauner 1941
Prostějov Čtvrtek 30. dubna 2020
Marie Lužná 1944 Hluchov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Kawijová 1943
Klenovice na Hané Miluše Hýblová 1952 Křenůvky 14.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Odstrčilová 1934 Prostějov Sobota 2. května 2020
Alois Bartoš 1943
Dětkovice Jan Kolovrat 1942 Prostějov 9.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Marie Krejčí 1924
Drahany
František Faltýnek 1931
Držovice Libuše Vilímková 1947
Prostějov Oldřich Jakubec 1968
Plumlov
Vlastimil Kadlec 1935
Prostějov Alois Žvátora 1933
Bousín Ladislav Menšík 1936
Stařechovice
František Klement 1929
Smržice

20040810545

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 2. května 2020
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka,
pana Josefa PŘECECHTĚLA
z Klenovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou.

Marie Štachová 1944
Milan Vyroubal 1936

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Ludmila Kargerová 1940 Prostějov
Prostějov Anna Drnovská 1948
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Čtvrtek 30. dubna 2020
Miroslav Kučera 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Švec 1931 Mostkovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
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Vybíráte si ƉŽũŝƓƚĢŶş
vǉŚƌĂĚŶĢdle cĞŶǇ?

Pojišťovnictví má ve světě velice dlouhou tradici a na našem území je doloženo od konce 17. století. Historicky se střídaly vlny úpadků a zakládání nových finančních ústavů
a spolků, byla období, kdy jich existovalo neuvěřitelně mnoho. Všechny shromažďují pojistné částky od klientů, hospodaří s nimi, investují, čímž si vytváří zisk. Ale v případě
pojistného plnění musí pojišťovna klientovi zpřístupnit prostředky ve sjednané výši. Jak se ale vyznat ve všech těch zákonitostech? Je vhodné si nabídky jednotlivých institutů
detailně prozkoumat a snažit se objektivně zvážit veškerá jejich pro i proti. Měli byste tedy přihlížet k aspektu, co všechno je prostřednictvím pojistky skutečně pojištěno.
Dalším parametrem je cena, měla by odpovídat rozsahu. Mnohem více se ale dozvíte v rámci dnešní tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Michal Pelikán

sĢƚƓşƉŽůŽǀŝŶĂ
ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚƐĞǌĂũşŵĄ͕
ũĂŬĠŵĂũşƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ
ǀ ŶĂďşĚĐĞŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶş
ƷŬŽŶǇĐĞŶǇ.

vším všudy, vše klientům řádně vysvětlí
a upozorní na to, co mohlo být doposud
špatně a na co si dát pozor.
Obrovskou výhodou je také mít všechny
pojistné smlouvy u jedné konkrétní pojišťovny, jelikož platí pravidlo – čím více
produktů, tím levnější. Většinou míváme
sjednáno povinné pojištění vozidla u jedné pojišťovny, pojištění stavby či domácnosti u další a takzvanou „životku“ u třetí,
protože to kdysi vyšlo nejlaciněji. V součtu zaplatíme mnohem víc než u jedné
konkrétní pojišťovny. Šetřit na pojištění
se totiž zpravidla nevyplácí a nemístné
jsou argumenty typu: „Já nikdy neboural, nikdy se mi nic nestalo, tak proč teď.“
Pověstný zákon schválnosti nikdy nespí,
bohužel přijde vždy nečekaně…
Neopominutelným plusem, který klient
může získat, může být právě vytvoření
vztahu se spolehlivým poradcem. Vše
je pak řádně nastaveno tak, jak má být,
a při sebemenším problému s nenadálou
událostí se zástupce postará o její likvidaci. Nemálo klientů pojišťoven se setkalo
s odmítnutím proplácení pojistného plnění z pojištění…
Při uzavírání každé smlouvy totiž klienti
vždy obdrží jako neoddělitelnou součást
podmínky vztahující se k pojištění vymezující nejen podrobnosti o vzniku, trvání
a zániku pojištění, ale také výluky z pojištění a rozsah plnění. Ve většině případů se

vzorek: 200 ǎĄŬƽǌĄŬůĂĚŶşĐŚƓŬŽů
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĂ
realizace: ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

20042110601

Proč se tedy připravovat o služby poradce, který se vám bude
věnovat a s jakoukoli otázkou
rád poradí? Vybírejte pečlivě
a získáte mnohem více, než čekáte.

20042410643

jedná o obsáhlou přílohu, ve které se laik
obtížně vyzná. Tady asi nastává ten největší problém, klient přesně neví, v jaké
chvíli mu pojistka „zafunguje“, kdy ne,
a proč pak ústav nechce dostát rozsahu
pojistného plnění.

20042110600
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Nejen na českém trhu se objevuje stále
více a více nových pojišťoven, které se
snaží ohromit lepšími podmínkami,
ale nemusí tomu tak opravdu vždy být.
V dnešní době je nabídka opravdu široká
a je dílem několika „kliků“ na internetu
nalézt to, co právě potřebujeme. Lidé ale
nutně nemusí vejít ve styk s některým
z velké řady poradců prostřednictvím
internetu...
Někdo dává i nadále přednost kamenným pobočkám, kde si zařídí potřebné
většinou na počkání, což ale v důsledku
nese značné nevýhody. Z pojišťovny jej
z pravidla kontaktuje pokaždé jiná osoba,
která ani neví, jak daný člověk vypadá, natož aby znala jeho potřeby. Proto finanční
ústavy nabírají stále více nových zástupců
pracujících hlavně v terénu a ochotných
se dostavit osobně nebo domluvit schůzku v obchodním sídle.
Většina z vás si asi říká, že je nesmyslné,
aby za vámi každý měsíc jezdila jiná osoba kvůli jedné konkrétní pojistce. A tady
jsme narazili na asi největší výhodu, proč
si zvolit konkrétního poradce, který se
vám postará o všechny smlouvy. Od pojištění nemovitosti přes životní pojištění
až po pojištění vozidla či odpovědnosti.
Pokud si totiž klient vyhradí pár hodin
pro zástupce pojišťovny, může získat
mnohem více než jen pojištění. Pokud
je zástupce opravdu profesionálem se
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Pobočky pojišťoven najdete dnes
v každém městě a na výběr je jejich
nespočetné množství. Člověku ale
stačí pustit rádio, nebo televizi, kde
se dozví, že si může pojištění sjednat
z pohodlí domova a za pár minut.
V nabídce je dnes velké množství
serverů, které vám porovnají nabídky
a na klientech zbývá volba té nejlepší.
Nebo té nejlevnější? U pojištění se totiž nevyplácí šetřit a vzít první nabídku, která se ukáže. Na místě je naopak
opatrnost a pečlivost. Mnoho pojišťoven se snaží svým stávajícím i novým
klientům poskytnout celou řadu slev,
výhod a bonusů. Ani to není nezanedbatelné. Doporučujeme tento detail
nepřehlížet. Pojďme na to!

Kniha B
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Den poté, co se
rodina a prostějovská veřejnost
rozloučily s dlouholetým sportovním novinářem Vlastimilem
Kadlecem, zemřela po delší nemoci další legenda prostějovské žurnalistiky. Ve zdejší nemocnici dotlouklo srdce Olze
Katolické (na snímku).
Olga Katolická se narodila 30.
září 1951 v Prostějově, po vyučení dálkově vystudovala ekonomickou školu a nastoupila do
Oděvního podniku Prostějov.
Nejprve jako sekretářka ředitele závodu 11, posléze jako pracovnice propagačního oddělení
na úseku závodního rozhlasu
a závodních novin. V roce 1976
přešla do Městského kulturního
střediska jako redaktorka rozhlasu po drátě. Od roku 1984
pracovala v Obchodním domě
Prior, nejprve na úseku obchodní politiky, posléze jako vedoucí
propagace a obchodní politiky.
Od roku 1991 se vrátila k novinařině a nastoupila do redakce
Prostějovského týdne. Zde na
pozicích redaktor, editor a následně šéfredaktor pracovala až
do konce roku 2006. V té době
vážně onemocněla, po operaci
zhoubného nádoru se podrobila léčbě a od počátku roku 2008
byla v řádném starobním důchodu. Byla vdaná a vychovala tři
dávno dospělé syny.

LEGENDA

OLGA

Foto: www.pvnovinky.cz
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„Věděla jsem sice o jejím
dlouhodobém vážném zdravotním stavu, ale přesto mě
zpráva o Olžině smrti velmi
zaskočila. Stále jsme doufala,
že se vše v dobré obrátí. Znala jsem ji nejprve jako výbornou novinářku, později se
naše cesty dokonce osobně
spojily, když jsme obě spolupracovaly s internetovými
novinami. Prožívala jsem

s ní mnoho osobních okamžiků, ať už to byly svatby jejích
synů, nebo narození vnoučat.
Připomenout musím také to,
že Olga dlouhá léta vedla velmi kvalitně oficiální kroniku
našeho města. Bude mi velmi
scházet,“ svěřila se Večerníku
Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.
(mik)
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PROSTĚJOV Včera, tj. v neděli
26. dubna 2020 uplynulo 103 let
od událostí označovaných jako
hladové bouře či demonstrace.
Připomeňme si něco málo k této
tragické události z roku 1917. Co
předcházelo střelbě a proč k ní vůbec došlo?
Přídělový systém tehdy sice fungoval, ale zásobování potravinami
bylo nedostatečné. V Prostějově se
začaly šířit různé fámy, například
o zrušení mimořádných přídavků
potravin určených pro těžce pracující a o nedostatku uhlí na zimu. Tyto
zprávy přivedly k budově okresního
hejtmanství 25. dubna 1917 odpoledne shromáždění dělníků a dělnic
z Wikovky a konfekčních továren. Jejich deputaci přijal okresní
hejtman Josef Wierer.
„Mezitím dav zaútočil kameny na
okna hejtmanství, budovu Německého domu na Vápenici a výlohy obchodů ve městě. Vyděšený okresní
hejtman požádal o vyslání vojenské
posily z Olomouce. Ještě v noci dorazil oddíl osmnáctiletých rekrutů
pod vedením velitele hejtmana Zapletala. 26. dubna 1917 ráno měla
demonstrace pokračovat před bu-
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dovou hejtmanství. Na Čelakovského náměstí však vojenský kordon
demonstranty zastavil. Byly rovněž
uzavřeny ulice vedoucí do města.
Ve chvíli, kdy čelo zástupu dělníků
dorazilo k vojákům, se začalo střílet.
Vyplašení nováčci pod psychickým
nátlakem velitele, ve stresu a panice
situaci nezvládli. Pravděpodobně
stříleli nad hlavy lidí a do dlažby, ale
odražené kulky způsobily masakr.
Někteří byli zasaženi zezadu při útěku. Na dlažbě zůstalo ležet třiadvacet mrtvých, většinou mladých lidí.
Mezi nimi byl i třináctiletý chlapec,
který pozoroval událost schovaný
v koruně stromu. Osmdesát lidí bylo
zraněno,“ vzpomenula na stránkách
www.prostejov.eu historička Hana
Bartková, která je autorkou celého
textu.
V následujících dnech bylo město
obsazeno vojskem. 112 účastníků
demonstrace bylo zatčeno a vyslýcháno. Tuto událost připomíná
pomník Jana Třísky z roku 1938 Jeden z nás a název náměstí Padlých
hrdinů. Původní pomník od Václava
Becka (1918) se nachází na společném hrobě obětí na městském hřbitově v Prostějově.
(red)
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OKRESNÍ VÝBOR KSýM PROSTċJOV
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1. MÁJE
PROSTĚJOV O víkendu uplynulo 103 let od známé hladové
demonstrace, kdy v předposledním roce prvního světového
válečného konfliktu zemřelo na
prostějovské dlažbě třiadvacet
lidí, a další desítky byly zraněny. I v této mimořádné situaci
si smutné výročí připomněli už
minulý čtvrtek komunisté a vlastenecké organizace.
Vzhledem k opatřením vlády proti
šíření epidemie koronaviru nebylo možné uspořádat tradiční hromadnou připomínku. Proto se 23.
dubna dopoledne u pomníku na
náměstí Padlých hrdinů sešli krajský

zastupitel a předseda OV KSČM
Ludvík Šulda a předseda oblastních
organizací Vlasteneckého sdružení
antifašistů ČR i Českého svazu bojovníků za svobodu Tomáš Kaláb.
Společně položili k pomníku kytici
květů.
„Přestože se jedná o událost starou více než jedno století, vidím
zde určitou paralelu. Lidé tenkrát
vyjadřovali obavu o dostatečné
zásobování obyvatelstva základními potravinami. I dnes hrozí
v důsledku pandemie hospodářská recese, která může mít dopad
i na bezproblémové zásobování
potravinami, na které jsme si

zvykli. Navíc lidstvo v té době
muselo čelit pandemii tzv. španělské chřipky, která do letošního roku neměla ve světě obdoby,“
připomněl Šulda.
Jak vzpomněl Tomáš Kaláb, ještě
před pár lety bývalá primátorka
města zmiňovala, v jak výjimečné
době žijeme. „Asi jsme si nedokázali
představit, že doba klidu a hojnosti
může být něčím vážným narušena.
Právě v krizových dobách se rodí
hrdinové, dnes to jsou především
zdravotníci. Je potřeba si vážit hrdinů minulých i těch současných,“
doplnil předseda obou spolků.
(tok)

STOJÍME NA VAŠÍ STRANċ
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Na mapě čára, v terénu bílé kvádry s červeným vrchem a černými písmeny po
stranách. Právě tímto způsobem se už
dlouhou dobu vyznačuje hranice mezi
dvěma státy. Jak jednoduché je mimochodem zakreslit čáru na mapě a jaké
složité situace to pak může vyvolat
v terénu, se už v historii lidstva mnozí
politici či vojevůdci přesvědčili.
Hranici lze vnímat do jisté míry jako
něco tajuplného, až mystického.
Svou roli samozřejmě mohou hrát
romantické představy o pašerácích
míjejících za hluboké noci hraniční
kámen a obezřetně se rozhlížejících po
nechtěné pozornosti strážců hranic, ať
už jejich artiklem byl cukerin, nebo cizí

agenti. Každopádně oddělují prostor,
v němž jsme doma, od toho „cizího“.
Jako obyvatele vnitrozemí pro mě
měla hranice od mala své zvláštní
kouzlo, možná proto, že jsem se k ní
vlastně pořádně nedostal. Tedy za
doby, kdy bývala strážená snad až příliš pečlivě. Pokud jsem totiž vyjížděl
o prázdninách za hranice, pak vždy letadlem, a to si ten krok z domova ven
či naopak jaksi nevychutnáte.
Na druhou stranu si dobře vzpomínám na okamžik, kdy jsem po svém
nejdelším pobytu v zahraničí, když
jsem prodléval měsíc studijně v Anglii, spatřil po oněch čtyřech týdnech
na hranicích v Rozvadově naši vlajku.

Věřte, že ten pocit rozhodně nemůže
nahradit nějaké návěstí v modro-žlutém provedení.
Jelikož rád chodím v létě po našich
horách, je celkem nabíledni, že jednou z mých oblíbených tras je takzvaná Cesta česko-polského přátelství
v Krkonoších. Tam si lze po celé délce
užít hraničních kamenů až dost. Kdo
je navíc fanda do historie, je si dobře
vědom faktu, že koncem třicátých let
tam panovalo všechno jiné než přátelská atmosféra.
Před lety se výletníci mohli nadít
kontroly pohraničníků, což dnes vypadá značně anachronicky, ale opak
je v současné situaci pravdou. V rám-

ci uzávěry hranic je cesta dokonce
zavřená.
Je až úsměvné, jak se kvůli tlakům
některých notorických kverulantů
žongluje s pojmy, jestli je momentálně hranice uzavřená, nebo neprostupná. Ať tak či tak, na mnoha
místech u oněch hraničních kamenů
tekla v minulosti krev prostých lidí,
kteří hranici, a tudíž naše domovy,
bránili i za cenu vlastního života. Samého institutu státní hranice si tedy
jako občané České republiky musíme
vážit. To neznamená, že přes ni nemáme cestovat. Ale ochranu si tato pomyslná čára v dnešním světě zaslouží
i nadále.
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Všichni mluvíme o zlém viru, ale někdy si říkám, že lidská zloba
je daleko horší, a tak si výročí jednoho druhu zlosti dnes připomeneme. Jedná se o tzv. AKCI K, která zasáhla i prostějovský
region a od níž si právě v dubnu připomínáme 70 let.
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ěhem akce bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2 376
řeholníků, zabaven byl movitý i nemovitý (k tomu formálně došlo až
později) majetek řeholí. Důsledkem
celé akce byly mimo jiné obrovské
škody na kulturním dědictví – mnohé klášterní stavby, které představovaly unikátní architektonické památky, byly vydány na pospas chátrání,
či dokonce cíleně ničeny. Zmizela
řada vzácných tisků a byl rozkraden
cenný movitý majetek jako starobylý
nábytek a podobně.
by byla brutální akce nějak
odůvodněna, bylo rozhodnuto, že řády a jejich představení musejí
být v očích veřejnosti zdiskreditováni i obviněni z činů proti republice
a dalších ničemností. V rámci diskreditační kampaně bylo rozhodnuto, že bude uspořádán monstrproces s významnými představiteli
řádů. Předseda Státního úřadu pro
věci církevní Alexej Čepička osobně
vybral sedm čelných představitelů
řeholí (plus několik náhradníků,
kdyby to u některých náhodou nevyšlo). Během února a března 1950
byli pozatýkáni elitní představitelé
řádů. Zatčení byli za pomoci mu-
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čení, drog a vydírání přinuceni sepsat doznání k protistátní činnosti
a počátkem dubna byli v operetním
vystoupení před soudem odsouzeni
k těžkým trestům. Kromě několika
málo podvržených důkazů (zbraně, které StB umístila do želivského
kláštera, kde je poté slavně nalezla)
vycházel rozsudek pouze z přiznání dotyčných a často dokonce i z jejich zjevných dezinterpretací. Soud
se odmítl zabývat námitkami obžalovaných, že byli k přiznání donuceni
za pomoci nezákonných prostředků,
a jejich státem přidělení obhájci se
omezili na žádosti o mírné tresty. Ty
se pohybovaly od doživotí po 9 let
těžkého žaláře.
ubnové akci předcházela pečlivá příprava, jejíž součástí
bylo nucené dosazení státních zmocněnců do klášterů. Ti měli dohlížet
na dění v klášteře a získat informace,
které by ji usnadnily a zajistily její
hladký průběh. V tomto ohledu byla
velká pozornost věnována hlavně
salesiánským a jezuitským internátům. První etapa akce K (K1) byla
uskutečněna 8 dní po ukončení
výše zmíněných monstrprocesů,
tj. v noci z 13. na 14. dubna. Během akce ozbrojení příslušníci StB,
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SNB a Lidových milic obsadili okolo
půlnoci kláštery a řeholní zařízení 7
nejpočetnějších řeholí v Československu, přinutili mnichy vstát a vzít
si něco málo osobních věcí a odvezli
je do speciálních koncentračních
táborů pro mnichy. Druhá etapa
(K2) byla provedena v noci z 27.
na 28. dubna a zlikvidovala prakticky vše, co zbývalo. Výsledkem
akce byla likvidace drtivé většiny
klášterů a klášterních zařízení, výjimku představovala salesiánská zařízení formálně vedená pod Charitou
(patrně z důvodu administrativního
přehlédnutí) a zdravotní zařízení Milosrdných bratří, která byla ušetřena
jednak z propagandistických důvodů (řád byl násilně rozpuštěn nacisty krátce po vzniku protektorátu),
jednak proto, že stát neměl dostatek
odborného personálu, který by je
nahradil. I všechna tato zařízení byla
později v průběhu padesátých let minulého století zrušena.
řepadení klášterů proběhla většinou hladce. V některých případech sice došlo ke střetu s místními
obyvateli, kteří se pokusili příslušníkům v odvedení mnichů zabránit,
nakonec se však podařilo buďto obyvatele zastrašit, nebo věc vyřešit odkladem akce na některou z pozdějších
hodin či příštích nocí. Pokud se potíže objevily, dělo se tak převážně na
Slovensku, kde došlo také k jediným
vážným střetům. Šlo o přepadení kláš-
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tera v obci Spišský Štvrtok, kde byl
k rozehnání srocujících se obyvatel
použit slzný plyn, a zejména nepokoje
v okolí soustřeďovacího tábora Podolinec. Na Prostějovsku byli v rámci
„Akce K“ odvezeni do sběrného
kláštera Osek u České Kamenice
Milosrdní bratři, tři příslušníci řádu
Salvatoriánů a jejich kostely a farnosti převzal OÚNZ, tedy Okresní
ústav národního zdraví.
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Zastavil jsem během všedního odpoledne po Velikonocích na čerpací stanici v Plumlovské ulici, abych natankoval benzín. Když jsem zaparkoval u stojanu, spatřil jsem hlouček postávajících kuřáků vedle budovy benzínky. Jednalo se asi o čtyři muže a tři mladé dámy. Ani jeden z nich neměl nasazenou
roušku, přičemž stáli velice blízko sebe. Chtěl jsem je na to upozornit, ale předešel mě v tom jiný muž, který na čerpací stanici zastavil s nákladním vozidlem. Výsledek? Jen výsměch a urážlivé narážky. Skupinka v klidu dokouřila, dopila kávu, nasedla do dvou aut a odjela. Nedostavila se žádná sebekritika
za porušení vládního nařízení, za naprostou sobeckost a nesvědomitost vůči druhým v době nebezpeční koronaviru, to ani náhodou. Myslím si, že
spousta lidí nebezpečí velice podceňuje a dělá si ze všeho jen legraci.
František Milar, Prostějov
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Uříznout si větve z vysazené borovice ve vrahovickém arboretu může jen naprostý ignorant. Kdyby se soudilo podle středověkých pravidel, už by tomu
vandalovi patřilo useknout ruku! Jenže koho chcete chytat? Když každý večer pozoruji, hlavně na jaře a v létě, jaká banda se tam schází, posedává, pokuřuje a popíjí alkohol, tak se vůbec nedivím tomu, že se mezi tou cháskou vždycky objeví nějaký vandal. Dneska by jen každý ničil. Práci druhých, kteří si
s výsadbou, ale také dlouholetou údržbou dávají tak záležet. Rád bych se konečně někdy dožil dopadení nějakého vandala. A když mu neuříznou ruku,
tak alespoň pár ran obuškem přes záda!
Jiří Sadílek, Prostějov
'LYÉVHzHVHMLFKOLGÅvWÉWÉ"
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Zareagovala bych ráda na jeden z článků, který vyšel ve Večerníku. Jeden Přiznám se, že jsem se hodně mýlil. Když na podzim loňského roku skončila
z bezdomovců stojících u Teska si v něm postěžoval, že se jich lidé štítí více rekonstrukce Plumlovské ulice, došlo ještě na vysazení veškeré „zeleně“. Jennež kdy předtím. A divíte se, pánové? Myslím, že dobře vím, o jakém bez- že v onu roční dobu bylo pochopitelně vše hnědé a černé a já si tehdy postědomovci bylo v článku psáno, protože tam jezdím skoro každý den a ten- žoval, že vysazené keře a stromy určitě nemohou Plumlovskou zkrášlit, natož
to člověk u prodejny žebrá téměř pořád. Nedávno jsem jej viděla znovu. zajistit takzvané zelené prostředí na této velice frekventované ulici. Omyl.
Roušku sice nasazenou měl, ale flekatou od všeho možného, co za posled- Když ulicí procházím dnes, vidím, jak se všechno rychle zelená, a dokonce
ních čtrnáct dnů pozřel! Nemluvě o špinavém a zapáchajícím oblečení... ´ kvete. Člověk by měl soudit mnohem později a neunáhlovat se.
Petra Skácelová, Prostějov
Jaroslav Dvořák, Prostějov
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Vítejte na svìtì

Posílejte svá
miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do
odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici.
Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně
Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na
světě“, zašlete fotografii na adresu redakce@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka,
datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

BLAHOPØEJEME!!!

Valerie BÍLÁ
19.4.2020 48 cm 3,15 kg
Bohuslavice

bude v
ký

Konstelace hvězd Prostějova
Ještě je spousta času myslet na dovolenou, ovšem už teď se na ni můžete alespoň
těšit. Protože budou Prostějované letos spíš preferovat tuzemské destinace, je už
proto v těchto dnech potřeba vybírat a objednávat. Letošní léto bude pekelné!
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
mít po celý týden pocit, že vás někdo sleduje. Nejen na ulici, ale i v zaměstnání. Možná vás skutečně někdo pozoruje, aby zjistil, zda má u vás
nějakou šanci. Buďte pozornější ke
svému okolí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Berete si
na svá bedra víc, než unesete. Právě
v těchto dnech na to doplatíte, únavu
už nedokážete zlomit a hrozí kolaps.
Okamžitě vypněte a začněte se věnovat mnohem klidnějším aktivitám.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Samotu budete vyhledávat stále častěji, protože v posledním čase jste
přímo alergičtí na společnost. Možná se vám podaří vzít si dovolenou
a vyjet si na pár dní do přírody. Využijte tohoto času pro sebe.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neberte
stále ohled na partnera a zkuste si
něco udělat po svém. Možná vám
tím stoupne sebevědomí a budete
si vážit sami sebe. Pusťte se do něčeho nenáročného, co vás ale určitě
zaujme.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dáváte si příliš
velké cíle, které z různých důvodů
nejste schopni splnit. Hlavně ale
máte slabou vůli a neustále potřebujete pomoc druhých. To je chyba,
řiďte se častěji vlastním rozumem
a svými úsudky.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
mít hodně zpomalené reakce, takže
vás jiní předběhnou v tom, co sami
vymyslíte. Proto se nepouštějte do
žádných velkých akcí, mohli byste
splakat nad výdělkem. Zabývejte se
jen nejpotřebnějším.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Na co sáhnete, to pokazíte. Stanete se tak poměrně
nežádoucím elementem v pracovním
kolektivu, protože často budete příčinou neúspěchu v pracovních úkolech.
Vezměte si raději dovolenou.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte
plno plánů, ovšem vaše finanční
situace vám nedovolí je všechny naplnit. O půjčce neuvažujte, nesplatili
byste ji. Musíte se zabývat mnohem
skromnějšími plány, za které tolik
neutratíte.

František ŠEBELA
22.4.2020 49 cm 2,75 kg
Držovice

Emma Anett TVRDÁ
20.4.2020 48 cm 3,00 kg
Prostějov

nákupní servis
pro vás

den?
Âš

Ja

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!

STŘELCI–23.11.až21.12. Konečně se usmíříte s partnerem, se kterým
jste se nedávno tak rozhádali, že to už
vypadalo na rozchod. Teď se před vámi
objeví nové obzory a najdete hodně
společných zájmů a plánů.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vaše sebevědomí výrazně vzroste poté, co dokážete splnit úkol od
nadřízených, se kterým si nikdo jiný
nevěděl rady. Jen tak dále, možná
v příštích dnech vytřete zrak ještě
mnoha dalším.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Zapojíte se do společenských akcí, ze
kterých ovšem nebudete mít žádnou radost. Budete všem kazit náladu, takže se raději ze všech večírků
předem omluvte. Zůstaňte doma,
tam nic nepokazíte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Hodně lidí
ve svém okolí okouzlíte svým originálním úsměvem a dobrou náladou. Pokud vám to vydrží, i ostatní
se k vám budou chovat mile a otevřou vám svá srdce. Využijte toho
k novým známostem.
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Všechny jsou bílé, i když by jim spíše slušela varovná červená. V jídelníčku je
mělo lidstvo už před několika stovkami let, ale v přiměřeném množství nebo jen
vzácně. „My si jich užíváme plnými hrstmi a pomaličku se jimi zabíjíme,“ říkají
často odborníci. Mořskou sůl nabízí nejlevněji Billa, krystalový cukr je cenově
nejvýhodnější v Kauflandu, ten moučkový pro změnu v Lidlu. Pro mouku – ať
už hrubou, hladkou či polohrubou – se vypravte do Teska.
Ať poslouží!
Průzkum byl proveden ve středu 22. dubna.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrbátky
660/7 - 660/13 naproti č. 75, (mimo č. 811 Obec: Kladky
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 15. 5. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin. a 813), dále ul. I. Olbrachta č. 48, Staškova, Dne: 20. 5. 2020 od 8:00 do 15:0 hodin. Vy- Dne: 21. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. VyVypnutá oblast: Vrbátky – č. p. 120, 96, 100, Za Drahou č. 4275/572.
pnutá oblast: jednostranně podél silnice od pnutá oblast: oboustranně ul. za školou - od
98, 101, 108, 109.
Obec: Myslejovice
č. 24 a 81 po č. 15, dále č. 131, 57, 172. Ulice hlavní silnice po č. 550 a č. 194 (mimo školu),
Obec: Lipová
Dne: 19. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vy- od č. 212 po konec obce s č. 230 vč. lokality vč. souběžné ul. s č. 6, 7, 442, 441.
Dne: 15. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. pnutá oblast: Myslejovice č. p. 166, 168, parc. novostaveb.
Obec: Vrchoslavice
Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 15 č. K/311/8, K/307/7.
Obec: Otaslavice
Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
a 44 po konec obce směr Hrochov s č. 189 Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 18. 5. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně podél silnice
a 192.
Dne: 20. 5. 2020 od 7:30 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast: Otaslavice - ulice od č. 274 od Mořic od č. 114 po č. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ.
Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: levá strana ul. Vrahovická po č. 277 a dále část chatové oblasti ohrani- Oboustranně ulice za školou od č. 140 a 130
Dne: 15. 5. 2020 od 7:30 do 12:00 hodin. od č. 81 po č. 149 vč. domu služeb, obou- čená čísly 128, 52, 22, 54, 53, 89, 72, 542, 45, po konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně
Vypnutá oblast: část obce Vrahovice s uli- stranně ul. Kpt. Nálepky od č. 1 a 4 po č. 63 101, 27.
ulice s č. 170, 158, 153, 176. Dále č. 5, 71, 72,
cemi: P. Jilemnického, M. Alše č. 35a a dále a 68, dále celé ul. Smetanova mimo č. 25, Obec: Želeč
kostel, oboustranně od č. 113 a 11 po konec
oboustranně od koupaliště (včetně) a parc. 27 a MŠ, Zátiší (mimo č. 5 a 7) a J. Roky- Dne: 21. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. obce směr Němčice ohraničený čísly: 138,
č. 641/9 po novou lokalitu s parc. čísly cany.
Vypnutá oblast: Želeč – č. p. 15, 66, 214, 67. 139, 157, 40 a 53.

Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: celé ulice: Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. Jednostranně ulice Horní
brána od č. 271 po č. 420. Oboustranně ul.
Zahradní od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a 471.
Jednostranně Komenského nám. od č. p. 64
po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
Obec: Mořice
Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně hlavní ulice od č. 94
a 21 po konec obce směr Němčice s č. 152 a 50.
Ulice k zámku vč. č. 13, 123, 100. Ulice od č. 180
a 108 po č. 163 a 96. Odběratelská trafostanice
Mořice ZD (č. 300711). E.ON Distribuce a.s.
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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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LG VąÊNGVÚ RąGFUVCXKVGN RNGOGPG COGTKEMÚ UVCHQTF XGNMÆJQ
X\TčUVW,GVQVGORGTCOGPVPÊONCFÚRGUMVGTÚO¾GPGTIKG
PCTQ\F¾X¾PÊ,GVQPGMQPGéP¾JTCéKéMCOKNWLGRąGVCJQ
X¾PÊ8JQFPÚRTQ\MWwGPÆJQM[PQNQIC0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷VTQwMWVCJ¾

MERRY

LGMQW\GNP¾OCN¾HGPGéMC,GFP¾UGQMąÊåGPEGLG\GXéÊMC
XGX÷MWQUOKTQMčMVGT¾O¾OC\NKXQWRQXCJQW5XÆOWR¾
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MAXIM

LG wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW ,G
D¾\NKX÷LwÊUN¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊDWFGF÷NCVXGNMÆRQMTQM[
,GXJQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPK
MCVXÚNGV[CRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFKVWOÊUHGPMQWUG
UPGUGDG\RTQDNÆOW

ASTA

LG MT¾UP¾ HGPMC P÷OGEMÆJQ QXé¾MC XGNMÆJQ X\TčUVW XG
X÷MWFGUGVKTQMč8čéKNKFGOLGXGNOKRą¾VGNUM¾<XN¾F¾\¾
MNCFPÊRQUNWwPQUV8JQFP¾PC\CJTCFW*NGF¾FQOQXMFG
DWFG LGFKPÚO RGLUMGO 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷ QUVCVPÊ
RU[PGUPGUG
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KU¾]H ] QOHW¾ D GORVW¸H
OHFWYD Ê6FK\WDOD WR ¹UND
DOH ERPE\ GRSDGDO\ WDN QD
2ORPRXFNRXXOLFLQD'UR]GR
YLFHQHERQD¹NROQ1DURKX
¹UN\ D /LGLFN S¸L GRSDGX
]HP¸HO\PDWNDDMHMGFHUDÈ

SRGOLOVHRQNWHUVPXWQ
RVXG\=GHQN%H]URXN
+U¾]\DOHVYONRXSURPQR
KQHVNRQ©LO\0VWRXGYQ
RGS¾UF¾QDFLVWLFNKRUHÁLPX
S¸LºORQD¸DGXXGYQMHKR
S¸LVOXKRYD©¾ $ WR L GR
PQO¦FK Ê9P R SDQ NWHU
WR ]DÁLOD MDNR GYDQFWLOH
W -HM WWD E\O SURWHNWR
UWQ ©HWQN PDPLQND 1P
ND3¸HVWRÁHOLGHPSRPKDOL
WWD QDS¸NODG VFKRYYDO
XGDYD©VN GRSLV\ D ]SUY\
RG RE\YDWHO WDN MH SRVODOL
GR LQWHUQD©QKR WERUD GR
9UDKRYLF PH]L GDOº 1PFH
¨HºLMHKQDOLS¸HV7UYQLF
NRXXOLFLSRNUHVOLOLKNR
Y¦PLN¸ÁLVSURVWMQDG
YDOLLWRPXGY©HWL1DNRQHF
VHMLFK]DVWDOLVRXVHGSDQ
WR DOH SR]QDPHQDOR QD FHO¦
ÁLYRWÈGRGDO=GHQN%H]URXN
VWLQQRX VWUQNX NRQFH YO
N\

$PDWUVN¦KLVWRULN=GHQN%H]URXN].OXEXYR
MHQVNKLVWRULH'XNOD
)RWRIDFHERRN
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,CXQąÊéMQ

YLFHFRE\PDOREHFKOVLO\
SRYOFHºNRG\]DPLOLR
Q¾WHKGHMºFKNRUXQ3DPWN\
QDERMHVHS¸LWRPGDMQDMW
GRGQHVÃPO¦QY+UDG©DQHFK
VWOHQHVHVWRS\SRVW¸HOFK

57489³/4;
7IOSRWXVYOGI
FMXIZ TÃIHRÅOSZ E FE
HEXIPWO °MRRSWX &PI XEO
XIQEXMGO JSXSOSYXO] RE
WTSPI°IRWOGL EOG GL &O
XMZMXE 0PYFY ZSNIRWO LMW
XSVMI )YOPE 5VSWX´NSZ NI
RITÃIFIVR E VS^QERMX ;I
ZIPOQWITEOZ´RYNIWXYHMY
ZPI°RGLYHPSWX ETÃ F´
LÉ OXIV TVSZ^IP] HYFIR
EOZ´XIRRE5VSWX´NSZ
WOY9EOSZVS^WELQTÃIH
WIHEOPYFY/EVSWPEZ)ZSÃO
RE WR QOY  OXIV W OSPIK]
^QETSZEP H´R  Z SOVIWI RE
WOPSROY ZPO] E XS RINIR
TSL]F]ZSNWOEPIXEOPMH
WOTÃ F´L]EQRSL^EN QE
ZSWXMZÐ G WIOZPI°RQY
H´R  RE -ER ;IPQM °EWXS
TEO°PIRSZOPYFYZ]WXYTYN 
Z LMWXSVMGOGL VYQYRWOGL
YRMJSVQGL
5ÃMTSQ REN 
XEOÐIREFSNMÅXMZIOXIV
WIRENEÃI-ERTVSQ´
RMPERIXIOPETSY^IR´QIGO
VYWOE°IWOSWPSZIRWOOVIZ
EPI XEO OVIZ VYQYRWO
/EOXIH]F]PSTÉWSFIR XXS
^TSPE^ETSQIRYXEVQH]RE
5VSWX´NSZWOY$4XSQTSLSZS
ÃMP TVZ´ ^WXYTGI TVSWX´
NSZWO)YOP]
 3E NIHR WXVER´ 3´QGM
RE WXVER´ HVYL ¯IGLSWPS
ZGM 7YWSZ EPI XEO 7Y
QYRWO OVPSZWO EVQHE
REOXIVSYWIZÅEO°EWXS^E
TSQ R/EOF]PENIN VSPI
TÃM SWZSFS^IR  5VSWX´NSZ
WOE$
Ê1HG VH ¸FW ÁH E\ E\OD
PHQº QHER YWº QHÁ W¸HED
X5XGDUPG\-HMS¸QRV
E\ODOHREURYVN¦7¦NVH
WRLQODG\QDRVYRER]H
QP £]HP 1HMGH RYºHP
YÁGQPS¸SDG¸FW
ÁH E\ KUOL QHMG¾OH
ÁLWMº UROL 6RYWL
QVOHGQ ¨HFKRVOR
YFL D SR QLFK 5X
PXQL 9ºH ]OHÁHOR
QDSR©WXOLGNYD
OLW]EUDQY\ED
YHQÈ
3EWXVER´3´
QIGOE F]P] 7Y
QYRWO NIHRSXO]

FVR]NEOSHVYLSÃEH3IH
WIXIH]YV°MX^TSWXYTYEV
QHÐIF]REXSQF]PM7Y
QYRMLÉÃI$
Ê1DS¸NODG S¸L SRKOHGX QD
SRVWXS VRYWVN¦FK YRMVN
DUXPXQVNDUPG\MHYLGW
ÁHVL6RYWL5XPXQ\GUÁHOL
KH]N\ PH]L VHERX -H W¸HED
S¸LSRPHQRXW ÁH MHºW NRQ
FHPVUSQDE\OL5XPXQL
QD VWUDQ 1PHFND 6RYWL
MHWHG\EUDOLMDNRSDUWQHU\
DOH SOQ MLP QHG¾Y¸RYDOL
'ODOL YºH SUR WR DE\ 5X
PXQLQHPOLPRÁQRVWYUD]LW
6RYW¾P WDN¸NDMF NXGOX
GR]DGÈ
 /EO F]WXI WVSZREP GLS
ZR NIHRSXPMZGLEVQHRE
©^IQ -ER$
Ê-H WR YÁG\FN\ R OLGHFK
&R QP DOH W¸HED Y]SRP
QDO SDPWQN WDN SODWLOR
ÁH1PFLS¸LºOL]HSWDOLVH
Y]DOLVLD]DSODWLOL6RY
WLS¸LºOL]HSWDOLVHY]DOL
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VLDQH]DSODWLOL$5XPXQL
SURVW GRUD]LOL D Y]DOL VL
EH] SWDQ FR FKWOL 1HP
OL ]NUWND WDNRY Y\EDYH
QKRGQVWUGDOL7DNÁHFR
QDºOL WR VHEUDOL 9]SRP
QPQDS¸SDG]MHGQREHF
Q NURQLN\ ÁH VL 5XPXQL
]DORÁLOL YH ºNROH RKQLºW
D EXGRYD POHP Y\KR¸HOD
%\OLRGYÁQERMRYQFLDOH
Y]GOQ ]GH QHKUOR YHO
NRXUROLNURPG¾VWRMQN¾
0XÁVWYRWYR¸LOL©DVWR]HP
GOFLNWH¸UR]XPOLNRQP
&RVHW¦N¨HFKRVORYN¾WL
E\OLQDYODVWQP£]HPSO
QLOLVYRXSRYLQQRVWÈ
3IHZEPM8SZ´XM7YQYR]
WGLZPR´HSTVZR PMRMI$
Ê6SºHVHWRWUDGXMH1HP¾ÁX
¸FWDQLDQRDQLQH8U©LW
DOH6RYWL5XPXQ\Y\XÁYD
OLDE\XºHW¸LOLVYYODVWQ
ÁLYRW\6YKR©DVXMLPWRWLÁ
UXPXQºW YRMFL QD .U\PX
DQD.DYND]HGODOLSHNOR
FKRYDOLVHWDPKRGQGLYR
FHÈ
 3E WOPSROY ZPO] WI
EPIRE5VSWX´NSZWOYSFNI
ZMPE XEO QE²EVWO ZSN
WOE$
Ê7R XU©LW 2QL E\OL W¸HED
X7LºWQD-HGQDORVHRNR
QHF YON\ VWDKRYDO\ VH
VHPRGHYºDGMHGQRWN\]2V
WUDYVND RG %UQDÌ $UP
GD 6W¸HG VH VQDÁLOD XGUÁHW
NRULGRUDE\GDOºMHGQRWN\
PO\©DVXVWRXSLW6WDORVH
WHG\ÁHVQDGNURP3RON¾
D%HOJL©DQ¾]GHYO©L
O\ YºHFKQ\ DU
PG\È

PR]SUDFRYLºWKRRGYH]OL
7RE\ORMHºWS¸HG+H\GUL
FKHP 9UWLO VH SDN DÁ SR
+H\GULFKLG ]DY¸HQ¦ E\O
FHONHPDVLURN93URVWMR
YY2ORPRXFLQD.RXQLFR
Y¦FKNROHMFKDQD0URYÈ
XYHGO GRGQHV YLWOQ PXÁ
Ê&KRGYDO QV QDYºWYRYDW
MHKREUDWUWHKG\VS¸WHO
N\Q FRÁ E¦YDOD SURIHVRU
ND =DÁLOD QOHW Y 'ROQRP
.XEQ QD 6ORYHQVNX D RG
WGRE\S¸HVWDODX©LW-LWR
SURVW SRORÁLORÈ Y]SRP
QDOGOHVWPÁHSDNFHO
VSROH©QRVWLODGLOQDUGLX
Y\VOQ ] H[LORYKR /RQ
G¦QD 1DºWVW SUR URGLQX
VHQHVWDODREWXGQ
%RPEDUGRYQ D EOÁF VH
IURQWDYºDNPO\¸DGXG¾
VOHGN¾ 7¸HED QD Y\X©RY

Q Ê'R ºNRO\ MVHP FKRGLO
GR %HGLKRºW MHGQX GREX
GRNRQFH GR .UDOLF 'YDOL
QP £ORK\ GRP¾ -HQÁH QL
NGRWHKG\VWHMQQH]NRXºHO
WDNÁH WR E\OR QDQLF 1MDN
MVPHWRS¸HÁYDOL'R¨HO©LF
QHE\ODÁGQGRSUDYDWDN
ÁH MVPH FKRGYDOL QD YODN
DSDNMHOLGR%HGLKRºW9H
ºNROHNDPQDºNROQNRYLQH
WRSLODQHE\O\ÁGQS¸H]¾
YN\'FNDWRDOHSURÁYDOD
QP WR QHYDGLORÈ SRSLVXMH
WHKGHMº GQ PXÁ NWHUPX
E\OR NRQFHP YON\  OHW
'RWH« VL WDN ÁLY Y\ED
YXMH MDN Y\KOÁHO QOHW\
D Y]GXºQ VRXERMH SRGRE
Q MDNR PQRKR MLQ¦FK GW
DGRURVW¾Ê-HGHQQOHWMVHP
]DÁLO NG\Á ERPEDUGRYDOL
.OHQRYLFH 7R MVHP Y\OH

Pamětník: „Všude se bojovalo, na sklepních
dveřích jsme měli umírajícího Rusa!“
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PMXSHPSYLSREOSRIGFYHIZÅI
XVSGLYNMREO:TÃ PIÐMXSWXM
ZVS°  OSRGI  WZ´XSZ ZPO]
WI TÃIH VEHRMG  Z 0SWXIPGM RE
-ER SFNIZ  TEQXR O SF´XIQ
HVYLWZ´XSZZPO](IPSHIR
R  TVSKVEQ TÃMTVEZIR RE 
OZ´XREZÅEOQYWIPFX^VYÅIR
1RY¦SRPQN]GOQ\PVWQFK
XPOHFN¦FK NRY¸¾ ] URGLQ\
6WDZDULWVFK¾ E\ PO QD -D
NXEVNPQPVWY.RVWHOFLQD
+RWRY¦ SRPQN ] GOQ\ +DQQDKUDGLWKLVWRULFNGOR
NRVWHOHFN¦FK XPOHFN¦FK MHÁWDPYPLQXORVWLVWYDOR7R
NRY¸¾ ] URGLQ\ 6WD E\ORMLÁ]D©WNHPGHYDGHVW¦FK
ZDULWVFK¾ XÁ VWRM S¸HG OHWPLQXOKRVWROHWS¸HVXQXWR
MHMLFK GOQRX Y NYW GR QNWHUKR ] PX]H YRMHQVN
QX E\ VH PO S¸HVXQRXW WHFKQLN\Ê3RPQNXÁMHKRWRY¦
S¸HGNRVWHOHFNRXUDGQLFL S¸HGNYWQHPE\FKRPKRPOL

)RWR0DUWLQ=DRUDO LQVWDORYDW QD QPVW -HKR
RGKDOHQMVPHSOQRYDOLVSRMLWVFHORGHQQS¸HKOGNRXKLV
WRULFNLVRX©DVQYRMHQVNWHFKQLN\DSLHWQDNF9ºHE\OR
SNQQDSOQRYQRERKXÁHOWREXGHPHPXVHWNY¾OLSDQGHPLL
NRURQDYLUX ]UXºLW 0RÁQ VH QP WR SRGD¸ UHDOL]RYDW QD
SRG]LPÈSRWYUGLORGORÁHQDNFHVWDURVWD.RVWHOFHQD+DQ
)UDQWLºHN+RUN
POV  57489³/4; 0PMHR TVÉF´L
ZPO] RE 5VSWX´NSZWOY F]P
XIR XEQ )YFIR E OZ´XIR
F]P]TVSSF]ZEXIPIWXÃIHR 
-ER NEOS ^ LSVSVY 5V
Z´ ^HI WI ^EWIOPE JVSRXE
EZWEQQ^Z´VYFSNÉZ*Z
VST´ WM PMH NMLSZGLSHR´
SH5VSWX´NSZEZ]XVT´PMWZ
3EXILHINÅ HSFYWMMR]R 
HSFÃIZ^TSQ RHRIWÅIWXE
SWQHIWXMPIX/EVSWPEZ0E
PF^I8OEPO]5VZ´ZXXS
SFGM^EÐMPOSRIGZPO]5VS
3RGREQ SRQL©HQ E\O\ WDN .ORSRWRYLFH
NILS VSHMRY EPI F]PS H´R 
NWHU VH SRGD¸LOR RVYRERGLW DÁ Y NYWQX 
HVEQEXMGOYÐTÃIHX Q
6YRXGD´VLY\EUDORWDNERPEDUGRYQ
Ê7WD E\O ]DY¸HQ¦ DVL ]D

)RWR6WWQRNUHVQDUFKLY3URVWMRY
QMDN OHWN\ 6HEUDOL KR
S¸PR ] FXNURYDUX S¸
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2. světové války

V Kostelci odhalí pomník obětem

1NWHU NRVWHO\ E\O\ YÁ
Q SRQL©HQ\ SURWRÁH ] QLFK
QPH©W YRMFL QDFK]HOL
VNYO¦ Y¦KOHG D SR]LFL SUR
RVW¸HORYQ SRVWXSXMFFK
DUPG 1DS¸NODG .ORSRWR

=QL©HQ¦VRYWVN¦WDQNJDUGRYWDQNRYDUPG\
QDRNUDML.OHQRYLF
)RWRVRXNURP¦DUFKLY
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QDSRFKRGSRIURQWRYOLQLL
2GVW¸HOQLFHYDUHOXE¦YDO
9LWDQ\S¾MGHPHVPUHPNOH
WLºWL D GOH SDN VPUHP QD
%HGLKRº¼ ¨HO©LFH D 6NDONX
NGHS¸HVSPHXURPDQWLFN¦FK
MH]UHN Y OHVNX QDG REF
&HVWRX VL S¸LSRPHQHPH PV
WD VSRMHQ V NRQFHP YON\
MDNRQDS¸NODGY\VOD©'RE
URFKRY ©L NRSHF 9W¸N QDG
3LYQHP]QKRÁJHQHUO6D
FKHU¸GLOSDOEXQD6NDONXÈ
SRSVDO 'YR¸N NWHU¦ YºDN
XSR]RUQLO ÁH DNFH MH XU©HQD
SULPUQ ©OHQ¾P NOXE¾ YR
MHQVN KLVWRULH Y GRERY¦FK
XQLIRUPFKÊ'RUD]LWE\POL
QDGºHQFL ] FHO ¨5 L ]DKUD
QL©.GRVHEXGHFKWWS¸L
GDWWDNP¾ÁH9ºHRYºHPEXGH
VDPR]¸HMP ]YLVO QD WRP
MDNYWGREEXGRXRPH]H
Q Y VRXYLVORVWL V NRURQD
YLUHPÈ GRGDO ]VWXSFH .9+
'XNOD 9ºH MH UR]SOQRYQR
Y WHUPQX RG  GR  ©HU
YHQFH Ê6RX©VW EXGH VW¸H
OHFN VRXWÁ V KLVWRULFN¦PL
]EUDQPLNWHUEXGH]URYH´
PHPRULOHP)UDQWLºND·HKQ
ND7HQWRREWDY¦©OHQQDºH
KR NOXEX QV ORQL Y VUSQX
ERKXÁHO RSXVWLOÈ S¸LSRPQO
-DURVODY 'YR¸N V WP ÁH
FHOVHWNQVHEXGHNRQDW]D
SRGSRU\ VWDWXWUQKR PVWD
3URVWMRY
'DOº OHWRºQ Y]SRPQNRY
DNFH RKOÁHMF VH ]D Y¦UR
©PNRQFHVYWRYYON\QD
3URVWMRYVNXE\VHPODNR
QDWYVRERWX]¸QD]P
NX3OXPORY

]O]DNRPQQDVW¸HFKXWDP
MVPH MH SR]RURYDOL 3DN P
WDWQHN REMHYLO WDN MVHP
PXVHOVO]WGRO¾ÈSRSLVXMH
9 MLQ¦FK RKOHGHFK WR WDN
YHVHOQHE\OR-HGQDN£WLVN
¨HFK¾]HVWUDQ\1PF¾MHG
QDN SRWUDYLQRY OVWN\
3DQX.DOERYLYºDNXWNY
ODYKODYLMLQY]SRPQ
NDÊ3DPDWXMLVHÁHWDWQHN
POKROXE\$RQLWRX]QD
OLMDNRKROXE\SRºWRYQÁH
PRKRX WHG\ GRGYDW ]SU
Y\$NOHQRYLFN¦©HWQNVH
MPHQRYDO +RUW D RQ MH PX
VHOYºHFKQ\S¸HNRQWURORYDW
ÁHMVRXSRVW¸OHQDPXVHO
RGHY]GDW QRÁN\ %\OL MVPH
WHG\ EH] KROXE¾ D WR E\OD
]DYON\REÁLYDÈ¸NQ\Q
SOQ¦NRQHFYON\SDNE\O
SUR 6NDONX L RNRO GRVOR
YDSHNOHP3UYWDNRNROR
GRPX.DOERY¦FKSURFK]HOD
IURQWD D Y G¾VOHGNX WRKR
E\OR VWDYHQ ] YHON ©VWL
]QL©HQ Ê7DG\ VH Y\PQLOD
DVLW¸LNUWIURQWDQDGYR
¸H E\O\ W¸L WDQN\ 3¸LMHOL
5XVRYVWÁFHUDQQ¦PSR
ORÁLOL KR QD VNOHSQ GYH
¸H 1R D SDN MVPH VH GUDOL
YHQWDNKRRGYH]OLYQRFL
$ UQR XÁ WDP E\OL ]DVH
1PFL 6HVWUD E\OD VWDUº
WDN Y\]YGDOD MDN YRMFL
POXY7DNMVPHYÁG\FN\¸
NDOLÇ=GUDYVWYXMWHWDYDU\ºÅ

QHER ÇGHXWVFKHV NDPDUDGHQÅ
7DN MVPH WR PXVHOL NRPEL
QRYDWÈ ¸N 6P SDN ]D
ÁLOKU¾]\YON\QDYODVWQ
R©L 1DS¸NODG ]DVW¸HOHQ
KR ©HVNRVORYHQVNKR YRM
ND]EORXGLORXNXONRX1HER
DÁ SR YOFH QDMHW YRMHQ
VNKR DXWD QD PLQX D Q
VOHGQ¦ Y¦EXFK Ê6KR¸HO ]GH
WDN\PO¦Q/LG]QMS¸HG
ERML XWNDOL S¸HV PO¦QVN
NRORÈ SRSLVXMH GUDPDWLFN
RNDPÁLN\]H6NDON\
9ONXDOHREHFLFHOURGLQD
S¸HÁLO\ '¾P VL DOH PXVHO
WDWQHN -DURVODYD .DOED
RSUDYLW¨WYUWURNXWDNUR
GLQD ÁLOD X S¸EX]Q¦FK DÁ
SDNVHPRKOD]SWQDVWKR
YDW7RYºHVHDOHY¾EHFQH
PXVHORVWWÊ7DWQHNFKWO
MWGRSRKUDQL©DOHPDPLQ
NDPXWR]DWUKOD·HNODPX
Ç%Á DOH M WDG\ ]¾VWDQXÅ
VPMH VH SR SWDVHGPGHVWL
OHWHFKSDQ.DOENWHU¦VH
SRGREQ MDNR PQRKR MLQ¦FK
NOXN¾VWDONUWFHSRYO
FH GREURGUXKHP 9 RNRO VH
SRYDORYDOR QHPOR ]EUDQ
D YRMHQVN WHFKQLN\ 1HMH
GHQNOXNVLWDNY\]NRXºHO
MDN WR MH VW¸OHW RVWU¦PL
QERML1HERKRGLWJUDQWHP
, WDNRY PRPHQW\ S¸LQH
VOURN5RNSOQ¦ERM¾
D EROHVWL QDNRQHF DOH QR
Y¦FK]D©WN¾D£OHY\

1DFHVWXVNRORQRXS¸HGGYPDOHW\
Y\UD]LOR L QNODGQ YR]LGOR SOQ
YRMN¾
)RWRDUFKLY9H©HUQNX

57489³/4;8049MLPIPMHX Q
STVEZHYÐMN &RINIROH]ÐNI
ZVS° 3ITSGL]FR´RMOHSRI
YH´PEPTVSTÃMTSQ ROYHVYL
WZ´XSZZPO]RE5VSWX´NSZ
WOYXSPMONEOS0PYFZSNIRWO
LMWXSVMI 0;-  )YOPE /ILS
°PIRSZREPIXSÅR ZVS° 
ST´X TPRSZEPM NMÐ XVEHM°R 
RMGQR´ ° Q HP SFP FIR´NÅ 
0SPSRY Z X´^WXZ  WI ^OPEH
RSY ZI 8OEPGI ;^TSQ ROSZ
EOGI WI PIXSW Z OZ´XRY WMGI
OSREX RIQÉÐI RMGQR´ OPYF
VS^LSHR´RI^ELP 
3¸HVWRÁHVH.RORQDYW]VWY
NY¾OLRSDW¸HQSURWLº¸HQ
NRURQDYLUX RILFLOQ NRQDW
QHEXGH ©OHQRY .OXEX YR
MHQVNKLVWRULHVLY¦UR©
S¸LSRPHQRXDOHVSR´]FHODQH
IRUPOQP ]S¾VREHP Ê3LHW
QDNFHVGRERYRXWHFKQLNRX
L XQLIRUPDPL OHWRV ERKXÁHO
QHS¸LSDGDMY£YDKX1LFPQ
P\WUDVXYSUOLGHFKVWHMQ
REMHGHPH D X SRPQN¾ DOHV
SR´ QHFKPH NYWLQ\ %XGH
WR YºDN QHYH¸HMQ =URYH´
VHMLÁ]D©QHPHVRXVW¸HGLWQD
S¸ºW URN NG\ E\FKRP ER
KDW¦ SURJUDP FKWOL UHDOL
]RYDW 7UDVD QV WHQWRNUW
NURPWUDGL©QFKYHVQLFMDNR
MVRX3LYQ6NDOND¨HO©LFH©L
'REURPLOLFH ]DYHGH WDN GR
REFYRNRO1P©LFQDG+D
QRXÈSRSVDO-DURVODY'YR
¸N].9+'XNOD
7HQWR NOXE XÁ Q\Q S¸LSUD
YXMH ]DMPDYRX DNFL NWHU
MHM £©DVWQN\ GRVORYD SR
YHGH SR VWRSFK NRQFH GUX
KVYWRYYON\Ê9\UD]PH

měla konat od 3. do 6. července

vojenské historie by se u nás

„Přínos Rumunů při osvobozování byl obrovský!“ Velká akce členů klubů
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9 G¾VOHGNX NDSLWXODFH VH
QPHFNMHGQRWN\SXVWLO\QD
U\FKO¦ £VWXS S¸HV 'UDKDQ
VNRXYUFKRYLQX
3¸HVWRÁH VH SR YWºLQX 
VYWRY YON\ ERMRY DNFH
3URVWMRYVNX
Y\K¦EDO\
Y MHMP ]YUX VL QDRSDN
OLG SURÁLOL QHPOR KU¾]
·DGDVWDYHQOHKODSRSHOHP
ERPEDUGRYQ S¸LQHVOR REWL
QD ÁLYRWHFK 2EFH MDNR .OH
QRYLFHQD+DQD.ORSRWRYLFH
XWUSO\ YHOPL WÁNRX £MPX
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Y\E\OWHKG\Y\XÁYDQ¦SUR
NRPXQLNDFLQPHFN¦FKYRMVN
-HKR RVXG DOH SUY VDPL
1PFL ]SH©HWLOL RGSROHG
QH  GXEQD QHFKDOL Y\V
OD©RGVW¸HOLW2NRORREFHVH
YQVOHGXMFFKGQHFKQDG
OHERMRYDOR=HMPQDYRNRO
'RORSOD] +UDG©DQ.REH¸LF
D %URGNX X 3URVWMRYD NGH
1PFL NODGOL YHON¦ RGSRU
1DS¸NODG GR 2WDVODYLF ©L
8U©LF XÁ VH DOH IURQWD QH
GRVWDOD DQL GR 3URVWMRYD
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L  VYWRY YON\ Y (YUR
S =DMPDYRVW MH ÁH GRVXG
QHP MPQR MH WR EH]HMPHQQ
ELWYD¸NVHMELWYDX7R
YD©RYD QHSOVWVELWYRX]RE
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Petr Komárek začal přispívat do ČT a chystá další knížku
PROSTĚJOV Je mu teprve 22 let,
ale za sebou má už dvě napsané
a vydané knížky. Nyní se chystá na
třetí. Petr Komárek (na snímku)
je původem z Litovelska, nicméně
ještě nedávno studoval v Prostějově. A právě v průběhu tohoto studia
vznikla před časem vydaná kniha
Hanácký Jeruzalém. Ta představuje zajímavá, známá i méně známá
místa v Prostějově. A hovoří nejen
o historii, ale také částečně o jeho
současnosti. Po vystudování Střední odborné školy podnikání a obchodu již u psaní zůstal. Nyní se mu
věnuje hned na několika fontách.
Pracuje například v redakci webu
přerovského hokeje, přispívá do
několika tištěných periodik včetně
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a zároveň t pro Českou tiskovou
kancelář.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy
Kdy jste se rozhodl se psaním začít? A co vás k tomu přivedlo?
„S psaním jsem začal v září 2009, kdy
jsem nastoupil do šesté třídy na základní škole v Jungmannově ulici v Litovli.
Už předtím, mohlo to být tak v květnu
stejného roku, jsme měli na škole akci
Pohádková Jungmannka, kdy jsme do
odpoledne byli v různých pohádko-

Ale tohle je běh na strašně dlouhou
trať. Uvidíme, avšak do budoucna
bych ji strašně rád vytvořil. Mám
už udělaných pár snímků, ze
kterých bych mohl vybírat. Zatím je to ale jen zlomek. A je
strašně těžké předjímat, co
bude dál vzhledem k opatřením. Ta se teď poměrně
rychle rozvolňují, je ale otázka, jaký to bude mít vliv na
ekonomiku. Takže mám už
nachystané nějaké podklady,
ale uvidíme, jak to bude vypadat
dál a jestli to nakonec vyjde.“
yy Napadlo vás někdy sepsat román nebo třeba fantasy?
„Přiznám se, že jsem beletrii zkoušel
psát v na základní škole, tak asi jako

Přiznám se, že jsem beletrii zkoušel psát
na základní škole, ale ve třídě byli spolužáci,
kteří dokázali beletrii pojmout a psát lépe.
Takže jsem si řekl, že když mi jde psaní
zpravodajských a publicistických textů,
že se budu držet jich a nebudu to pokoušet
s beletrií, s fantasy ani s ničím jiným…
vých kostýmech. A následně jsme v hodině slohu měli napsat o té akci nějaké
povídání, jak jsme ji viděli ze svého pohledu s tím, že nejlepší příspěvky budou
otištěny v Litovelských novinách. Což
je obdoba Prostějovských radničních
listů. Ten můj příspěvek byl spolu ještě se dvěma nebo třemi od spolužáků
nakonec skutečně otištěn v jednom
větším souhrnném článku. A potom
jsem přešel do šesté třídy a hned zkraje
jsme měli jít na přehlídku s ukázkami
dravých ptáků, jak loví a podobně. Já si
tehdy řekl, že by nebylo špatné o tom
něco napsat do novin, poreferovat, že se
taková akce konala. Začalo mě to bavit,
psaní mě chytlo. Na druhém stupni základní školy jsem pak psal vždy o každé
akci, které jsme se se třídou zúčastnili.“
yy Měl jste nějaký vzor, nebo někoho, kdo vás k psaní dále vedl? Od
koho přišly první pochvaly?

„Nepamatuji si, že bych nějaké měl.
Ale hodně mi s tím pomáhala učitelka češtiny Vlasta Vaňková, která byla
od šesté třídy také mou třídní. Myslím si, že od ní přišla první pochvala
a povzbuzení. (úsměv) Zároveň mi
moje články redigovala, opravovala
pravopisné chyby a upravovala texty
stylisticky. Právě ona mě k tomu na
druhém stupni školy vedla.“
yy Kdo z okolí vás nejvíce ve psaní
ovlivnil?
„Právě má učitelka češtiny Vlasta Vaňková. Jak jsem zmínil, byla i třídní,
takže jsme spolu poměrně často
přišli do styku. Ona mi radila se
články, co bych tam měl změnit, co dělám dobře, za něco
mě pochválila.“
yy Kdy jste poprvé
uvažoval o sepsání
knížky?

20042310610

Foto: Facebook

„Už někdy na základní škole jsem
si po těch článcích říkal, že by bylo
skvělé napsat knihu. Ale reálně jsem
o tom ještě neuvažoval. Začalo to
tak, že jsem někdy v červenci 2012
dal jednomu svému známému Petru
Linduškovi, který už napsal několik
knih, často hanácky, dárek k narozeninám. Byl to dort se znakem petanquového klubu, ve kterém jsme v té
době oba působili. Na něj to udělalo
velký dojem a radost. A když si ten
dárek rozbalil, tak prohlásil, že se mi
bude muset pomstít. A rok nato mi
nabídl, jestli bych nechtěl udělat knížku o Litovli s tím, že já bych byl hlavní
autor a on spoluautor. Protože už nějakých sedm osm let na trhu chyběla
kniha, která by shrnovala krásy a zajímavosti Litovle i okolí, tak jsme se do
toho nějakým způsobem dali a vyvrcholilo to vydáním na přelomu září
a října 2015.“
yy Jak byste dílo nyní, s odstupem
času, zhodnotil?
„Nevím, zda bych jako autor měl,
to nechám spíš kritikům. (pousměje se) Myslím si ale, že je fajn. Pro
člověka, jehož zajímají fotografie,
a nechce si k tomu číst žádné dlouhé
texty, úplně ideální. Má to ale taky
své mouchy. Při dnešním pohledu
by se tam daly nějaké skutečnosti
doplnit, z hlediska textu o historii
Litovle. Ale myslím si, že ta knížka
je pořád velmi pěknou památkou
jak pro Litoveláky do jejich soukromých knihovniček, tak pro turisty,
kteří do Litovle zavítají. A chtějí si na
ten svůj výlet, zájezd nebo exkurzi
vzít s sebou domů nějakou hezkou
památku. I po těch čtyřech letech na
mě působí dobrým dojmem.“
yy Následovala knížka Hanácký
Jeruzalém v Prostějově. Kdybyste
je měl porovnat, v čem jsou díla
různá?

„Prostějov je čtyřikrát větší než Litovel,
to se také promítlo do velikosti knížky.
Nechci tedy říct, že by byla čtyřikrát
delší, to asi ne. Rozdíl byl zejména
v počtu zajímavostí a, troufám si říct,
i v jejich rozmanitosti. A samozřejmě
také v tom, že tentokrát nebyl spoluautorem Petr Linduška ale Marek
Moudrý, tehdy zástupce ředitele na
prostějovské SOŠPO. A právě on dělal
do knížky o Prostějově texty o historii.
Je pak pravda, že skladba popisků a fotografií, které jsme si rozdělili, byla asi
trochu jiná než ta u knížky o Litovli.
Myslím si, že tam rozhodně byl posun
a viditelný progres.“
yy Máte aktuálně něco rozpracováno?
„Můžu asi prozradit, že výhledově
bych do budoucna rád vytvořil textově
i fotograficky knihu o Kroměříži, která
by asi měla stejný formát jako Litovel
nebo Prostějov a byla by tedy založena
na fotografiích různých zajímavostí.

každý. Ale ve třídě byli spolužáci, kteří
dokázali beletrii pojmout a psát lépe.
Takže jsem si řekl, že když mi jde psaní
zpravodajských a později publicistických textů, že se budu držet jich. A že
to nebudu pokoušet s beletrií, s fantasy ani s ničím jiným.“
yy Aktuálně kromě studia pracujete v médiích, mj. i ve Večerníku,
v němž se věnujete prostějovskému mládežnickému hokeji. Jaké
jsou vaše cíle v žurnalistice?
„Mým momentálním cílem je vystudovat žurnalistiku na vysoké škole.
V minulé hokejové sezóně jsem
spolupracoval s ČTK, pro níž jsem
napsal několik reportáží z domácích
zápasů extraligových hokejistů Zlína. Chtěl bych tedy tuto spolupráci
s ČTK prohloubit. Je to přece jen
prestižní adresa a veřejnoprávní médium. Beru to, jako kdybych spolupracoval s Českou televizí. Jako posun ve své novinářské kariéře.“

vizitka
PETR KOMÁREK
✓narodil se 24. prosince 1997 v Litovli
✓dětství prožil právě v Litovli
a v obci Bělkovice-Lašťany
✓v Prostějově později studoval Střední školu
podnikání a obchodu (SOŠPO),
obor žurnalistika
✓v roce 2015 mu vyšla první kniha,
v níž se zabývá Litovlí a okolím
✓ později vydal také dílo s názvem Prostějov
- Hanácký Jeruzalém, a to ve spolupráci se SOŠPO
✓ aktuálně se věnuje žurnalistice poloprofesionálně, spolupracuje
například s přerovským hokejem, Českou tiskovou kanceláří nebo
s Hanáckými novinami, v minulosti pracoval v oblasti marketing
u pro LHK Jestřábi Prostějov
✓ je externím redaktorem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v oblasti sportu
zajímavost: společnost eSports, pro níž pracoval na serveru www.hokej.
cz, ho vyslala pracovně také na akce české hokejové reprezentace a mistrovství světa v roce 2016, kdy mu nebylo ještě ani 18 let...

B7

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 27. dubna 2020

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Krokova
Květoslava OTOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

I sedmnácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 30. dubna 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jiří Wolker
David PECINA, Olomouc
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ENERGIE
Jan DOLEŽEL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 3, 8, 4
Majka LUŠKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Velká cena Mohelnice Truck trial. Jana NOVOSADSKÁ, Plumlov
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
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

TAPA, GAUČ, ETYLY, ONEN, MAPA, BALÓN, LOKTY, AKTA, LOOK,
DOKONAT, KŇOUR, ELSA, ČOKL, OKOP, TESK, JILM, KLYSTÝR,
DÝMY, OKOVY, MASKA, PIVOŇKA, EGYPT, VLÁKNO, LOUKA,
KOUZLO, ŘASNO
3ULQFH]
QD]H
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na služby.
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU
a graficky lehce poupravili loučící se hokejovou legendu, které prostějovští Jestřábi nejprve nachystali loučení a pak to zazdili výpovědí…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na vstup do muzea.

0ČVWRQD
0RUDYČ

.RQHF
ãDFKRYp
SDUWLH

$=$
0RUR
6$6(1
6$/,
1,7(0
+$5
VDORS

20022860350

%R.

20021060218

19111261313

20031960472

VE ZDRAVÉM TĚLE…..

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na služby studia.
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Muzeum radiotechniky Dobrochov
Připravil: Michal SOBECKÝ

/G\KUVQXMCOKGZRQP¾VčRTQDÊJCNCKUXCVDC
DOBROCHOV Malý koníček se
proměnil v koně. A najednou na něj
nebylo místo. Vzniklo tak malé muzeum, které je na Prostějovsku jediné
svého druhu. Věnuje se totiž rádiím
a gramofonům – jejich vývoji a zajímavostem. Muzeum založil a stále
vede Jiří Charvát, místní nadšenec,
který zprvu měl rádia ve svém pokoji
doma. Když prostory nestačily, vytvořil po dohodě se starostou expozici
přímo na obecním úřadě.
„Muzeum jsem založil v roce 2018.
Díky tomu jsem získal další kontakty
a mohl rozšířit sbírku. Teď čítá asi 470

exponátů,“ prozradil Jiří Charvát, kterému bylo v době založení teprve 22
let. Co jej ke sbírání přimělo? „Vždy
jsem měl zájem vědět, jak tyhle věci
fungují. A fascinovaly mě elektrosoučástky,“ vysvětlil.
Sbírka nyní obsahuje řadu rádií, ale
nejen jich. „Rádií mám nejvíce, ale
mám tu i nějakou promítací techniku,
na mikrofilmy a diapozitivy. Potom
také magnetofony a gramofony. Zrušil jsem naopak historické počítače –
neměl jsem už pro ně místo,“ řekl Jiří
Charvát. Za roky, co rádia sbírá a zabývá se jimi, jich už soustředil pěknou

řádku. A jde o hodně rozmanitou
kolekci. Zatímco některá by se ještě
našla na chatách a v chalupách, jiná
už zdaleka tak běžná nejsou. „Cením
si nejvíce krystalky, předchůdce rádia.
A rádií, která jsou z doby války nebo
ještě předválečná. Těch mám tak dvě
desítky,“ informoval Charvát.
Muzeum má za sebou zatím dva rušné roky existence. Loňský rok zkrátila
co do otevření rekonstrukce. Podobně jako řada jiných menších expozic
je otevírané po domluvě. Nebo také
během různých svátků a zajímavých příležitostí. Zatímco však loni

bylo otevřené na Velikonoce, tentokrát muselo kvůli koronaviru zůstat
uzavřené. Rádia ale měli možnost
v minulosti vidět třeba také návštěvníci nedalekého regionálního muzea
v Dobromilicích.
Jaké jsou další plány Jiřího Charváta?
„Do budoucna bych muzeum rád
zase provozoval s tím, že bych uspořádal v roce několik akcí jako Velikonoce, Vánoce, státní svátky a podobně,“
prozradil. Že je pro něj muzeum srdeční záležitost, ostatně ukázal vcelku
nedávno. Odehrála se v něm totiž část
jeho vlastní svatby.
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MUZE
EUM
M RADIOTECHNIKY
DO
OBROCHOV
Adresa: Dobrochov 43, budova obecního úřadu
Otevírací doba: příležitostně, jinak dle domluvy
Kontakt: 720 022 704
Co je k vidění: rádia za posledních 90 let, gramofony, další technika
ZAJÍMAVOST: pozoruhodné informace o nedalekém
vysílači na kopci Předina

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY
aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu
Ve
černíku

Naši předci letitým pozorováním vysledovali zákonitosti ve změnách počasí, které přetavili
do pranostik. 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, navíc jsou všechny památky zavřené, se PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodl
připravit vám seriál s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY. V dnešním druhém díle
se staneme vaším průvodcem po některých významných domech našeho města.
EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme první
V úvodním díle, který jste mohli najít v minulém vydání, jsme se hlouběji věnovali kulturním památkám.
Dnes se zaměříme na významné prostějovské domy,
kterých je ve městě mnoho. Proto představíme první
čtyři objekty, a sice vilu Františka Kováříka, vilu Josefa Kováříka, dům U Zeleného stromu a dům U Zlaté
studny. V následujícím čísle najdete ještě pokračování
o významných domech. Víte ale vše o těchto budovách, kolem kterých většinou bez povšimnutí procházíte? V nuceném čase celospolečenského útlumu
se vám tak Večerník pokusí něco z jejich historie připomenout.

Bratři František a Josef Kováříkovi patřili na počátku
20. století k nejvýznamnějším podnikatelům v Prostějově. Vlastnili firmu F. a J. Kovářík, továrna strojů a slévárna Prostějov, která postupně rozšiřovala svůj sortiment
a vyráběla žací stroje, plynové, benzinové a naftové motory, čerpadla, mlátičky a další zemědělské stroje. V letech 1910 až 1912 si oba nechali postavit reprezentativní rodinná sídla uprostřed městské zástavby.

VILA FRANTIŠKA KOVÁŘÍKA
Dům vyrostl počátkem 20. století, tedy v době, kdy prožíval Prostějov hospodářský rozvoj, významný prostějovský průmyslník František Kovařík jako rodinné sídlo. Vila
byla postavena v letech 1910 a 1911 podle návrhu Emila
Králíka, kterého doporučil sám Jan Kotěra, a připomíná
spíše aristokratický palác s prvky převzatými z architektury anglického rodinného domu. Reprezentativní vstupní
průčelí orientované na náměstí je osově souměrné a tvoří
je čestný dvůr ohraničený bočními křídly se dvěma lodžiemi v horním patře. Od náměstí je oddělen nižší stěnou
prolomenou pěti arkádovými oblouky s kovanými mřížemi. Prostor dvora vyplňuje dvojité schodiště a fontána.
Tento trakt je zastřešen sedlovou střechou s vikýřovými
okny. Důmyslně prostorově uspořádané interiéry umožnily architektovi propojení místností v obou poschodích
s rozlehlou schodišťovou halou. Ústředním motivem se
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městské
domy
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atrium s kašnou, zimní zahrada, reprezentativní místnosti,
impozantní schodiště, vitráže v oknech, štuková výzdoba či dřevěný kazetový strop v hale. Dominantou haly je
vysoký tepaný kryt krbových kamen s hodinovým nástavcem. Jedná se o krásnou umělecko-řemeslnou práci
vyrobenou v místní firmě Vulkania.
V roce 1954 rodina Kováříkova dům prodala státu, který v něm zřídil jesle. V prvním patře byl upraven byt pro
paní Kováříkovou a byly provedeny další změny. Od roku
1973 je chráněnou kulturní památkou. Později se objekt stal sídlem školského úřadu, působil v něm do roku
2001. Po jeho vystěhování byl dlouhá léta nevyužívaný
a chátral, z interiéru byla odcizena řada originálních doplňků, kovových prvků a vybavení. Potomci původních
majitelů, kterým byl vrácen v restituci, neměli dostatek
prostředků na jeho udržování.

zde stalo podmanivě řešené schodiště svázané s architekturou i s vestavěnými kusy mobiliáře s geometrizujícím
dekorem. V přilehlých místnostech byla využita kombinace různých výškových úrovní v jednom podlaží.
Po roce 1948 přešel dům do vlastnictví státu a byl využíván především jako kancelářský objekt. Později zde byl
zřízen Dům pionýrů a mládeže a svazácký klub. Původní
mobiliář byl z části rozprodán nebo předán do muzejních
depozitářů. Od roku 1958 je na seznamu památkově
chráněných objektů. V roce 1994 byla odcizena bronzová socha z nádvoří vily a zřejmě byla nenávratně zničena. Zajímavost: Dílo předního architekta své doby, doPo sametové revoluci byl objekt vrácen rodině původního kládající kulturní sebevědomí české Moravy, jeden
ze základních článků výrazného souboru památek
majitele. V současné době je vila uzavřena.
moderní architektury v Prostějově.
Zajímavost: Podle figurální kašny umístěné v čestném dvoře býval dům nazýván U černé panny.

VILA JOSEFA KOVÁŘÍKA
Jednopatrový dům je postaven ve stylu české moderny
a geometrizující secese v letech 1910–1912 podle projektu architekta Emila Králíka místní stavitelskou firmou
Konečný-Nedělník. Rodinný dům se zahradou situovaný
v řadové zástavbě je pozoruhodný především svým interiérem s velkým halovým prostorem. Poměrně úzká parcela si vynutila originální dispoziční řešení, kdy místnosti
jsou řazeny do hloubky, a za domem se nachází zahrada
s vjezdovou bránou. Průčelí je orientováno směrem na
náměstí a nese znaky nastupující geometrické moderny.
K symetricky řešenému hlavnímu průčelí je na levé straně připojena užší vstupní část s fasádou z bílých režných
cihel. V budově nechybí mimo obytné části hala, vnitřní

DŮM U ZELENÉHO STROMU

vání a šenkování vína dalším z prostějovských měšťanů,
mezi nimiž měl být i vlastník uvedeného domu, tehdy byl
majitelem hajný Jež se Seloutek. Nebylo to ale pivo a ani
víno, které by jej uvedly ve známost, nýbrž pálenky. První
zmínky o prodeji pálenky se objevují na konci 16. století, ta se vyráběla pálením zkaženého piva a vína. Když se
po skončení třicetileté války stal majitelem domu Michal
Storch, začal pálit ze rži – Prostějovská Starorežná byla na
světě. Pálilo se stále, až v roce 1920 po prodeji domu vznikl Družstevní podnik hostinských.

Zajímavost: Dům s gotickými sklepy a mnoha dochovanými historickými konstrukcemi a detaily
ze všech stavebních období města Prostějova.

DŮM U ZLATÉ STUDNY
Přímo v centru Prostějova ve starobylé zástavbě hlavního
náměstí stojí dvoupatrový historický dům s poetickým
názvem U Zlaté studny. Jedná se o pozdně gotický dům,
jehož základy byly položeny už někdy na přelomu 13.
a 14. století. V 16. století byl poté přestavěný v renesančním stylu. Vchod do domu je raně barokním pískovcovým portálem z roku 1666 s reliéfní výzdobou v podobě vázy s květinami na dřících obou pilířků a rozety na
vnitřním oblouku, nad kterým je domovní keramické
znamení od Jano Köhlera z roku 1936.
Na nádvoří domu se nachází poměrně hluboká studna, která byla na konci 20. století opět obnovena. Lidé o ní věděli
a snažili se ji objevit. Narazili na ni až při úpravách dvorní
části domu. V této příležitosti se zde odehrával archeologický průzkum. Zjistilo se, že studna byla zasypaná někdy
kolem roku 1882, podle mince, která byla nalezena. Při stavebních pracích v roce 1993 se objevila mělká prohlubeň,
ve které bylo velké množství zlomků keramických kachlů.

Dnešní stavba domu U Zeleného stromu zabírá pravděpodobně původně dvě úzké velmi protáhlé parcely. Ke scelení
těchto parcel došlo nejspíše někdy během 15. století nebo
na počátku 16. století a vznikla tak na šířku rozvinutá budova se třemi hloubkově orientovanými trakty. Po stranách se
nacházely podsklepené obytné a hospodářsky využívané
místnosti, ve středním traktu byl situován průjezd do dvorní části. Později spojených a ve 20. stol. příčně předělených.
Průčelí je symetrické, v přízemí je ve středu půlkruhově zaklenutý portál vedoucí do průjezdu.Fasáda byla v 60. letech
20. stol. upravena, zachována zůstala korunní římsa se širokým vlysem zdobeným štukovými reliéfy.
Do psané historie vstoupil dům na Žižkově náměstí č. p. Zajímavost: V průběhu staletí střídal dům majite133 počátkem 16. století. Roku 1518 totiž Vilém z Pern- le, mnozí z nich byli významní prostějovští měšťané
štejna udělil právo na vaření a čepování piva a na sklado- – například: Husserlovi nebo Neumannovi.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

PROSTĚJOV Tak to je bomba jako hrom! Ve zdánlivě klidném období na poli sportovním spatřila světlo světa zpráva, která zdejší patrioty potěší. Prostějov totiž bude mít po
Matouši Venkrbcovi nově druhou stopu v českobudějovickém Motoru a tentokrát rovnou ve vedení! Z Kralup
nad Vltavou se na jih Čech přesunuje čtyřiadvacetiletý rodák, hokejový trenér Lukáš Majer. Na
starost bude mít tamní juniorku hrající
nejvyšší soutěž a dokonce i celý sportovní úsek akademie!

Michal SOBECKÝ
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Ještě do roku 2013 hrál za starší dorost
Olomouce, poté doma v Prostějově
rozjel trenérskou dráhu a posledních
pět let strávil v Kralupech nad Vltavou.
Tam se s kolegy postaral o vzestup klubu,
zapojoval se do trénování dětí, ale také juniorů. Jeho práce vyvrcholila v letošní sezoně,
kdy s juniorkou v nově sestavené REDSTONE
Extralize překvapivě vyhrál západní skupinu. Kralupy pak ale vypadly ve čtvrtfinále se Šumperkem.
Uprostřed minulého týdne vyšlo
najevo, že Lukáše Majera čeká
stěhování. Stal se vedoucím
sportovní akademie a hlavním
trenérem juniorského týmu
HC Motor České Budějovice.
„Přiznám se, že mě to překvapilo. Pozici šéftrenéra jsem už dělal
v Kralupech a vím, že práce s ostatními trenéry je velice těžká,“ nechal se
slyšet Majer. „Nad nabídkou jsem neváhal a zkusím jít cestou, kterou v hokeji jdu.
Uvidím, jestli bude fungovat,“ doplnil na klubových stránkách.

Kniha C
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Platy volejbalistek VK:

% &1.Č"
VK
STĚ
PRO

JOV

/.#&º64'0¦4
.7-i/#,'4
2Ą'$ª4
è'5-1$7&ö,18+%-17
Dnes startuje jednání
,70+14-7
+%'.17
s basketbalisty
#-#&'/++
PROSTĚJOV Většina sportovních že nějaké úpravy přišly,“ řekl vlivný boss
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

klubů v České republice a, dá se říct,
po většině světa přistoupila v současné zdravotně i ekonomicky nelehké
době vinou pandemie koronaviru
ke snižování výplat svých hráčů či
hráček, realizačních týmů i členů
vedení. Výjimku netvoří, jak prozradil v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník šéf marketingové agentury
TK PLUS Miroslav Černošek, ani
volejbalistky a basketbalisté působící
v Prostějově.
„Současnou situaci řešíme, je to citlivé téma. Volejbalistky VK Prostějov
i basketbalisté BK Olomoucko 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,

v interview, které jste mohli najít v minulém čísle.
O konkrétnější informace jsme požádali sportovního ředitele vékáčka Miroslava Čadu. „Ta záležitost ještě není úplně
uzavřená. Stále jednáme buď přímo
s hráčkami, nebo s jejich agenty, a snažíme se najít oboustranně přijatelné řešení. Pro nikoho nejde o jednoduchou
věc, proto samozřejmě máme jako prioritu nejprve dojít ke vhodnému řešení
interně. Až potom můžeme přesněji
informovat veřejnost,“ nechtěl zatím
Čada zabíhat do podrobností.
Podle našich zdrojů by srážka ze mzdy
v momentálním období ovlivněném
nákazou COVID-19 měla být v případě prostějovských volejbalistek padesátiprocentní do chvíle, než se okolnosti
vrátí do normálu. A tým se bude moci
vrátit ke společné přípravě. V tuhle chví-

li to však je pouze nezaručená zákulisní
spekulace, na jejíž případné potvrzení si
budeme muset ještě počkat. „Zatím vyčkejme do začátku května, jak se situace
vyvine,“ nadhodil Miroslav Čada.
Podobnou situaci řeší také vedení basketbalového BK Olomoucko. Kooperativa NBL byla předčasně ukončená
a hráči přestali i trénovat. „Budeme s nimi
od pondělí 27. dubna jednat. Postupně
si sedneme se všemi a budeme hledat
oboustranně přijatelné řešení. Věřím, že
se domluvíme, aby byli všichni spokojení. Hovořit ovšem v tuto chvíli o nějakých cifrách je předčasné,“ řekl sportovní
manažer BK Olomoucko Michal Pekárek, který věří, že se vše brdy vrátí do
běžných kolejí. „Začínáme rovněž jednat
o týmu pro příští sezonu. S hráči i jejich
manažery. Děláme maximum, abychom
i v příští sezoně hráli kvalitní a atraktivní
basketbal,“ dodal.
(son, lv)
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Turnaje proběhnou i v Prostějově
PRAHA, PROSTĚJOV Už za měsíc se do areálu pražské Sparty sjede
tuzemská elita, aby svedla souboj
o pohár prezidenta ČTS. Vedení
svazu přichystalo pro období koronavirové krize sérii projektů, které
pomohou dobré věcí i samým aktérům. Řadu zápasů bude hostit také
prostějovský tenisový areál. Jako
první přijde na řadu turnaj O pohár
prezidenta ČTS by MONETA, který
se bude konat od 26. do 28. května.
Osloveny byly mimo jiné kompletní

SONDA
0$5.$
SONNEVENDA

týmy Davis Cupu a Fed Cupu, představit by se tedy měla česká špička.
Osm mužů bude hrát na antuce,
stejný počet žen se pak představí na
betonu. Účast zatím potvrdilo osmdesát procent hráčů a hráček.
„Jde o signál české veřejnosti, že tenis
žije. Hrát se bude hned den po uvolnění
opatření. Akce bude mít také dobročinný podtext. V rámci finále se bude
předávat charitativní šek,“ potvrdil záměr pořádat turnaje prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka.

Druhý projekt ponese název Barvy
pro budoucnost – topliga ČTS by
MONETA. V dlouhodobé soutěži
smíšených družstev budou zápolit
čtyři týmy – modrý (bude hrát na
Štvanici), červený (Sparta), bílý
(Prostějov) a žlutý (TJ Spoje).
Týmy, které budou složeny ze šesti
mužů a čtyř žen, budou hrát dvoukolově každý s každým. Jedna zápasová
série pak bude rozdělena do dvou
dnů. „První den budou hrát nasazená
jednička s dvojkou, trojka se čtyřkou

2'(ð(/9=É&1ăĠ/29ħ.
Když jsem se to o minulém víkendu dozvěděl, ta zpráva mě
opravdu hluboce zasáhla. Náhle zemřel Vlastimil Kadlec,
dlouholetý a vpravdě celoživotní sportovní novinář. Ale
především lidsky vzácný člověk s širokým srdcem i velkým
životním rozhledem.
Sice jsme se během posledních let téměř nevídali, přesto
bych se rád nazval jeho přítelem. Hlavně v úvodních letech
mé žurnalistické kariéry jsme toho spolu u milovaného sportu mnoho zažili a jako začínajícímu elévovi mi velmi pomohl,
za což mu nikdy nepřestanu být vděčný.
Stále mám v živé paměti, jak jsem coby úplný nováček psaného slova pracovně přišel na svůj první fotbalový zápas LeRKu Prostějov a příliš si nevěděl rady. On se mě hned ujal, nezištně vše vysvětlil i poradil, se vším podal pomocnou ruku.
A zdaleka nejen při téhle příležitosti.
Postupem času jsem se mohl hrdě považovat za jeho kolegu, víc
jsme se poznávali po lidské stránce. A musím říct, že tak vřelého,
vždy vstřícného a veselého muže opravdu renesančního záběru
aby pohledal. Všem, kteří pana Kadlece měli rádi (a že jich bylo
požehnaně), bude velice chybět. Vlastíku, odpočívej v pokoji!

a tak to bude pokračovat. Následovat
budou dva mužské a dva ženské debly
a poté mix. Druhý den se spolu utkají
stejně nasazení hráči a hráčky, pak se
odehrají čtyři debly,“ přiblížil systém
soutěže Kaderka.
Poslední projekt bude zaměřen na jednotlivce a půjde o sérii turnajů, které se
budou konat jako náhrada dříve plánovaných turnajů, čemuž odpovídají i
místa jejich konání. Ten první se uskuteční ve Starých Splavech už od 22.
června. Následovat budou destinace

jako Prostějov, Liberec, Ostrava, Přerov a pražská Štvanice či Spoje. První
dva dny budou vždy vyčleněny kvalifikaci, z níž do hlavní soutěže postoupí
dva muži a dvě ženy. Hlavní soutěž
odstartuje ve středu a hrát se bude ve
čtyřech skupinách po čtyřech systémem každý s každým. Do pátku tak
všichni tenisté odehrají tři utkání. Vítězové skupin postoupí do sobotních
semifinále, v neděli se pak uskuteční
finále. „Každý měsíc se budou konat
dva turnaje do doby, než začnou pod-

NORMÁL VS. OBAVY
No konečně! Tohle radostné zvolání určitě zaznělo nahlas či
alespoň v duchu od drtivé většiny lidí ve chvíli, kdy se dozvěděli o postupném uvolňování jednotlivých omezujících
opatření vlády ČR v souvislosti se současnou epidemií koronaviru.
Všeobecné nadšení ještě umocnil nadmíru slibný vývoj s pomalým růstem počtu nakažených v poslední době, který české
hygienické kapacity přiměl ve druhé polovině minulého týdne
k ještě rychlejšímu rozvolňování dříve zavedených nařízení.
Život se tak začal pomalu vracet do normálu a tento proces by měl k potěše skoro každého dál pokračovat. Přesto
se objevují i četné hlasy opatrných varující před přílišným
spěchem ve zdravotním „normalizačním“ procesu a mající
obavy z nového úderu COVID-19.
Po pravdě dokážu pochopit takový postoj, na druhou stranu
však tvrdím jedno: čím déle bude trvat paralyzace běžného
fungování společnosti, tím horší celkové následky všichni
poneseme. A vyhrají ty země, kde optimálně vybalancují
míru zdravotního rizika s nezbytností rozumně rychlého návratu k produktivnímu fungování.

niky ATP, WTA či ITF,“ ohlásil záměr
Ivo Kaderka s tím, že turnaje se u nás
mohou konat až do konce roku.
Klání budou dotována Českým tenisovým svazem, na každý turnaj bude
řádově vyčleněna dotace okolo milionu
korun. „Je to forma podpory našim hráčům především z nižších pater žebříčků,
aby si v době krize něco vydělali. Kdyby se půl roku nehrál tenis, bojovali by
o holý život. Všechny podniky budou
vysílat televizní stanice,“ prozradil prezident svazu Kaderka.
(lv)

=.28ð.$25*$1,=É725ö,$.7e5ö
Taky vám připadalo, že čas v uplynulém období přísných
omezení vinou panující nákazy běžel mnohem pomaleji než
za předchozího režimu každodenní předkoronavirové uspěchanosti? Dřív uteklo několik hektických týdnů jako nic,
zatímco teď se vše hrozně vleče. A samého mě překvapilo
zjištění, že od nástupu nové nemoci v ČR to reálně je pouze nějakých pětačtyřicet dnů, zatímco pocitově bych tipoval
aspoň dvojnásobek…
Teď už to každopádně vypadá na postupný návrat do opětovně zrychleného procesu existence. Včetně restartu sportovních soutěží, turnajů i akcí, byť na tohle si ještě musíme nějakou dobu počkat. Ale až k tomu dojde, bude to nemalý test
jak pořadatelů, tak zúčastněných. Z řady různých hledisek.
V případě organizátorů se ukáže, kdo se nebojí ještě větší porce přípravných prací při zajištění veškerých náležitostí s hygienickými předpisy. A co se týká sportovců, ti pro změnu budou
muset všechna omezující pravidla zodpovědně dodržovat, navíc
zároveň odvádět co nejlepší možné výkony. Čeká nás tedy ještě
větší dřina, než bylo dosud obvyklé. Ovšem rozhodně stojí za to
do zvýšené námahy jít – ve jménu milovaného sportu!

C2

www.vecernikpv.cz

fotbal

Pondělí 27. dubna 2020
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Bude letos

0(-MJNOîEJQU<CµEÁ?I@NO@NOT Haná Cup?
PROSTĚJOV Tak už je to tady! Nejde samozřejmě rovnou o zápasy, ale aspoň o start společných tréninků, které se zastavily 12.
března. Nelze sice ještě hovořit o plnohodnotných trénincích,
pořád bude třeba dodržovat základní hygienické požadavky,
ale všechno je lepší než individuální příprava. Její prověrka bude
ostatně náplní prvního společného tréninku eskáčka už dnes.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

„Vypadá to dobře,“ odvětil lakonicky trenér Pavel Šustr na dotaz, jak je realizační
tým připraven na zahájení společné
přípravy. Ta začíná v pondělí 27. dubna.
„První den strávíme ještě na umělé trávě
v areálu SCM Za Místním nádražím,
kde proběhnou fyzické testy,“ plánuje
překontrolovat svědomitost individuální
přípravy svých svěřenců nový lodivod
eskáčka.
Následovat budou tréninky na přírodní
trávě „na Olympijské“. Oproti původním
představám se bude trénovat čtyřikrát
týdně kromě středy. „Hráče rozdělíme
na dvě skupiny po deseti hráčích, samozřejmě budeme striktně dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy. Jak dlouho
bude příprava v tomto režimu probíhat,

PROSTĚJOV Začátek července A jak tedy vidí možnost KHC 2020
včetně dvou svátečních dnů 5. opravdu odehrát? „Zatím ještě vya 6. července každoročně patří čkávám, ale spíš to nevypadá. Zřejmě
největšímu turnaji v malé kopané nám totiž nepovolí pořádat hromadnašeho regionu Krumsínskému né akce s větším počtem účastníků,“
Haná Cup. Letos by měl proběh- povzdechl si Ošťádal, že významné
nout jeho už třiadvacátý ročník, klání zřejmě budou muset v Krumsíale uskutečnění velké sportovní ně tentokrát oželet. Stejně jako v létě
akce je z logických důvodů pan- 2017, kdy bylo zrušeno z ekonomicdemie koronaviru ve vážném kých důvodů.
ohrožení.
V každém případě by definitivní ver„Pokud letošní Haná Cup uspořádá- dikt, jestli aktuální ročník Krumsín,Kå FPGU D[ UG O÷NC TQ\GD÷JPQWV URQNGéP¾ RąÊRTCXC RTQUV÷LQXUMÆJQ GUM¾éMC me, tak jedině v tradičním termínu. ského Haná Cupu bude, či nebude,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
O jiném datu neuvažujeme,“ prozra- měl padnout již brzy. „Bohužel je
nemá teď cenu spekulovat. Situace se stá- Bude potřeba odehrát zbylých třináct kol dil Večerníku hlavní organizátor ob- zatím pravděpodobnější druhá varile vyvíjí, uvidíme. Samozřejmě bychom v co možná nejkratším období. Výhodu líbeného podniku Martin Ošťádal, anta, rozhodne se do konce dubna,“
byli rádi, kdyby se sezóna začala dohrávat tak bezpochyby budou mít kluby se širo- že k žádným termínovým přesunům odkázal Ošťádal na dění v tomto týdnedojde.
ještě v měsíci květnu,“ přál by si Pavel Šus- kými kádry.
nu.
(son)
tr, aby nové nařízení vlády, která od 25. Na většině druholigových trávníků se už
3O¿QSURRNUHVQËVRXWøæHYPDOÇNRSDQÇ"
května povolila zápasy při nespecifikova- týden trénuje. Sice tak na půl, jak přiznáném počtu osob, vešlo v platnost.
vají sami aktéři, ale přece jen je to posun.
Jak se shoduje většina druholigových tre- S nástupem do společných tréninků vynérů, půjde v případě dohrávky soutěže čkali kromě Prostějova i na severu Čech
spíše o turnajový, nikoli ligový charakter. ve Varnsdorfu.

„Dostat se zpět do formy chvíli potrvá,“

těší se brankář Miloslav BRÉDA
PROSTĚJOV V sestavě 1.SK Prostějov
zastává jeden z klíčových postů. Je to
už déle než měsíc, co brankář Miloslav
Bréda (na snímku) nestál mezi třemi tyčemi. Večerník v exkluzivním rozhovoru
zajímalo, zda rodák ze Slovenska tráví nedobrovolnou fotbalovou přestávku způsobenou pandemií koronaviru ve svém
působišti, nebo doma na Slovensku. Řeč
pochopitelně přišla na náplň volného času a chystaný start společných tréninků.

TomášKALÁB
yy Jak a kde trávíte současnou karanténu, jste
v Prostějově nebo doma na Slovensku?
„Tady v Prostějově. Čas trávím různě, snažím se
zabývat aktivitami, které mi umožňují udržovat si
kondici, ale samozřejmě se najde čas i na zábavu
a zahnání nudy.“
yy Jak se podle vašich informací liší situace tady
na Moravě a u vás doma? Je to někde přísnější?

„Situaci doma na Slovensku sleduji z televize, mám
samozřejmě informace od rodičů, když jim telefonuji
a sem tam prohodíme pár slov o situaci doma. Myslím
si, že na Slovensku jsou opatření proti koronaviru trochu přísnější než zde.“
yyZ jakého důvodu to podle vás je?
„Máme nového premiéra a ten taková opatření zavedl...“
yy Máte naordinovaný individuální trénink, je
něčím odlišný v případě brankáře od hráče v poli?
Bude vůbec možné se dostat do formy k ligovým
zápasům?
„Ano, od trenérů jsme dostali individuální plány
a snažím se je dodržovat. Tyto plány máme všichni
stejné, takže ten můj individuální odlišný není. Snažím se ale ještě si přidat a udělat navíc nějaká cvičení
pro brankáře. Je třeba říci, že plány jsou od trenérů
dobře nastavené a jsou hodně náročné, takže při
jejich dodržování nebude fyzicky problém ještě
následně přidat herní tréninky s míčem. Trochu to
potrvá, dostat se do formy, ale myslím, že velký problém to nebude.“
yy Měli byste začít trénovat v areálu za Olym-

pijskou ulicí, jak se těšíte? Bude to podle vás pro
brankáře snazší z hlediska dodržování hygienických předpisů?
„Na společné tréninky se osobně těším, chybí mi
stejně jako ostatním klukům. Z hlediska bezpečnosti zdraví jsou nastavená určitá pravidla, tak
jsem na druhé straně zvědavý, jak budou tréninky
probíhat. V uplatňování hygienických předpisů
nevidím rozdíl mezi hráčem v poli a gólmanem,
takže bude-li každý dodržovat hygienické předpisy důkladně, bude vše v pořádku.“
yy Už se rýsuje termín obnovení soutěže, jste
v tomto smyslu optimista, že se liga dohraje?
Jak těžké bude navázat poměrně brzy v létě na
start nového ročníku?
„Snažím se být optimistou a stále doufám. Věřím,
že zápasy odehrajeme ve zkráceném období. Myslím si, že je to dobře, vždyť každý raději hraje zápas,
než trénuje. Letní příprava tak bude možná o něco
kratší, ale uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Jak jsem řekl, já osobně jsem optimista a věřím,
že vše dopadne dobře.“

DOHRÁT
ročník během čtyř
červnových víkendů!

PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval, jarní fáze okresních
soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2019/2020 byla kvůli
epidemii koronaviru odložena na
neurčito. Nyní už však existuje
předběžný plán, jak by se aktuální
sezóna dala reálně dokončit.
Původně mělo jaro v menší odnoži
velkého fotbalu odstartovat na území našeho regionu 11. dubna. Dodržení termínového rozpisu ale logicky znemožnila nákaza COVID-19
a s ní související vládní restrikce. Leč
momentálně se omezení postupně
rozvolňují, tím pádem se i otevřela
šance obě ligy mužů dohrát. „Vznikl
nápad, že bychom jarní část čítající
čtyři turnajová kola v první i druhé
lize odehráli během čtyř červno-

vých víkendů poté, co dojde k plánovanému většímu uvolnění všech
nařízení vlády ČR. Včetně možnosti
shromažďování aspoň padesáti osob
na jednom místě, do čehož bychom
byli schopni se vejít,“ řekl Večerníku
předseda MK při ČUS PV Pavel Kočíb.
„Prvoligisté by hráli ve zmíněném
červnu sobota, neděle, sobota, neděle a druholigisté naopak, tedy neděle,
sobota, neděle, sobota. Ze šestnácti účastníků našich soutěží se však
k tomuto návrhu vyjádřily zatím jen
čtyři kluby, ostatní ještě ne. Potřebujeme stanovisko všech a teprve pak
můžeme rozhodnout, jestli zkusíme
letošní sezónu takovým způsobem
dokončit. Nebo zůstane tento ročník
nedohraný,“ upřesnil Kočíb. (son)

6PøOÛFËOPODGËND]3URVWøMRYDNWHUÛ]DêDOGøODWPDUNHWLQJY0).9\xNRY

„Chci být sportovním ředitelem,“
zasnil se Dominik Liška
PROSTĚJOV Mít zajímavou práci, která je zároveň koníčkem.
A navíc ji mít v oboru, který člověk vystuduje. Zdaleka ne každému se tohle všechno podaří. Někteří naopak mají to štěstí,
že se k podobné pracovní příležitosti dostanou hned po škole. To je také případ Prostějovana Dominika Lišky (na snímku).
Dvacetiletý mladík poté, co vystudoval Střední odbornou školu podnikání a obchodu vyrazil za vysokoškolským studiem.
Zároveň ale vzal práci, jejímž prostřednictvím zůstane v oboru
a bude se věnovat svému oblíbenému sportu, tedy fotbalu. Už
ve dvaceti letech se stal marketingovým manažerem fotbalového klubu MFK Vyškov, který aktuálně hraje MSFL.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal k práci „markeťáka“ ve Vyškově?
„O nabídce této práce mě informoval můj táta, který ve Vyškově zastává funkci šéftrenéra mládeže. Řekl
mi, že Vyškov hledá někoho, kdo
by pohnul s marketingem MFK.

Domluvil jsem si tedy schůzku
s jednatelem klubu panem Chalupeckým, se kterým jsme si sedli jak
pracovně, tak lidsky a domluvili se
na spolupráci.“
yy Váhal jste dlouho?
„Určitě ne. Nabídka pana Chalupeckého mi otevírala dveře do světa
poloprofesionálního, časem snad
profesionálního fotbalu, což je sektor, kde bych rád pracoval po celý
život.“
yy Co vše je náplní vaší práce?
„Přesný název jsme s jednatelem

klubu uvedli jako vedoucí marketingového sektoru. Mým hlavním
úkolem je obeznamovat širší a širší
veřejnost s činností klubu. Do mých
kompetencí také patří získávání
sponzorů, což je ale pro tým hrající
MSFL docela těžké… Nejvíc mě
baví starat se o facebookový a instagramový profil klubu, je to velmi
vděčné, člověk rychle vidí výsledky.
Zrovna jsme na Facebooku spustili
sbírku na podporu vyškovské nemocnice v boji proti koronaviru,
doufám, že akce bude úspěšná.“
yy Máte nynější pozici na plný
úvazek?
„Mým hlavním úvazkem je stále
studium. (úsměv) Studuji ekonomiku na univerzitě v Olomouci
a tohle, ačkoliv mě velmi naplňuje,
beru stále jen jako přivýdělek.“
yy Jak obtížné nebo naopak
snadné zatím bylo nalákat příznivce na fotbal?
„Je to neskutečně těžké. Bohužel
musím říct, že ve Vyškově neměli
asi příliš dobrý vztah s dřívějším

vedením a ten zlý dojem tam zůstal
dodnes. Spolu s jednatelem a prezidentem klubu se snažíme veřejnost přesvědčit o tom, že se spolu
se změnou vedení změnila i situace
v klubu. Je to ale velmi těžké. Pro
jaro 2020 jsme měli připraveno
několik marketingových akcí, čímž
jsme chtěli dosáhnout vyšší návštěvnosti, no virus nám to zamezil.
Snad na podzim.“
yy Jakým způsobem koronavirus ovlivnil dění v klubu, případně vaši práci?
„Stejně jako asi všechny sportovce
to zasáhlo i nás. Pro jarní část jsme
získali řadu skvělých hráčů včele
s Michalem Ordošem! Věřili jsme,
že v tabulce budeme stoupat vzhůru, ale dopadlo to, jak to dopadlo…
Mě osobně to omezilo jen částečně.
Není sice moc o čem psát na webu
či sociálních sítích, ale je alespoň
čas připravovat marketingové plány
na novou sezónu. Snažím se i tuto
práci využít k dobrým skutkům, jakou je již zmíněná sbírka.“
yy Chtěl byste v oboru pokračovat i v budoucnu? Nebo vás lákají
i jiné pracovní možnosti?
„Marketing v oblasti sportu je sa-

mozřejmě něco, co chci dělat už
od střední. Přál bych si dělat tuto
práci na plný úvazek v profesionálním klubu. Nicméně takovým
mým snem je práce
sportovního ředitele, uvidíme,
co přinese
čas.“

(QVQCTEJKX&.KwM[
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Jestřábi před šesti lety slavili velký návrat
PROSTĚJOV Zakletí k druholigové účasti.
Zdálo se, že prostějovští hokejisté to tak mají.
Od devadesátých let minulého století zažili
opakovaně pády a obtížné vzestupy. Zejména však dlouhá působení ve třetí nejvyšší
soutěži. To tehdejší už pokračovalo šestým
rokem. Prostějov se sice opakovaně pokoušel projít přes play-off, pokaždé ale našel silného soupeře, který ho udolal. V roce 2011
vypadnutí v prvním kole s Přerovem, rok
na to ve druhém s Havířovem a v roce 2013
to byla opět stopka v prvním kole, tenkrát
s Karvinou. Až to přišlo...

Michal SOBECKÝ
Sezóna 2013/2014 ale byla jiná, lepší. Jestřábi do tohoto ročníku vstoupili parádně,
šesti výhrami v řadě. Pak sice přišel říjen, kdy
tým tehdejšího trenéra Josefa Málka střídal

výhry s prohrami. Později mu pár nejistých
výsledků zlomilo vaz. A štafetu po něm převzal dosavadní asistent Petr Zachar. V listopadu zaznamenal sedmizápasovou šňůru
výher a ztratil pouze čtyři body. V prosinci
mužstvo neztratilo jediný ze šesti zápasů, na
přelomu ledna a února zapsalo hned devět
výher v řadě. Na závěr sice Jestřábi prohráli
s Technikou Brno, první místo v tabulce jim
ale už nikdo nevzal.
Nechybělo však mnoho a Frýdek-Místek udělal s Jestřáby v prvním kole play-off krátký proces. Slezané se dostali do vedení 2:1 na zápasy
a byli tak jen jednu výhru od toho, aby postoupili oni. Prostějov ale senzačně dorovnal a v rozhodujícím zápase zvítězil, když rozhodující gól
zaznamenal Lukáš Duba. Ve druhém kole Prostějov čekal Vsetín. S tím měli Jestřábi v sezóně
bilanci dvou proher a dvou výher. Nicméně

série byla jasnou záležitostí. Diváci si přišli na
střelecké hody a konečný stav 3:0 na zápasy.
Prostějovský stadion se navíc začal konečně
solidně zaplňovat, na doma hraný druhý zápas
dorazilo téměř 2800 diváků.
To ale nic nebylo oproti duelům s Přerovem.
Obě venkovní bitvy byly vyprodané, hlavně
však na třetí zápas v Prostějově do ochozů přišlo více než 5000 příznivců a zcela stadion zaplnili. Rozhodující zápas nakonec rozsekl až šest
minut před koncem Lukáš Duba. A posunul
svůj tým do baráže! V prolínací soutěři si Jestřábi na úvod vybudovali čtyřmi výhrami skvělý
náskok. Pak sice dvakrát ztratili, ale přišel zápas
s Berounem. Ten přijel jen v minimální sestavě,
navíc s brankářem, který se v půlce zápasu zranil. O vítězi tak nemohlo být pochyb. Jestřábi
nakonec soupeře převálcovali 11:1. A po šesti
letech slavili návrat do 1. ligy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Poprali jsme se málem už na

rozbruslení...,“ vzpomíná
Lukáš Duba na Frýdek-Místek
PROSTĚJOV Patřil k oporám týmu, na dresu nosil kapitánské „céčko“.
A i když není rodákem z Prostějova, zdejší fanoušci už jej zkrátka brali
jako svého. Lukáš Duba alias „Kuželka“ (na snímku) se nesmazatelně
zapsal do prostějovských hokejových dějin mnohokrát. Poprvé si zde
zahrál v roce 2006, ještě v dobách trenéra Aleše Flašar, na větší týmový úspěch si ale musel počkat až do roku 2014. Jestřábi v tehdy skvěle
rozehrané sezóně nezaváhali, ovládli základní část, následně pak zcela
suverénně rozhodli o tom, že znovu postoupí do 1. ligy. Samotný Duba
nastřádal ve dvanácti zápasech play off hned třináct bodů.

hé době týmový úspěch v Prostějově. Byla zde
tehdy po letech nejlepší parta, co jsem kdy zažil.
A i když zde bylo hodně kluků ze Sparty a z Čech,
tak jsme si skvěle sedli. To udělalo nejvíc. Měli jsme
tehdy sice kvalitní mančaft. Ale skvělá parta byla
Michal
tím nejdůležitějším faktorem k vítězství.“
SOBECKÝ
yy Začátek play-off ale tak jistý nebyl. Měl
yy Minulý týden to bylo šest let od po- jste během něj pochyby o tom, že vše nastupu Jestřábů. Jak na tehdejší play-off konec dotáhnete?
i celou sezónu vzpomínáte?
„S Frýdkem-Místkem to bylo nepříjemné. Pře„Vzpomínám na to vše strašně rád. Byl to po dlou- hrávali jsme je a stejně s nimi těsně prohráli.

EXKLUZIVNÍ
rozhoovor
pro Večerník

Byli jsme z toho pěkně nervózní. V posledním
zápase, který se tehdy hrál na Sareze, to po dvou
třetinách bylo špatné. S Míšou Černým jsme
trochu v šatně zvedli hlas, že prostě nemůžeme
padnout v prvním kole. Udělali jsme zkrátka
rambajs a pak na ně vletěli. Byla tam chvilková
nesoustředěnost. A asi jsme si i trochu mysleli,
že to vyhrajeme s prstem v zadku. Pak už jsem
ale věřil, že to zvládneme. S Přerovem třeba, to
pro mě bylo nejvíc. Bylo to kvalitní a odbojované, navíc ta kulisa...“
yy Jaké tehdy byly oslavy? Něco je vidět na
ledě, něco ale vidět není…
„Tak byly velké. Někteří to táhli dva tři dny, myslím,
že jiní i déle. (smích) Po zápase s Berounem už se
slavilo. To byl plný zimák, na ledě lidi. No a pak se
šlo do města, padlo nějaké to pivo. Super je, že jsme
stále ještě s kluky v kontaktu. Ne třeba všichni dohromady, ale víme o sobě, co kdo dělá. To je další
ukázka toho, jaká jsme byli parta. Nestalo se prostě,
že bychom si řekli nazdar a rozpadlo se to.“

Stavba nové haly v Prostějově

je na spadnutí
stupitelstvu dokrytí financování
projektu tělocvičny – DDM
Vápenice. Celkové náklady na realizaci stavby
činí 33,1 milionů korun
s tím, že statutární město
Prostějov obdrží od Olomouckého kraje na tuto akci
dotaci ve výši sedmi milionů.
To je velice pozitivní zpráva,“ vyjádřil se náměstek prostějovského primátora pro oblast investic Jiří Rozehnal.
Nyní by mělo o věci rozhodnout zastupitelstvo.
Pokud tak učiní, zahájení stavby už nic nebude
bránit. „Ihned budou zahájena jednání se zhotovitelem ve věci uzavření smlouvy o dílo, po
podpisu budou známy termíny, následně předáno staveniště a zahájena stavba,“ dodal Rozehnal.
Umístění stavby si ale vyžádalo také kritiku. Nesouhlas s ní projevila část opozice, například zastupitel Jiří Fröml, povoláním architekt, upozorňoval na nevhodnost lokality vzhledem k okolní
zástavbě a nedostatku parkovacích ploch. Místní
podnikatel zase poukazoval, že by mu chystaná
stavba stínila zahradu a obytné plochy.
Sport ale další halu nutně potřebuje!
(sob)
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PROSTĚJOV S trvalým nedostatkem místa
se v prostějovských tělocvičnách neustále
potýká nejeden sportovní oddíl. Nyní jim má
svítat na lepší časy. Magistrát přešel od plánů
k činům a začal se vážně zabývat otázkou vybudování sportovní haly v ulici Vápenice. Ta
by po dokončení měla sloužit zejména florbalistům. O financování připraveného projektu
výstavby ve Sportcentru DDM budou v úterý
rozhodovat zastupitelé.
Na uplynulém jednání rady došlo k dalšímu
kroku, který by měl předcházet začátku stavby.
„Rada města na svém jednání na základě ukončeného výběrového řízení doporučila schválit za-

yy Vzpomenete si nyní na nějakou pikantnost z oné postupové sezóny?
„Bylo tam plno takových věcí...
(úsměv) Třeba jak jsme se
s Frýdkem-Místkem poprali
málem už na rozbruslení.
To se dvakrát často nestává. No a vzpomínám si
samozřejmě na srandy
od Marka Indry a Robina Malého. S těma
dvěma blázny jsme
se pořád řehtali.
A samozřejmě také
na zápas Orlové. Tam
jsme jeli s tím, že je rozjedeme. No a prohráli jsme
1:2. Dobře si vzpomínám,
jak nám tehdy jasně dalo
vedení najevo, co to jako má
znamenat...“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

6SRUWRYFL]ËVNDMËGDOxËVW¿QHN

Moderní halu otevřou v Olšanech v září
OLŠANY U PROSTĚJOVA
Fajnšmekři do sportu budou mít brzy další místo k tomu, aby se mohli
věnovat svým koníčkům. Obec
Olšany u Prostějova totiž informovala, že stavba místní haly je před
kolaudací. Sportoviště vyrůstající v
areálu Sokola v severní části obce
bylo v péči dělníků od loňska. Nyní
je už ale hala téměř připravená a
*CNWX1NwCPGEJW2TQUV÷LQX÷éGM¾MQNCWFCEGNGVQUXéGTXPW(QVQ/CTVKP<CQTCN
čeká na své první návštěvníky. Její
otevření logicky ovlivní také situace Zájemcům nabídne hřiště o ploše, která bude krýt dotace z Ministerstva školství ve výši 21
splňovat kritéria pro mezinárodní házenou, milionů korun, obec na halu počítala s částspojená s pandemií Covid-19.

MartinZAORAL
MichalSOBECKÝ

Fotbal, futsal, házená, florbal, basketbal, tenis,
nohejbal, volejbal, badminton či gymnastika.
To jsou všechno sporty, které již zanedlouho
budou moci nejen sokolové z Olšan provozovat v moderní hale. Ta vyrostla na okraji obce
ve směru na Lutín.
Kryté hřiště o rozměrech alespoň volejbalového hřiště chybělo dlouhá léta v Olšanech
u Prostějova. Nenabízela ho ani tělocvična
zdejší školy, ani místní sokolovna. To se vedení
obce rozhodlo změnit a pustilo se do plánování nové sportovní haly. Se stavbou začali loni v
létě, nyní je již téměř dokončená. Nová hala se
stala součástí sportovního areálu společně se
sokolovnou, travnatým fotbalovým hřištěm
a venkovním hřištěm s umělým povrchem.

ale i další sporty k soutěžním utkáním a turnajům. „Budova má rozměry třicet krát padesát
metrů a velké hřiště pětadvacet krát čtyřiačtyřicet metrů,“ prozradil Milan Elfmark, starosta
Olšan u Prostějova. „Nyní řešíme halu papírově a zároveň instalujeme sportovní vybavení. Do konce června bychom chtěli stavbu
zkolaudovat, otevírat se bude v září,“ potvrdil
olšanský starosta, podle něhož by v hale měly
najít azyl zejména úspěšné olšanské gymnastky, ale i další místní sportovní oddíly. K nim se
pak připojí například mladí házenkáři z Olomouce či florbalisté ze sousedního Lutína.
Dle původních předpokladů měla stavba
přijít minimálně na 36,5 milionů korun.
„Asi to bude o něco víc, oproti původním
plánům jsme ještě přišli s některými dalšími
nápady, jako je třeba malá tribuna,“ upřesnil
Elfmark s tím, že většinu nákladů by měla po-

kou 10 milionů korun a zbylými 5 miliony
přispěl Olomoucký kraj.
V regionu jsou sportovcům k dispozici
pouze dvě další sportovní haly s plochou
odpovídající mezinárodním rozměrům pro
házenou. Konkrétně se jedná o sportoviště v
Němčicích nad Hanou a Kostelci na Hané.
Další už měla začít oficiálně fungovat ve Vrbátkách, její slavnostní otevření plánované
na 14. března však kvůli koronaviru muselo
být zrušeno. „Úbytku zájemců o nájem se
nebojíme, některé jsme museli i odmítat,“
poznamenal Roman Samko, správce vrbátecké haly, do které pravidelně dojíždí i řada
sportovců z Prostějova. Jak se navíc ukazuje,
ani Olšany u Prostějova o zájemce mít nebudou nouzi. „Ano, víme o už konkrétních
spolcích a klubech, co projevili zájem,“ informoval Milan Elfmark.

lední hokej

6. Ústí nad Labem 3327, 7. Slavia Praha 2135, 8. Chomutov 2086, 9. Havířov 2003, 10. Prostějov 1966, 11.
Jihlava 1541, 12. České Budějovice
1510, 13. Poruba 915, 14. Třebíč 906,
15. Přerov 495, 16. Vsetín 362.
Momentálně řádí po celém světě koronavirus a v té souvislosti se všeobecně očekává nástup ekonomické krize,
jež významně ovlivní finanční možnosti všech klubů. Některé zasáhne
víc, jiné třeba méně, ale obecně se dá
očekávat nemalé šetření peněz. A tím
pádem i větší tendence vytvářet hráčské kádry z mladých hráčů markantněji než dosud.
Na základě zatím zveřejněných informací to vypadá, že touhle cestou
se vydají právě i prostějovští hokejisté. „Proces postupného omlazování
mužstva jsme nastartovali už loni a teď
v něm hodláme pokračovat. Současná
situace tento náš záměr jen umocnila
a potvrdila,“ konstatoval sportovní
manažer elhákáčka Jiří Vykoukal.
(son)

Středočeši začali společně trénovat hned
v pondělí 20. dubna, odkdy vešla v platnost nová, o poznání přívětivější omezení ohledně volného pohybu osob včetně
profesionálních sportovců.
Do kondiční práce se v zatím úzkém
kádru prvoligového favorita zapojili
Adam Brízgala, Martin Kehar, Štěpán
Bláha, Jakub Hajný, Vítězslav Bílek
(všichni mají platné smlouvy), Antonín Melka, Josef Zajíc a Matyáš Zelingr
(jednají o novém kontraktu).
Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov mají
z loňska zkušenosti s rozdělenou suchou přípravou, kdy většina hráčského
kádru makala individuálně na vlastní

Michal
SOBECKÝ
a MAREK
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

pěst a menší část plejerů se k nabírání
fyzického základu scházela společně
na místním zimním stadionu. Minimálně stejný model měl pro formující
se hanácké mužstvo platit i letos již od
posledního dubnového týdne. Generální manažer Jaroslav Luňák uvažoval
dokonce i celé společné letní přípravě.
Ale vzhledem ke zdravotním omezením kvůli COVID-19 a celkové situaci
v České republice bylo zahájení tréninkového procesu zaměřeného na kondici odsunuto na později. „S ohledem na
veškeré okolnosti jsme začátek společné přípravy nově stanovili až na 1. června. Do té doby mají kluci individuální
tréninkové plány od nás, nebo pracují
se svými osobními kondičními kouči.
Samozřejmě je ve vlastním zájmu každého hráče, aby se na sezónu dokázal
co nejlépe nachystat,“ uvedl sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Velký interes fanoušků evidujeme po
soupisce Jestřábů pro nový soutěžní
ročník. Ta je však zatím až na výjimky
zahalena rouškou tajemství. Je však jisté,
že oproti kádru z uplynulého ročníku se
dost promění, vedení neskrývalo nespokojenost s výkonností řady hráčů. Už během sezóny odešla celá řada někdejších
opor včetně brankáře Jakuba Neužila.
Za oběť koronavirového utlumení děje
padlo hned sedm výpovědí, přičemž
na veřejnost prosákla jména Tomášů
Divíška a Nouzy plus Marka Račuka
a Jakuba Mušky. Zbývající trio zůstává
i po měsíci inkognito, sportovní manažer Jiří Vykoukal Večerníku opakovaně
odmítl toto téma komentovat, stejně tak
se zachoval i generální manažer Jaroslav
Luňák v exkluzivním rozhovoru, který
najdete na jiném místě dnešního vydání.
Proč tak činí, je záhadou. Vždyť jména
borců, které už v prostějovském, dresu
neuvidíme, stejně vyjdou na povrch...
Další změny v jestřábím hnízdě jsou
v běhu. Klub by totiž měla podle všeho
opustit drtivá většina obránců. „Z poslední sestavy máme pod smlouvu jen
Petra Krejčího, který dostane šanci v přípravě. Nevylučuji do budoucna nic, ale
v současné době jsme s nikým dalším
nekomunikovali,“ tvrdí sportovní manažer Jiří Vykoukal. Právě zadní řady byly
nejednou ze strany fanoušků i vedení
klubu označeny za největší problém

yy Jak vnímáte, že budete i v další
sezóně působit v Prostějově?

Michal SOBECKÝ

osobní rekord v bodech, dostával
hodně prostoru a dařilo se mu také
rozhodovat některé zápasy. Část sezóny tak trávil i v prvních dvou pětkách, což předeslalo zájem vedení
klubu udržet si kmenového hráče
extraligového klubu i pro příští prvoligovou sezónu.

s Kubou Neužilem, věděl jsem, že to je
výborný gólman. Je škoda, že odešel.
A podle papírů, když se podíváte, tak
jsem byl vůbec rád, že o mě byl zájem.
Ten tým byl nabitý kvalitními hráči.
Bohužel to nevyšlo.“
yy V defenzívě občas Jestřábům vypomáhal i bratr Martin. Jaké to pro
vás bylo setkat se znovu po téměř
roce v jednom týmu?
„Jo, tak vždy jsme byli rádi, že si můžeme zahrát spolu. A několik zápasů
jsme hráli v jedné lajně. To bylo super,
protože jsme o sobě věděli. Když jsme
spolu hráli, tak jsme pokaždé udělali
nějaké body. A brácha navíc už převyšuje první ligu a bylo dobré, že nám v
nějakých zápasech pomohl.“
yy V jakou roli doufáte pro příští
sezónu?
„Doufám, že se to bude stále zvětšovat. Jsem rád, že mi pan Lubina věřil,
že mě nasazoval do důležitých chvil.
Doufám, že jsem se mu odvděčil. Zároveň si myslím, že bych v některých
činnostech mohl být ještě lepší a být
větším přínosem pro tým.“
yy Jak moc vás omezily zákazy
spojené s koronavirem? A jak vypadá vaše příprava?
„Mám štěstí, že tady v Praze je posilovna, kam můžu chodit. Začal jsem se připravovat
začátkem dubna. S
Davidem Skřivánkem jsem
ve spojení.
Udělal mi
plán a podle
něj už skoro
měsíc jedu.
A
budu
se připravovat dál.
Mě to moc
nepozna(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

menalo, spíše v osobním
životě tak, že nemůžu
být s kamarády, že už
bylo třeba něco naplánovaného a tím to
padlo.“

niel Voženílek Litoměřic třetí forvard
Frýdku-Místku Petr Kafka (část sezóny strávil Prostějově).
Pýcha triumfoval suverénně, neboť
na první místo jej zařadilo deset ze
šestnácti prvoligových manažerů.
Cenu Tomáše Zelenky získal jako
druhý laureát krátké historii ankety,
loňskou premiéru opanoval vsetínský Luboš Rob.
(son)
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pøehled individuálních cen chance ligy 2019/20

PROSTĚJOV Jako poslední kategorie hlasování sportovních manažerů všech klubů hokejové Chance
ligy největší individuality této soutěže byla oznámena Cena Tomáše
Zelenky udělovaná úplně nejlepšímu hráči ze všech.
Výsledky téhle kategorie nakonec
ovládl českobudějovický obránce Pavel Pýcha, druhý skončil útočník Da-

vyhlášen Pýcha

PROSTĚJOV Po týdnu pro vás opět man Málek + Martin Michajlov troVrchlabí pøislíbil
máme informační přehled toho nej- jice mladých obránců Tomáš Duda,
pomoc Hradec
zajímavějšího, co se odehrálo zákulisí Tadeáš Hejda, Dominik Valík.
Hokejisté HC Vrchlabí získali právo
hokejové Chance ligy mužů ČR.
startu příštím ročníku Chance ligy. Po)UÙGHNXGUzHO kud se oddílové vedení rozhodne sku9ÈUQRVW'ROHzDOD
Martynka Mikulíka tečně postoupit druholigové soutěže
pokraèuje Dvě klíčové opory budou pokračo- výš, může počítat pokračující podporou
Ostřílený útočník Jiří Doležal znovu vat ve Frýdku-Místku, což je farma ze strany extraligového Mountfield HK.
prodloužil smlouvu se Slavií Praha extraligového Třince. Nové kon- „Náš klub přislíbil jak hráčskou, tak fičerveno-bílých barvách tak absol- trakty na severu Moravy totiž po- nanční pomoc. Teď je jen na majitelích
vuje už svou třináctou sezónu řadě depsali zkušený útočník Rostislav Vrchlabí, jestli na to budou slyšet, nebo
za sebou! Navíc se týmu potká ot- Martynek kapitán mančaftu Milan ne. Každopádně naše finanční pomoc
cem (rovněž Jiřím), který se stal asi- Mikulík. „Měl jsem ve smlouvě opci. nemůže být současné chvíli taková, aby
stentem trenéra HC. „Vždycky pro můžu říct, že jsme byli vzájemně ve- pokryla všechny náklady spojené přemě byla čest nastupovat sešívaném dením klubu okamžitě domluvení. chodem ze druhé ligy do první,“ uvedl
dresu, už se těším na další ročník,“ Žádné dohadování, protože jsem královehradecký generální manažer Aleš
řekl Doležal mladší. „Věřím, že Jirka neměl důvod nic měnit,“ svěřil se Kmoníček. „Legislativně se Vrchlabí
bude pro nás dál platný, je to srdcař Martynek. „Ve Frýdku-Místku jsem může v příštím roce Chance ligy zúčastbojovník. Takové hráče mužstvu po- spokojený, trenéři jsou také spoko- nit. Já mám informace takové, že pokud
třebujeme,“ zdůraznil sportovní ma- jení. Takže jsem neváhal kontrakt by se tamní majitelé měli rozhodnout
nažer pražského klubu Jiří Veber. Ve prodloužil hned, jak mi to bylo klu- hned, tak do toho z finančních důvodů
Slavii zůstávají též mladý talentovaný bem nabídnuto,“ potvrdil Mikulík nepůjdou. Lhůta na podání přihlášky
forvard Filip Kuťák, oba gólmani Ro- své setrvání Rysů.
je však téměř do konce května může se

Po nedávném odchodu Jiřího Dopity nehledal VHK Robe Vsetín nového kouče
nijak dlouho. Před několika dny se jím stal
Jan Srdínko, další bývalá hráčská legenda
Valachů dosud trenérský asistent ve Slavii
Praha. „Moc se na vsetínské angažmá těším.
Věřím, že budeme hrát dobrý hokej, na Lapač bude chodit hodně fanoušků že se nám
bude dařit,“ pravil natěšený Srdínko.
Vzájemnou spolupráci vítá jednatel Valašského hokejového klubu. „Nyní budeme
společně pracovat na složení kádru, zahájení letní přípravy podobně,“ stručně přiblížil
Daniel Tobola jedním méně optimistickým dovětkem. „Nebude to jednoduché
jako předchozích sezónách, protože dosah
platných vládních omezení je znatelný
ovlivňuje nás všechny.“
(son)

Trenérem
Vsetína Srdínko

stát, že do té doby se objeví partneři, kteří Vrchlabí podpoří,“ doplnil Kmoníček.

Chance ligy Servis hokejových novinek prvoligové soutěže

Nejlepším hráčem

PRAHA, PROSTĚJOV Sezónu plnou paradoxů má za sebou hokejový forvard Tomáš Jandus (na snímku). Dvaadvacetiletý odchovanec
Sparty prožil její část v Prostějově a
s týmem zakusil dobré i zlé. I když
většinou spíše zlé. Jestřábi totiž nepotvrdil své předpoklady a zůstali
za branami play-off. Oproti tomu
talentovanému zadákovi se ročník
z osobního hlediska celkem vydařil. V seniorském hokeji si připsal

za důvěru“

„Jsem rád, že můžu pokračovat, protože tam jsou dobré podmínky, možnost
se zlepšit a celkově je tam dobrá parta.
I zázemí je dobré. Navíc jsem rád, že
mám takovou jistotu a vím, kde budu
hrát.“
yy Jaké je vaše hodnocení uplynulé
sezóny?
„Uplynulou sezónu hodnotím jako
neúspěch. Od začátku se nám nedařilo vyhrávat nebo mít nějakou delší
bodovou šňůru. Bohužel ani nějaké
příchody a odchody to nezměnily.
Doufejme, že příští ročník bude lepší.“
yy Přišel jste na Hanou z Ústí nad
Labem, které je tradičně mezi posledními týmy. Věřil jste, že s Prostějovem to bude úplně o něčem
jiném?
„Ano, je to, jak říkáte. Myslel jsem si,
že budeme hrát první osmičku, že nebude moc problém se tam dostat s týmem, jaký jsme měli. Protože se znám

Tomáš Jandus: „Doufám, že jsem se odvděčil

6SDUČDQVNÛØWRêQËNP¿LQDG¿OHKRVWRYDWY3URVWøMRYø

ly v uplynulém ročníku hokejové
Chance ligy ČR největší příležitost
mladým hráčům? A kde naopak sázeli spíš na zkušené borce? Statistické
údaje hovoří jasnou řečí a dokládají,
že prostějovští Jestřábi se stále řadili
spíš do druhé zmíněné skupiny. Což
by se však od příští sezóny mělo podle dosavadních indicií změnit.
Co se týče prvoligových bitev 2019/20,
nejvýrazněji v nich mladíky ročníků narození 2000, 2001 atd. posílaly na led
Benátky nad Jizerou, které jsou farmou
extraligového Liberce. V těsném závěsu
byly Litoměřice pro změnu fungující
jako svazový „projekt Dukla“. Výběr
LHK se v tomto pomyslném žebříčku
zařadil na desáté místo, přičemž suverénně nejhojnější icetime z teenagerů
trenéři věnovali gólmanovi Danielu
Dvořákovi.
Jak vypadá kompletní týmové pořadí herního času mladíků v Chance lize 2019/20? Následovně: 1.
Benátky nad Jizerou 7123 minut, 2.
Litoměřice 6665, 3. Sokolov 4539, 4.

olomoucké rivalky
k velkémuderby
posunu

zení“ přimělo jeden klub hokejové Chance ligy ČR k odstartování
úvodní fáze suché přípravy na novou sezónu 2020/21. Jde o Rytíře
Kladno, kteří do druhé nejvyšší soutěže sestoupili z extraligy. To
v Prostějově se začne nedříve makat až v červnu. Po nepovedené
sezóně 2019/2020 navíc bylo jasné, že v jestřábím hnízdě budou
padat hlavy. Už během ročníku odešla celá řada hráčů a další změny
PROSTĚJOV Které kluby dáva- Frýdek-Místek 4380, 5. Kadaň 3476, v kádru jsou na pořadu dne.

u Prostějovanamá
dojít
úvod extraligy vypráskaly

Prostějovský tým vyhlíží nové obránce, zůstává jediný
Zastavení druhé:KLADNO,
kterak
prostějovské
ženy naříPROSTĚJOV
Částečné uvolnění „koronavirových

Mladíci dostávali '"01û&7ß+,2+02 %2
nejvíc prostoru v Benátkách,

C4
C9

přináší už nyní stručný rozbor dal- nuto není. Uvidíme, jak jednání
šího možného osudu členek sou- dopadnou,“ naznačila Nová, že je
časné soupisky hanáckého týmu.
reálný její odchod.
situace panuje podle našich
Marek SONNEVEND Podobná
informací i v případě několika dalších
Kouč Lubomír Petráš již ne- lídryň zdejšího kolektivu. Zajímavými
bude moci počítat s patrně výkony se totiž prezentovaly univernejvětší tahounkou uply- zálka Gabriela Kopáčová, smečařka
nulé sezóny, neboť slo- Karolína Fričová či nahrávačka Mivenská blokařka Nikola chaela Zatloukalová. Leč první dvě
Stümpelová po ročním jmenované by vedení VK po pouhém
RADOSTInerado
SOUKROMÍ
angažmá ve vékáčku zamí- ročním působení
hned pouří opět jinam. Možná do štělo pryč, zatímco kapitánka je pro
zahraničí, spíš ji však zla- změnu místní rodačkou a patriotkou.
POKRAÈOVÁNÍ
nařil
některý z movitějších Přesto je pravděpodobné, že kromě
NEPOVEDENÉ SEZÓNÌ
PROSTÌJOVÌ
českých oddílů. Přestup Stümpelové přijde soubor z Hané
spolehlivé střeďačky každo- ještě minimálně o jednu další členku
pádně potvrdil její životní základní sestavy, spíš dvě. Nedá se
partner a současně asistent totiž moc očekávat, že ostřílená blotrenéra Lukáš Sťahuliak, kařka Gabriela Kozmík loni přemlurovněž odcházející. „Vždy se vená k neplánovanému prodloužení
rozhodujeme spolu s Nik- kariéry by v sedmatřiceti přidala ješčou, co bude pro nás oba tě jeden náročný rok navíc.
nejlepší a nejpřijatelnější.
32'2%¨6287¨l(
SVÉ SOUÈASNÉ
PØÍPRAVÌ
V
Prostějově jsme byli
SETRVAT
moc spokojení, proto pro
BY MÌLY MLADICE
nás byl těžký krok udělat
rozhodnutí, že zamíříme Které volejbalistky Prostějova tedy
jinam. Bude nám to tu budou s vysokou pravděpodobmoc chybět,“ řekl Sťahu- ností v týmu pokračovat? Vesměs
liak v nedávném rozho- mladá děvčata okolo dvaceti let
voru pro Večerník, který věku, většinou oddílové odchovanjste mohli najít v minu- kyně. Jmenovitě nahrávačka Klára
Dvořáčková, smečařky Aneta Weilém vydání.
Převážně kvalitní vý- denthalerová a Lenka Knorová,
kony odváděné po vět- blokařka Veronika Boudová, uni(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
šinu minulého ročníku verzálka Tereza Baláková i libero Tezintenzivnily zájem tu- reza Slavíková. Na nahrávce přitom
PROSTĚJOV Změny v hráčském zemské konkurence také o další hrozí personální přetlak, neboť by se
kádru „A“-družstva žen VK Pros- hráčské individuality prostějov- z hostování ve Šternberku měla vrátějov oznámí vedení tohoto volej- ského mančaftu. Jednou z nich je tit Nicole Šmídová. Naopak akutní
balového klubu až po 31. květnu, například smečařka Lucie Nová. posílení bude potřeba při jistém
kdy vyprší některé stávající smlou- „V Prostějově mám smlouvu ještě odchodu Stümpelové a asi definivy. Večerník však na základě do- na jeden rok, ale s vedením klubu tivním ukončení kariéry Kozmík zestupných či stávajících informací to zatím řešíme, úplně rozhod- jména na bloku.

PROSTĚJOV Zaslouženou pozornost veřejnosti
sklidil způsob, jakým volejbalová UNIQA extraliga ČR žen (mužů) virtuálně „dohrála“ svůj
předčasně ukončený ročník 2019/2020 prostřednictvím facebookového hlasování příznivců. Stejným způsobem teď byly vybrány nejlepší
hráčky soutěže za uplynulou sezónu.
Na každém postu se do dvoučlenné nominace dostaly
plejerky, které byly během sedmadvaceti dějství
dlouhodobé části ligových bojů fanoušky
nejčastěji zařazeny do sestavy kola. opět
fandové svými hlasy na Facebooku nyní
rozhodovali, která osobnost dané pozice bude úplně nejlepší.
Do těchto bitev na sociální síti se
dostaly dvě hráčské zástupkyně
VK Prostějov. Michaela Zatloukalová však ve finálním souboji nahrávaček podlehla
Lence Ovečkové
Olympu Praha
298:451 Gabriela Kopáčová
nestačila závěreč(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
né bitvě univerzálek
Gabriele Orvošové UP
Olomouc poměrem hlasů 267:386. Přesto jsou pomyslná druhá místa mezi všemi tvůrkyněmi hry,
respektive všemi účky elitní české soutěže
pro Míšu „Kopy“ hezkým počinem.
Členky pražského výběru ovládly další dva posty, když mezi blokařkami
Pavlína Šimáňová zdolala libereckou Kateřinu Kohoutovou 272:236
smečařek Karyna Denysova porazila
Simonu Janečkovou (Šelmy Brno)
283:231. Na liberu triumfovala Adéla Chevalierová (TJ Ostrava) díky finálové výhře 366:292 nad Markétou
Chlumskou (Šelmy Brno).
Ještě zbývá určit nejlepšího trenéra,
touto volbou vás seznámíme příštím
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
vydání Večerníku.
(son)

zájem je i o další opory SKONČILY DRUHÉ

Jedenjistýodchod, Zatloukalová Kopáčová
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Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

PROSTĚJOV Za týden oslaví čtyřiadvacáté narozeniny. už čtyři roky
– tedy šestinu svého dosavadního života – strávila volejbalistka Lucie Nová (na snímku)
ve VK Prostějov. Od příchodu na Hanou létě 2016 se
její role postupně měnila
od střídající mladice ze začátku zdejšího angažmá až
po jednu největších opor
družstva současnosti. Uplynulý
ročník vyšel přemýšlivé smečařce nadmíru solidně nejen něm
jsme si popovídali.

yy Co říkáte na sezónu 2019/20 týmového hlediska?
„Hodnotím ji kladně. Řekla bych,
že naše výkonnost postupně rostla,
když jsme některých zápasech měly
výkyvy. Ale něčemu jsme směřovaly čtvrté místo po dlouhodobé části
extraligy bylo určitě pozitivní tak
mladým kolektivem, jaký jsme letos
tvořily. Samozřejmě mrzelo nesplnění medailového cíle Českém poháru,
kde nám vůbec nevyšlo Final Four.
doteď se vyrovnávám tím, že útok
na druhý cíl podobě úspěchu během
ligového play-off nám byl odepřen
kvůli koronaviru. Pevně jsem totiž věřila, že ve vyřazovacích bojích
uspějeme.“
yy Jak celý ročník hodnotíte po individuální stránce?
„Na rozdíl od předchozích let jsem
už dopředu věděla, že bych měla být
jednou důležitých hráček týmu. Na
takový větší tlak jsem zatím nebyla
tolik zvyklá, ale nakonec se ukázalo,
že mi docela vyhovoval. Mít zásadní
roli mančaftu je rozhodně náročnější
fyzicky hlavně psychicky, každopádně
jsem za tenhle posun ve své kariéře

ráda. Snažila jsem se na sebe brát větší zodpovědnost, snad se mi to aspoň
trochu dařilo.“
yy Připadalo mi, že ve většině duelů vám šel buď útok, nebo přihrávka, ale málokdy oboje zároveň.
Souhlasíte?
„Ano, přesně tak jsem to vnímala ze
svého pohledu. Bezprostředně po
utkáních bývám většinou hodně sebekritická vlastní výkony často vidím
dost negativně po všech stránkách.
Ale časem se mi to pak vždycky rozleží
hlavě musím říct, že skoro pokaždé mi
opravdu fungoval buď útok, nebo přihrávka. Nikdy obě činnosti současně.
Nejen tomhle mám pořád co zlepšovat můžu si to dát jako takový závazek
do dalších let.“ (úsměv)
yy Nakolik vás zasáhlo předčasné
ukončení UNIQA extraligy vinou
epidemie COVID-19?
„Musím říct, že ten náhlý konec mě
zasáhl velmi brala jsem ho dost negativně. Sice byla sezóna už hodně
dlouhá, zvlášť když jsme jako jediný
tým soutěže neměly za celý ročník
jediný volný víkend mimo vánoční
pauzy, únava rostla. Ale přesto jsme

se holkama na vrchol sezóny strašně
těšily společně se chystaly, jak uděláme maximum pro úspěch. Potom
bylo ze dne na den najednou všechno pryč, veškerá práce dřina vlastně
ničemu. Makáte rázem je celá snaha
bez závěrečné satisfakce fuč, aniž
tím můžete něco dělat. Pochopitelně
jsme byly hrozně zklamané, převládl
divný pocit. svým způsobem přetrvává až doteď, nemůžu se ho úplně
zbavit.“
yy Měly jste na extraligovou medaili?
„Já osobně jsem byla fakt přesvědčená, že jo. Od pohárového Final Four
šla naše výkonnost zase nahoru, intenzivně jsme na sobě pracovaly, vše
směřovaly play-off. Navíc jsme ve
čtvrtfinále šly na mého pohledu nejpřijatelnějšího soupeře. Proto jsem
věřila, že Ostravu vyřadíme pak semifinále potrápíme, třeba zaskočíme Šelmy Brno. Prostě jsme byly připravené
naplno zaútočit na medailový úspěch.
Obrovská škoda, že to zásahem vyšší
moci nešlo.“
yy Jak trávíte čas od vyhlášení nouzového stavu dosud?

„Ještě týden po předčasném konci sezóny jsem zůstala Prostějově potom
se přesunula domů do Kralup nad
Vltavou, odkud pocházím. Studuju
poslední ročník vysoké školy zvlášť
za současné situace, kdy výuka probíhá výhradně na dálku doma, je to
hodně náročné. Dostáváme spoustu
úkolů seminárek, navíc píšu bakalářku
učím se jak na zkoušky, tak na státnice.
Máme dva termíny, druhý později září
první zatím zůstal platnosti červnový.
Já bych ráda šla už tom červnu, jestli
to půjde.“
yy Udržujete se při těžkém finiši
studia nějak kondičně?
„Samozřejmě ano, stále se jen učit být
zavřená doma bych nevydržela. Proto
vyrážím ven na procházky do přírody,
někdy vyjedu na kole. nutím se do
běhání, byť zrovna běh nemám lásce.
Fyzičku je však potřeba si průběžně
udržovat, tak se to snažím.“
yy Máte jasno své další volejbalové
budoucnosti?
„Prostějově mám smlouvu ještě na
jeden rok, ale vedením klubu to zatím
řešíme, úplně rozhodnuto není. Uvidíme, jak jednání dopadnou...“

Tým měl na medaili!“

„Brala jsem na sebe větší zodpovědnost.

/XFLH1RY¿XSO\QXOÇVH]ÑQø]OHSxLODVYRXSĆLKU¿YNX=ĎVWDQH3URVWøMRYø"

povedlo,“ smála se nádherném sobotním podvečeru na sklonku loňského
září Lucka Nová, sama ještě příjemném šoku překvapivě hladké výhry.
„Na úvod sezóny to byl naší strany
hodně povedený zápas. Šli jsme do
něj velkým nasazením dokázali překonat horší úvod řadou nevynucených chyb, taktických zbytečných.
Potom se holkám začalo dařit, daly
do hry pozitivní emoce maximální
bojovnost využily toho, že Olomouc
viditelně nebyla ve formě. Celý mančaft šel skvěle za cenným vítězstvím,
které však nesmíme přeceňovat,“ zachovával svůj typicky opatrný nadhled kouč Lubomír Petráš.
Zastavit prostějovskou euforii
ale nemohl, neboť letně oslabený
výrazně omlazený mančaft se po
dvou kolech UNIQA extraligy
ČR 2019/2020 usadil čele tabulky. to byla všemi nečekaná
bomba!

www.vecernikpv.cz

kou nervozitou premiéry na vlastním
hřišti, kupil nevynucené hrubky rivalkám doslova daroval rychlý náskok
3:10, posléze 6:13.
Potom však přišla na servis smečařka
Lucie Nová, při jejíž sérii kvalitních
podání se krajské derby jalo prudce
otáčet (11:13). Ranařka Gabriela
Kopáčová střílela jednu útočnou
bombu za druhou výborně fungovala
obrana, zatímco zaskočené plejerky
úpéčka se ukrutně trápily na přihrávce. totálně vypadly role. Po rychlém
vyrovnání na 14:14 brzkém obratu
na 18:17 rozhodl zahajovací set únik
19:19 na 23:19.
Hlediště sice nebylo diváky nijak
extra zaplněno, přesto slibný vývoj
zprvu zakřiknuté fanoušky pořádně
rozpumpoval. Ucítili, že obhájkyně mistrovského titulu nejsou ve
své kůži ve vzduchu čím dál víc visí
možná senzace. Vítanou podporou
hnané Prostějovanky toho využily
utužení své herní převahy, ve druhé
sadě měly do stavu 20:15 permanentně navrch. Pak se nefungující
olomoucký celek na chvíli vzpamatoval dotažením na 20:19, leč hrozbu
promrhání slibného vývoje odvrátila
velice dlouhá dramatická výměna.
Při téhle maratónské rozehře šel balón víc než dvacetkrát přes síť, než ji

Prvoligové boje sice Hanačky otevřely šestizápasovou sérií výher (doma
Uherské Hradiště 3:0 3:1, venku Břeclav 3:1 3:1, doma Znojmo 3:0 3:0),
ale vzápětí dvakrát padly ve Zlíně (1:3
0:3). bylo zřejmé, že plánovaný šturm
zpět mezi národní elitu dané věkové
kategorie dá zabrat.
„Měli jsme opravdu minimum hráček,
které věkem patřily mezi juniorky.
Tým doplňovala celá řada kadetek,
sice šikovných talentovaných, ale samozřejmě ne tolik zkušených. Celková úroveň mančaftu nám ukazovala,
že abychom mohli reálně pomýšlet na
postup do extraligy, budeme jej muset
zkvalitnit,“ vzpomínal na nesnadné
začátky šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák.
Navzdory dvojímu skolení Šlapanic
(3:0 3:1) brzy nastaly ještě větší komplikace vinou nečekaných porážek
Uherském Hradišti (0:3 1:3) ztráty
bodu podprůměrnou Břeclaví (3:1

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud bychom měli
jmenovat jeden nejdůležitější cíl
volejbalového oddílu VK Prostějov
pro uplynulou sezónu 2019/2020,
tak to určitě byl postup klubových
juniorek zpátky 1. ligy do extraligy
U19. Nakonec byl skutečně naplněn, ale provázely jej mnohé peripetie. Pojďme si celý složitý ročník
zrekapitulovat.

3:2). tu dobu se Novák rozhodl převzít
roli hlavního kouče juniorského družstva od dosavadní lodivodky Solange
Soares, která přešla na post asistentky
víc se věnovala mladším žákyním.
Zároveň zkušený kormidelník zapracoval na potřebném posílení kádru. Již
dříve přivedenou Adélu Benediktovou
Šelem Brno doplnila špičková pražská
beachvolejbalistka Kylie Neuschaeferová později ještě talentovaná Petra Kožoušková ze Šlapanic. Výkony výrazně
pozvedla také pravidelná výpomoc
klíčové nahrávačky Kláry Dvořáčkové
oddílového áčka žen, dohromady se
celý mančaft postupně zvedl.
Vyplenil Znojmo (3:1 3:1), naposledy
ztratil jednom ze dvou důležitých soubojů konkurenčním Zlínem (2:3 3:0)
poté už rozjel nekompromisní vítěznou jízdu. Klíčové triumfy na sklonku
základní skupiny E ve Šlapanicích (3:2
3:0) zajistily dobrou výchozí pozici
při postupu do nadstavbové části, níž
děvčata VK neponechala nic náhodě.
Postupně přicházel jeden výsledkový zdar za druhým: doma Olomouc
(3:0 3:0), venku Nový Jičín (3:1 3:2)
naprosto zásadních mačích, doma
Ostrava B (3:0 3:0), venku Olomouc
(3:0 3:0), doma Nový Jičín (3:0 3:0)
venku Ostrava B (3:0 3:0). Jen tři prohrané sady za celou nadstavbu zajistily
tabulkové prvenství jednoznačně potvrdily, že vyztužená parta na dosažení
stěžejní mety volejbalově má.
došlo nezvykle bez boje, takzvaně od
zeleného stolu. Což ovšem nemohlo
hanáckou radost nijak pokazit.
„Pro postup jsme udělali maximum,
když tým po slabším vstupu do první ligy U19 poctivě pracoval navíc se
nám ho dařilo průběžně posilovat.
Poděkování patří všem holkám včetně
tří klíčových posil Adély Benediktové,
Kylie Neuschaeferové Petry Kožouškové. hrozně moc pomohla Klárka
Dvořáčková áčka žen. Mančaft se dal
postupně dohromady věřím, že herně
by na extraligu dosáhl za normálních
okolností sportovní cestou,“ zdůraznil
Aleš Novák.
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juniorky vk prostìjov v èíslech

Další důkaz Prostějovanky poskytly
úvodní fázi kvalifikace extraligu. Při
dvojutkání proti Kralupům nad Vltavou se sice navzdory výhodě domácího prostředí nejprve potýkaly nervozitou, přesto první duel vydřely 3:2.
Načež své soupeřky odvetě přejely
3:0, čímž přesvědčivě prošly do závěrečného kvalifikačního turnaje.
Ten byl důvodu nákazy COVID-19
zrušen, celá sezóna předčasně ukončena. následné rozhodnutí ČVS dalo
právo účasti extralize juniorek 2020/21
všem pěti účastníkům finální kvalifikace, tedy včetně vékáčka. naplnění
úhlavního klubového cíle tedy nakonec

JUNIORKY od dobrého startu přes následné těžkosti
postupné zlepšování až po vysněný postup do extraligy

PROSTĚJOV Hanácká volejbalová liga smíšených družstev hraná
dlouhodobě v Prostějově (poslední dobou výhradně v hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici) je
i po postupném snížení počtu zúčastněných družstev z dřívějších
třiceti na současných dvacet stále
pořádným kolosem.
Pravidelně od září do května ji provozují více než dvě stovky amatérských,

chcete-li hobby vyznavačů sportu
pod vysokou sítí. Rovněž tuhle soutěž
však momentálně zastavila pandemie
koronaviru a nad dokončením aktuálního ročníku 2019/2020 se vznášejí
velké otazníky.
Před nástupem nákazy COVID-19
stihla HVL absolvovat pět dějství ze
sedmikolové základní části. V čele
průběžného pořadí po pátém kole
(mimochodem se konalo 8. března,

tedy těsně před útokem nemoci) se
suverénně usadil tradiční největší favorit TJ Haná Metal Prostějov před
druhým Vyškovem a třetí Sexmeraldou Prostějov, v těsném závěsu je čtvrtý Glauber.
Šesté pokračování mělo být původně
na programu 29. března, sedmé někdy
během dubna. Z logických důvodů
vládních omezení ale musela být obě
tato dějství odložena, prakticky spíš

zrušena. A v původním datu 16. května určitě nebude ani Finálový den,
tedy závěrečné play-off.
Pravděpodobně jedinou teoretickou
možností, jak probíhající a teď zastavenou Hanáckou volejbalovou ligu
dokončit, je rovnou odehrát vyřazovací boje v náhradním termínu někdy po
8. červnu, kdy by snad měly být znovu
otevřeny pro veřejnost sportovní haly
a umožněny hromadné akce s účastí

omezeného počtu osob, alespoň padesáti.
Přesto by uskutečnění Finálového
dne i za daných podmínek bylo také
vzhledem k nutnosti dodržení všech
hygienických opatření nadmíru komplikované. „Čekáme na vývoj zdravotní situace a následně rozhodneme
o osudu tohoto ročníku soutěže,“
uvedla předsedkyně Soutěžní komise
HVL Tereza Snášelová.
(son)

PROSTĚJOV Vedení Evropské
volejbalové federace koncem minulého týdne upřesnilo rozhodnutí, co bude s evropskými poháry
2019/2020, Golden European
League, mládežnickými kvalifikacemi na ME, beachvolejbalovými
ME, mládežnickými ME a kvalifikacemi na ME seniorů 2021. Zde
je stručný přehled, co momentální
verdikt znamená.
1. Je zrušen letošní ročník Golden
European League mužů i žen.
2. Je zatím potvrzena stávající termínovka kvalifikací na ME 2021, pro
případné posunutí je nejzazší termín
1. července 2020 a alternativní termín 1. až 17. ledna 2021.
3. Jsou potvrzeny stávající termíny
ME 2021 mužů i žen.
4. Kvalifikace ME U17, U18, U19,
U20 jsou odloženy na začátek srpna.
Je stanovený deadline (15. června
2020), do kdy se mají pořadatelé
kvalifikací vyjádřit, zda jsou schopni
kvalifikace uspořádat. Pokud nepůjde kvalifikace uspořádat, tak se bude
postupovat podle CEV rankingu.
5. Finálové turnaje ME U17, U18,
U19, U20 se budou posouvat dle dohody s pořadatelem. Opět je stanovený deadline (15. července 2020), do
kdy se mají pořadatelé vyjádřit.
6. V případě zrušení ME U17, U18,
U19, U20 se bude na MS 2021 postupovat podle CEV rankingu.
7. Beachvolejbalové ME U18, U20,
U22 přesunuty na září 2020, termín
na případné zrušení je 15. července
2020.
8. Beachvolejbal: v případě zrušení
ME U18, U20, U22 bude o postupu
na MS 2021 rozhodovat CEV ranking.
Ze zmíněného vyplývá, že kvalifikační turnaj o postup na Mistrovství
Evropy kadetek naplánovaný do haly
Národního sportovního centra Prostějov by se zkraje srpna přece jen
mohl teoreticky uskutečnit, pokud to
umožní aktuální omezení vlády ČR
kvůli epidemii koronaviru.
(son)

rozhodl o osudu
mezinárodních
VRXWÈzÉ

CEV

ukončila heroická bojovnost VK. od
tohoto okamžiku se domácí lvice už
neohlížely zpět.
Ve třetím dějství utekly ze 4:4 na 8:4
14:7, jejich působivý volejbalový
koncert pokračoval. Naopak tahounky vysokoškolského souboru Šárka
Kubínová, Gabriela Orvošová, Veronika Trnková Martina Michalíková
střídaly občasné záblesky zlepšení
novými propady, jejich ostatní parťačky se absolutně nechytaly. jakmile
Petrášovy svěřenkyně na pár minut
ztratily tempo (15:11), hned jej znovu nabraly (21:11). Aby jejich parádní
kolektivní práce vygradovala šokující
debakl uštědřený hlavnímu adeptovi
na ligové zlato – 25:20, 25:19, 25:14!
„Já tomu ještě úplně nevěřím. holkama jsme si hned po utkání říkaly, jestli
jsme fakt vyhrály, nebo se nám to jen
zdá. Protože dát Olomouci 3:0 za hodinu čtvrt nikdo nečekal. Teď jsme ale
samozřejmě moc šťastné, že se nám to

0CFwGPÊ XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX RQ UGP\CéPÊO UMQNGPÊ QNQOQWEMÚEJ TKXCNGM
D[NQURQPV¾PP÷QDąÊ
Foto: Marek Sonnevend

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Dnešním druhým pokračováním
podrobněji připomeneme asi vůbec
nejcennější zápasový triumf uplynulé
sezóny. Přišel za situace, kdy Hanačky měly za sebou vydařenou přípravu
výsledkově povedený start do extraligové soutěže, byť úvodního vítězství

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

3:1 na půdě Dukly Liberec dosáhly
po nijak skvělém výkonu díky trápení
Severočešek. Ve 2. kole přijel do haly
Sportcentra DDM nejatraktivnější možný soupeř: favorizovaná UP
Olomouc. Rozjetý domácí tým buď
mohl potvrdit svůj nečekaně výtečný
vstup, nebo se proti krajským konkurentkám takzvaně vrátit zpátky na
zem. Všeobecně se předpokládalo
spíš naplnění druhé varianty.
Začátek střetnutí tomu naprosto odpovídal, kralovalo viditelně klidnější
hostující družstvo. Mladý výběr vékáčka se na první pohled potýkal vel-

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.

derby olomoucké rivalky

na úvod extraligy vypráskaly

Prostějovský tým vyhlíží nové obránce, zůstává jediný
Zastavení druhé: kterak prostějovské ženy

Hanácká volejbalová liga stihla před epidemií pět kol z plánovaných osmi. Dohraje se ještě?

Hanácká volejbalová
OLJDVPÉvHQÙFKGUXzVWHY
sSUÕEÈzQÅ
poøadí po 5. kole:
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NEPOVEDENÉ SEZÓNÌ

„Určitě cítíme zklamání, všichni jsme
si představovali být na úplně jiném
místě tabulce. Nedokázali jsme však
urvat nějakou dlouhou šňůru vítězných zápasů po sobě, ale hlavně jsme
mizerně hráli na domácím ledě. Tam
musí každý tým vítězit, ale my to měli
jako na houpačce. Čím to bylo bohužel nevím. Pro mě to bylo ještě horší
tím, že jsem se už pátém kole zranil
nějakou dobu musel kluky sledovat
pouze tribuny, ale takový je sport.“

POKRAÈOVÁNÍ
PROSTÌJOVÌ

BY MÌLY MLADICE

SVÉ SOUÈASNÉ
PØÍPRAVÌ
SETRVAT

„Jsem zvědavý, jak se vítězové dru- „Už dva týdny se připravuji pod
hé ligy Vrchlabí, Kolín Šumperk taktovkou mého kondičního tre-

32'2%¨6287¨l(

„Klub na mě uplatnil opci, takže
zůstávám. Věřím, že příštím ročníku budeme hrát kvalitní hokej
musíme znovu přilákat diváky do
hlediště. Prostějově vždy byli kvalitní fanoušci bylo tu těžké vyhrávat
jako host.“

Generální manažer Jestřábů

néra Miloše Peci, se kterým spolupracuji více než čtyři roky. Bohužel teď je to horší tom, že se nedá
chodit do posilovny. Takže cvičím
doma, jezdím na rotopedu, chodím běhat pořídil jsem si koloběžku, na které brázdím cyklostezkami Prostějově. Chtěl bych hlavně
RADOSTI SOUKROMÍ
všem našim fanouškům této těžké
době popřát hodně zdraví ať se
„přítelkyní čekáme miminko, byla všichni šťastně shledáme na zimto pro nás skvělá zpráva už se oba ním stadionu!“
(son)
moc těšíme. Kluk, nebo holka? Můj
názor je takový, že je jedno, co to
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
bude. Hlavně ať je děťátko zdravé
líbí se mu námi na světě. Už jsem
taky stihl žádost ruku jsem rád, že
řekla ano. Do svatby příštím roce si
musím nechat spravit zub vyražený
při utkání Sokolově.“ (smích)
zhostí své šance postoupit do
Chance ligy. Každopádně si myslím, že letos nikdo nebude tak odskočený, jako byl Motor, takže soutěž bude velmi vyrovnaná. já
osobně jsem zvědavý na Kladno,
jaký tým poskládá.“

yy Jak zní vaše zhodnocení uplynulé sezóny Jestřábů?
„Sezónu hodnotím jako neúspěšnou. Jinak to ani nejde. Chtěl bych
ale především poděkovat našim
sponzorům a podporovatelům prostějovského hokeje, především našemu hlavnímu partnerovi Statutárnímu městu Prostějov.“
yy Co vidíte jako nejdůležitější
příčinu toho, že se Jestřábi nedostali ani do předkola play-off?
„Těch příčin bylo několik. Bohužel
si myslím, že se nám nevyplatila individuální letní příprava, čeští hráči
se na sezónu sami připravit neumí,
o tom jsem nyní na stoprocentně
přesvědčen. Dále to byly nestabilní
výkony brankařů, počínaje Neužilem a konče dalšími, které jsme
zde měli kromě Hufa, před nímž je
třeba smeknout jak výkonnostně,
tak charakterově. Je to super kluk.
Dalším důvodem bylo zranění Divíška, který pro nás byl nemalou

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhoovor
pro Večerník

finanční zátěží bez efektu. Vím, že
to nebyla jeho vina, ale klub na to
doplatil, protože v českém hokeji
platíte hráče OSVČ, i když je zraněný a nehraje, tak to zde prostě je
– zraněnému hráči platíte, nového
hráče si z finančního hlediska pořídit nemůžete. Na ledě zrovna tento
hráč chyběl celému týmu a hlavně
Nouzíkovi (Tomáš Nouza – pozn.
red) řadu měsíců.“
yy Defenzíva byla zprvu málo
početná, později se stávalo, že
obránci hráli zápas pravidelně
třeba jen v pěti šesti lidech. Byl
tohle pro tým další ze zásadních
problémů?
„Zásadní problém pro tým nebyl
počet obránců, ale jejich kvalita.
A ta byla katastrofální! Myslím, že
nepřeženu, když řeknu, že z obrany
zklamali všichni, a proto zde v příští
sezóně z nich nikdo nebude. Kromě
našeho odchovance Krejčího, který
před novou sezónu dostane šanci,
ale pouze šanci.“
yy Je něco, s čím jste byl naopak
spokojený?
„Snad jen s tím, že se podařilo posunout výstavbu nových šaten pro děti
a tréninkových prostor pro všechny
hokejisty. Stavba snad již v krátké době

těných pro příští sezónu? Můžete
uvést i konkrétní jména?
„Myslím, že více jak deset hráčů podepsaných máme, ale rozhodně si nebudeme schopni dovolit taková jména
jako v minulosti a rozhodně nebudeme
nikam spěchat. Jmenovat zatím nebudu.“
yy Co se musí pro příští ročník změnit?
„Chtěli jsme změnit letní přípravu na
společnou, což se nám díky koronavirové epidemii úplně nepovede. Chtěli
jsme nového kvalitního brankaře, kterého již máme, a celou novou kvalitní
obranu, na čemž Jirka Vykoukal usilovně pracuje. S útokem si tolik hlavu nelámu, tam bude k dispozici hráčů hodně.“
yy Jak moc je aktuálně klub svázán
opatřeními spojenými s koronavirem?
„Tak jako všichni, nemůžeme trénovat,
vše je výrazně komplikovanější, ale
pevně věřím, že již vše míří správným
směrem a brzy se všichni vrátíme k normálu.“
yy Bylo těžké se rozloučit s hráči
jako je Divíšek, Nouza nebo Račuk?
Proč jste se k výpovědím rozhodl?
„Tuto záležitost nebudu komentovat.“
yy Mají už Jestřábi signály od sponzorů, že kvůli současné epidemii váhají s další podporou klubu?
„Myslím, že jsme na tom stejně jako
celý sport v České republice a ostatní
sporty v Prostějově, shánět sponzory
bude ještě mnohem a mnohem těžší
než v minulosti. Kluby budou daleko
více závislé na pomoci měst a státu.“
yy Co byste na závěr vzkázal fanouškům Jestřábů?
„Přál bych si plný stadion jako při postupu do první ligy, pokles jejich návštěvnosti si hokej nezaslouží. Problém
je, že skutečných fanoušků, kteří klub
a hokej mají rádi, a tudíž přijdou, ať se
klubu daří, nebo nikoliv, je v Prostějově
aktuálně velmi málo. A to i přes velmi
dobré výsledky v minulých letech...“
yy Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí odvolat Jiřího Vykoukala
z pozice trenéra?
„Odvolat je silné slovo, prostě jsme
se domluvili, že jako první změnu
uděláme výměnu trenéra, aby tým
dostal nový impuls. Jirka dál pracuje
pro Jestřáby na plný plyn.“

“

yy Co jeho nástupce zlepšil, co se
mu naopak zlepšit nepodařilo?
„Myslím, že Laďa Lubina udělal
také, co mohl, ale výsledky bohužel
nepřišly. Prostě takový je sport.“
yy Byl tam podle vás moment,
který definitivně rozhodl o neúspěchu v boji o předkolo?

„Petr Chlán má velký potenciál,
a pokud si to v hlavě srovná, bude na
sobě pracovat, může se každým rokem velmi posouvat vzhůru, o bratrech Jadusových to platí také, u Petra Krejčího mám velký otazník, ale
i zde potenciál je.“
yy Kolik hráčů je aktuálně zajiš-

Skutečných fanoušků, kteří klub
a hokej mají rádi, a tudíž přijdou,
ať se klubu daří, nebo nikoliv, je
v Prostějově aktuálně velmi málo...

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Tým měl na medaili!“

PROSTĚJOV Velké ambice vystřídal zmar, prázdné tribuny a hlav- začne, což je skutečně super. Velký dík
ně smutný i brzký konec. Takovou sezónu 2019/2020 za sebou mají patří statutárnímu městu Prostějov,
prostějovští Jestřábi. Tým, který přes loňské léto doznal řady změn, děti si to skutečně zaslouží.“
byl pasován do širší špičky druhé nejvyšší hokejové soutěže. Tedy
do části tabulky Chance ligy, kterou se v předešlých ročnících letech
dařilo pravidelně obsazovat. A s ještě silnějším útokem i posilami do
defenzívy mířili Jestřábi minimálně do semifinále. Skutečnost ale
byla jinde. I když kvůli koronavirovým opatřením skončil ročník dříve, než měl, a předkolo play-off zapsalo jen první dva zápasy ze sérií,
svěřenců kouče Lubiny se už boje na ledové ploše stejně tak netýkaly. Skousnout nejhorší sezónu za celou dobu svého šéfování musel
i generální manažer a jednatel klubu Jaroslav Luňák (na snímku).

„To nebyl žádný moment, to byl výsledek celé nepovedené sezóny.“
yy Do hry se zapojilo i několik
velmi mladých hráčů, jako jsou
třeba zmíněný Petr Krejčí, Petr
Chlán či bratři Jandusové. Kteří
z nich se předvedli nejlépe?

Jaroslav Luňák se ohlíží za sezónou

d1&%*1&;12140'$7&7
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stroval i dočasný návrat k aktivní hokejové kariéře v podání tou dobou téměř
devětačtyřicetiletého Vykoukala.
Podobně složitá situace je také v brankovišti. Zatímco už s jistotou se dá vyloučit pokračování Radka Haase nebo
Daniela Dvořáka, který odešel už v lednu. Otazník visí i nad zbývajícími muži
v masce. „Ze čtyř, co zde byli, tak v současné době uvažujeme jedině o Danu
Hufovi. Ten jediný je předmětem jednání. Vzhledem k trhu se ale může stát
ještě ledasco, není žádná jistota,“ nastínil Jiří Vykoukal.

PROSTĚJOV Hráčský kádr hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov pro nový ročník Chance ligy 2020/2021 se
pomalu začíná formovat. Prvním oficiálně potvrzeným
plejerem, na jehož setrvání uplatnilo vedení hanáckého klubu opci, se stal čtyřiadvacetiletý útočník Dominik
Hrníčko. Zde je hrst jeho názorů na uplynulou sezónu,
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
aktuální situaci nejbližší budoucnost tak, jak informaci
týmu v uplynulém ročníku. Situaci ilu- přinesl klubový web.

čekají miminko už se těší na příští sezónu

požádal přítelkyni ruku,
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STŘÍPKY NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK Û,!ß"/3+ Dominik Hrníčko zůstává LHK,

volejbal

za důvěru“

Praha, Prostějov (son) - Nebýt koronaviru, UNIQA extraliga volejbalistek ČR
2019/2020 by právě teď vrcholila závěrečnými bitvami medaile. reprezentace žen by
měly před sebou úvodní soustředění na
letní Golden European League srpnovou
kvalifikaci postup na Mistrovství Evropy
2021. Za normálních okolností by šanci
být nominovány do širších výběrů svých
národních výběrů určitě měly některé hráčky VK Prostějov, například nahrávačka Michaela Zatloukalová, univerzálka Gabriela
Kopáčová, smečařky Lucie Nová (všechny
Česko) Karolína Fričová či odcházející blokařka Nikola Stümpelová (obě Slovensko).
Nyní však vinou pandemie COVID-19
byla Evropská liga odložena na neurčito
osud uskutečnění první kvalifikační fáze
ME ve zmíněném srpnu je hodně na vážkách. Pochopitelně nemohou zatím odstartovat ani původně plánované tréninkové kempy reprezentačních týmů. „Nastalá
situace sice není ideální, ale mám plán, jak
se připravit na vrchol sezóny jsem ve spojení se všemi adeptkami na reprezentační
dres. Věřím, že se kvalifikace odehraje naplánovaném termínu, ale musíme počkat
na rozhodnutí CEV vlády ČR. Nejhorší to
bude asi omezením cestování přes hranice.
Jsem skoro každodenním kontaktu manažerem reprezentace Javůrkem snažím se
být kontaktu hráčkami,“ řekl kouč českých
volejbalistek Giannis Athanasopoulos.
„Míla mě informuje vývoji situace ČR.
Holky se připravují domácím prostředí
obdrží individuální kondiční plán. Sice se
otevřela venkovní hřiště pro reprezentanty,
ale na antuce by to asi nebylo ono, takže
čekáme na datum, kdy bychom se mohli
poprvé sejít hale. Věřím, že holky přijedou
na první sraz dobře kondičně připravené
pak budeme muset dohnat herní pauzu,“
doplnil řecký lodivod, mimochodem manžel někdejší prostějovské střeďačky Sonji
Borovinšek.

Reprezentaèní akce
ÄHNDMÉQDYÙYRMQ½ND]\

Dobřichovice, Prostějov (son) - Jak už
Večerník informoval před týdnem, na základě rozhodnutí Správní rady Českého
volejbalového svazu získaly ženy TJ Sokol
Dobřichovice coby vítězky předčasně
ukončené 1. ligy ČR 2019/2020 právo
startu příštím ročníku UNIQA extraligy.
Zatím to však moc nevypadá, že by téhle
možnosti využily. „Za prvé máme nevyhovující halu, což by se dalo řešit buď výjimkou od svazu, nebo přesunem do jiné
haly Bios na našem pozemku, která regule
pro extraligu splňuje,“ informoval předseda
dobřichovického oddílu Jaroslav Čermák,
že jeden ze dvou zásadních problémů se dá
vyřešit. druhého to ale nejspíš bude poznání složitější. „Ke vstupu do nejvyšší soutěže
nám chybí peníze, konkrétně skoro jeden
milión korun,“ upozornil Čermák na nezbytnou nutnost sehnat finanční prostředky navýšení klubového rozpočtu. Pokud
by se vedení dvojnásobných prvoligových
premiantek posledních dvou let podařilo
tuhle ekonomickou překážku zdolat, měla
by tuzemská elita volejbalistek od podzimu
jedenáct účastníků. opačném případě zůstane počet extraligových družstev něžného pohlaví na stávající desítce.

Dobøichovicím chybí
extralize milión korun

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ
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naše soutěž

Jak sami víte, veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před šesti
týdny úplně zastavil. A podle současného vývoje zdravotní situace
je zřejmé, že navzdory postupně
uvolňovaným nařízením vlády
ČR se ještě nějakou dobu nerozběhne. Do chvíle, než se tak stane,
pro vás máme VIRTUÁLNÍ LIGU
VEČERNÍKU! V rámci ní můžete
sami určovat výsledky vybraných
kolektivních soutěží 2019/20 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 dnešním druhém dílu tedy za období 16. až 22. 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.

PØEDSTAVENÍ
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společně dohrajeme tímto virtuálním způsobem třeba až do konce
jinak (z)rušených soutěží.
Ne každý pochopitelně rozumí či
holduje všem sportům, proto nikoho
nenutíme stanovovat výsledky veškerých námi vybraných soutěží. Nezbytným minimem je určit alespoň
jednu soutěž, 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!

HÁZENÁ

&uࣂ;m࣐
výsledky

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

Své výsledky pro
druhý hrací týden posílejte
výhradně na e-mailovou
adresu:
marek.sonnevend@email.cz
Doručit můžete také tipovací lístky
do schránky po pravé straně vedle
vchodu do redakce v ulici Vápenice
19, Prostějov. Uzávěrka hlasování
zahajovacího kola Virtuální ligy
Večerníku je ve čtvrtek 30. dubna ve
20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová soutěž
přinese co nejvíc příjemné zábavy!

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƐĺ

Ve fotbalové Fortuna:Národní lize
2019/20 se hrálo 18. kolo a muži
1.SK Prostějov bohužel nepřekvapili. Na půdě vedoucích Pardubic
podlehli 0:2, v průběžné tabulce
tak zůstali až dvanáctí, leč pořád
s devítibodovým náskokem na sestupové příčky. V zápasovém šlágru
dvou aspirantů na návrat do první
ligy Dukla Praha přemohla Jihlavu
2:1, zaujaly také triumfy tří spolufavoritů venku: Zbrojovky Brno
v Ústí nad Labem, Hradce Králové
ve Varnsdorfu i posílené Viktorie
Žižkov ve Vítkovicích.
V basketbalové Kooperativa NBL
mužů 2019/20 si borci BK Olomoucko v sedmém pokračování
elitní nadstavbové skupiny poradili
vcelku hladce s Ústím nad Labem
90:77, čímž tohoto soupeře přeskočili na čtvrté pozici aktuálního
pořadí. Dlouhou vítěznou šňůru
prodloužil mistrovský Nymburk
přesvědčivým úspěchem na palu-

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

bovce druhé Opavy, zatímco Svitavy přehrály Pardubice a pražský
USK těsně udolal Děčín. Ve spodní
grupě Brno zvládlo Kolín a Ostrava pod vedením exprostějovského
kouče Petera Bálinta odvezla cenné dva body za vydřené vítězství
v Hradci.
Ve volejbalové UNIQA extralize
ČR 2019/20 se ženy VK Prostějov
vrhly po hlavě do dramatického
čtvrtfinále proti Ostravě. Nejprve
ji doma porazily 3:1, ale vzápětí
o fous podlehly v nesmlouvavé řeži
na severu Moravy 2:3 a stav série
je tedy vyrovnaný 1:1 na duely. Ve
všech ostatních dvojicích úvodního kola play-off panuje zápasové
skóre 2:0 ve prospěch favoritů:
Šelmy Brno zdolaly v městských
derby Královo Pole dvakrát 3:1,
Olomouc nedala příliš mnoho šancí „spřátelenému“ Šternberku a naopak Olymp Praha měl hodně práce s nebezpečnou Duklou Liberec.
V házenkářské 2. lize JM 2019/20
přišel na řadu 15. díl. Muži TJ Sokol Kostelec na Hané HK „pouze“
remizovali s nevyzpytatelnou Kuřimí 26:26, proto se neodpoutali
z deváté pozice průběžného pořadí.

Házenkáři TJ Sokol II Prostějov
svedli podobně nervydrásající bitvu proti béčku Brna, ale výsledkově o chloupek zdařilejší 26:25. A na
posledním postu se tak bodově dorazili k desáté Olomouci. Suverénní
Bohunice bez potíží kralovaly právě v hanácké metropoli, taktéž silná
Telnice hladce odpravila rezervu
Maloměřic a Velmez nejtěsnějším
rozdílem ubouchal Újezd u Brna.
V hokejové Chance lize ČR
2019/20 se dohrálo předkolo play-off, kam bohužel nepostoupili
prostějovští Jestřábi. A právě jejich úspěšnějším konkurentům ze
spodní nadstavbové skupiny vyšel
postup do čtvrtfinále, neboť na
vlastním ledě dotáhli slibně rozjeté
série proti výše postaveným celkům
z dlouhodobé fáze. Horácká Slavia
Třebíč třetí výhrou v řadě vyřadila
pražskou Slavii, Dukla Jihlava poslala na dovolenou Torax Poruba
dvěma domácími zdary a v součtu
3:1 na střetnutí.
Druhé kolo Virtuální ligy Večerníku přináší během tohoto týdne
pokračování všech zmíněných soutěží, a navíc k nim podle původního
termínového kalendáře přidáváme
krajský přebor fotbalistů.
Další nižší soutěže nejsledovanějšího sportu neboli kopané přibydou od příštího pondělí, proto
čtěte Večerník, a pokud chcete,
do naší VLV se klidně zapojte! Za
uplynulý týden jsme vylosovali
tyto tři výherce našich cen: Karel
Sekanina (Prostějov), Drahomír
Duchek (Mostkovice) a Lukáš
Novák (Prostějov). Vyzvednout
si je můžete poprvé v redakci už
tento čtvrtek 30. dubna.

Zástupcům regionu se dařilo střídavě úspěšně

PROSTĚJOV Máme za sebou zahajovací dějství Virtuální
ligy Večerníku, do níž se zapojila část naší redakce a zatím
více než třicítka z vás, sportovních nadšenců z řad široké
veřejnosti. Všichni společně jsme určili výsledky 1. kola naší nové soutěže, jejíž představení, pravidla i premiérové rezultáty najdete níže. Vy se teď podívejte, jak to napoprvé
dopadlo! Originální, výjimečná a hlavně ryze regionální
VIRTUÁLNÍ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU odstartovala. Buďto u toho s námi a zapojte se do druhého klání.

Mohelnice – Šternberk
–
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Jihlava – Varnsdorf
–
Brno – Dukla Praha
–
9\vHKUDGs/ÉvHÎ
–
3DUGXELFHs¶VWÉQDG/DEHP
–
6.3URVWÈMRYs9ÉWNRYLFH
–
lLzNRYs&KUXGLP
–
Hradec Králové – Tøinec
–
Vlašim – Sokolov
–
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DS½WÅ]½SDV\VÅULÉ
Šelmy Brno – KP Brno
–

SÔÉSDGQÈ/LEHUHFs2O\PS
–
SÔÉSDGQÈ2O\PSs/LEHUHF
–
VK Prostìjov – Ostrava
–

USK Praha – Svitavy
–
6NXSLQD$sNROR
USK Praha – Pardubice
–
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Brno – Ostrava
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–

Bohunice – Telnice

–

Újezd u Brna – Kostelec na Hané

–

Kuøim – Olomouc

–

Malomìøice B – Prostìjov

JM 2019/20 - 16. kolo
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Pardubice – Nymburk
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Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže
kdo určí, v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska
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Kouč BK Olomoucko Predrag Benáček je momentálně bez smlouvy,
ale s dalším působením počítá. Sázet hodlá zejména na mladé talenty
PROSTĚJOV S basketbalem už
toho trenér Predrag Benáček (na
snímku) prožil docela hodně. Jako
špičkový hráč evropského formátu i jako úspěšný trenér, který prošel několika kluby v Kooperativa
NBL a vyzkoušel si také angažmá
na Kypru. Nepředpokládal, že by
jej ještě něco v jeho milovaném
sportu mohlo zaskočit, než přišel soutěžní ročník 2019/2020,
v němž vedl BK Olomoucko. Jeho
tým postihl nečekaný úprk nejužitečnějšího hráče ligy, sestavu
kosila zranění a poslední ranou
do vazu byla celosvětová pandemie, která sezónu předčasně
ukončila. „Mám hodně dobrou
představivost, ale něco takového
mě ani ve snu nenapadlo. To se
stane jednou za sto let a možná
ani to ne,“ ohlíží se v čase basketbalový odborník a plánuje: „Nový
ročník může být skvělou šancí pro
mladé hráče, z čehož může v budoucnu profitovat nejen prostějovský, ale i celý český basketbal!“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ

2004031536

yy Z nejrůznějších důvodů máte
za sebou hodně divokou sezónu.
Jaké okamžiky byly pro vás nejtěžší?
„Velkým problémem byl naprosto
nečekaný odchod Javonte Douglase.
Byl to klíčový hráč. Věnovali jsme
hodně energie, abychom nejlepšího
basketbalistu předešlé sezóny udrželi v kádru. Byli jsme trpěliví, když si
léčil zraněné koleno. Čekali jsme na
jeho návrat a věřili, že pak půjdeme
herně hodně nahoru. A on se sebral
a utekl. Tým to hodně zasáhlo, na
něco takového nikdo nebyl připravený.“
yy Po několika týdnech se to srovnalo. Olomoucko hrálo dobře,
pravidelně vyhrávalo a v tabulce
šlo nahoru. Jak jste vnímal další
rány v podobě vážných zranění Malika Morgana a Radovana
Kouřila?
„Bylo to hodně složité. Po odchodu
Douglase jsme upravili herní systém,
hráči se pomalu sžívali s novými rolemi. Vypadalo to už nadějně, Morgan
se dostal do výborné formy, Kouřil
rozdával krásné asistence. A najednou vypadli... S tím jsme se potýkali

lám svoji práci, takže je přerušení
smlouvy logické. O budoucnosti
jsem s vedením klubu hovořil. Podali jsme si ruku na to, že budu pokračovat.“
yy V dnešní době?
(smích) „No, podali jsme si ji po telefonu. Ale vzhledem ke vztahům,
které máme, to není podstatné.“
yy Myslíte si, že pandemie
ustoupí v dohledné době?
„Musím říci, že jsem rád, že jsem
v České republice. Opatření vlády zabrala a nejsme na tom jako
v Itálii nebo jako ve Španělsku.
Udělaly se nějaké chyby, ale to je
pochopitelné. Něco podobného
ještě nikdo nikdy nezažil. Celkově ale opatření měla úspěch.
Díky vývoji posledních dnů
začínám být optimista, že

Velkým problémem byl nečekaný odchod
Douglase. Věnovali jsme hodně energie,
abychom ho udrželi v kádru. Byli jsme
trpěliví, když si léčil zraněné koleno. A on
se pak sebral a utekl. Tým to hodně zasáhlo,
na něco takového nikdo nebyl připravený…
během celého ročníku. Navíc třeba
ve chvíli, kdy jsme bojovali o postup
do semifinále Českého poháru, byl
nemocný Lukáš Palyza. Těch problémů bylo tentokrát hodně.“
yy Přitom to měla být sezóna, kdy
hanácký klub zaútočí na finále...
„Všichni jsme tomu věřili. Od klubového restartu šel tým v tabulce
nahoru. V první sezóně se dostal
do play-off, o rok později už vybojoval bronz. Doufal jsem, že další
rok budeme ještě lepší. Tým, který
se podařilo na začátku ročníku složit, na to měl sílu i kvalitu. Nakonec
to dopadlo tak, že se ani nedohrál.
Uplynulé měsíce budu mít na dlouho v paměti.“
yy Co dělá trenér, když nemůže
trénovat?
„V dnešní době? To, co každý lékař,
inženýr, dělník nebo prodavačka.
Sleduje, co se děje kolem a věří, že
současný stav nebude trvat dlouho.
Pandemie zasáhla všechny úplně
stejně. Musíme přehodnotit naše
životy, snažit se, abychom společně
dnešní situaci zvládli. Nikdo z nás
něco podobného nepředpokládal, je
to naprosto nová zkušenost a musíme se s ní vyrovnat.“
yy Nemůžete ani přemýšlet
o příštím ročníku a budoucí sestavě. Je to tak?
„Zatím není jasné, v jaké podobě se
bude hrát. Jaký bude herní systém,
o tom se teprve teď jedná. Neznámé
jsou rozpočty klubů pro další období. Dokud se nevyřeší tyto otázky,
můžu teoreticky uvažovat o variantách.“
yy Jaké možnosti máte v hlavě?
„Jako trenéři ve všech klubech, stejné. Hrát s cizinci, hrát bez nich. Pokoušet se sehnat špičkové domácí
hráče anebo hrát s mladými odchovanci. To jsou čtyři základní varianty.
Osobně by se mi líbila ta čtvrtá.“

yy Dát mladým možnost, aby
si pořádně zahráli, získali zkušenosti a výkonnostně vyskočili?
„Přesně tak. Mluví se o tom, že by
v příští sezóně nikdo nesestupoval.
To by byla ideální příležitost dát
nadějným basketbalistům obrovský prostor. Pro celý český basket
by to byla skvělá příležitost a velká
šance. Mladí kluci by brali na sebe
zodpovědnost za jednotlivé výsledky, ovšem bez nějakého
existenčního tlaku. Z toho by
časem mohl profitovat třeba
i národní tým.“
yy Takže celek BK Olomoucko by mohl jít tímto směrem?
„A proč ne? Z těch
opravdu mladých kluků může pod košem
hrát Viktor Vašát
s Dominikem Štěpánem. Na křídle Lukáš Sychra a bratři
Klepačové. František Váňa může
hrát čtyřicet minut
a pokračovat ve
svém růstu. Můžou
přijít i někteří další
z prostějovského
m l ád e ž n i c ké h o
centra.“
yy Pár zkušených
by to ale chtělo...
„Po zranění se vrátí
Radovan Kouřil,
který už je osobností. Je možné,
že zůstane Lukáš
Palyza. Na pivotu
bych byl rád, kdyby ještě alespoň
rok vydržel Michal
Norwa. To je hráč,
který do našeho klubu prostě patří. pasech se mu třeba úplně nedařilo,
Na hřišti i v kabině. V některých zá- ale tak to je u všech hráčů. Ovšem je
týmový, pokaždé se snaží odevzdat
maximum. Basketbal miluje a je to
vidět. Jeho přínos pro tým je velký.“
yy Mluvíme o ryze českém týmu
bez cizinců?
„Může být. Možná by se dalo uvažovat o jednom, ale není vyloučeno, že by šlo čistě o domácí výběr.
Je to všechno otázka jednání a finančních možností. Ale opravdu
je dobré přemýšlet o šanci, která by
se celému basketbalovému hnutí
v dohledné době vrátila a z toho by
profitovala i tuzemská soutěž.“
yy Jaká může být liga, pokud by
k variantě s mladými hráči přistoupilo více klubů?
„Rozhodně zajímavá. Ve hře by
zřejmě byly nějaké chyby, které
k výkonům mladých hráčů patří.
Ale myslím si, že zápasy by byly
rychlé, plné nasazení, atletické a fanoušci by se rozhodně bavili.“
yy Stále mluvíme o hráčích. Jak je
to ale s vámi, budete v příští sezóně na střídačce BK Olomoucko?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Momentálně jsem bez smlouvy.
Tu, která platila, jsme přerušili.
S tím jsem pochopitelně souhlasil.
Netrénujeme, nehrajeme, nedě-

se život pomalu vrací k normálu.
Bude trochu jiný, ale to je třeba. Už
jen proto, aby se podobná situace
neopakovala.“

vizitka
PREDRAG BENÁČEK
✓ narodil se 29. března 1959 v Sarajevu
✓ jako hráč se v dresu tehdejší Jugoslávie
stal vicemistrem Evropy (1981)
a získal bronz na univerziádě

✓ největšího klubového úspěchu dosáhl v roce
1979, kdy s Bosnou Sarajevo ovládl Pohár
mistrůevropskýchzemí,předchůdcednešníEuroligy

✓ během bohaté kariéry nastupoval také za Panathinaikos Atény
✓ je specialistou na zapracovávání nováčků do Kooperativa NBL
✓ v sezóně 2004/2005 stál u premiéry Prostějova v nejvyšší soutěži,
klub v lize vedl něco přes rok a byl u historického prvního bronzu

✓ déle předtím vydržel v Nymburce, kde během úvodní sezóny (2000/01)
převzal tým pozdějších hegemonů, ve druhém roce už s ním skončil bronzový

✓ devět let trénoval Kolín a tým dovedl v sezóně 2011/2012 k historickému
úspěchu v podobě zisku bronzových medailí

✓ v polovině minulé dekády vedl Apollon Limassol i kyperský národní tým
✓ úspěšný byl i při premiéře BK Olomoucko mezi elitou, když hned
na první pokus s nováčkem postoupil do play-off a o rok později
již bral bronz v lize i poháru
zajímavost: je rodákem z Bosny, ale má české kořeny a slovinský pas

basketbal / tenis
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$CUMGVDCNKUVÆRTCEWLÊRQO¾JCLÊ „Ráda si zahraju,“ těší se

FQOCPGDQUVWFWLÊ Petra Kvitová

na domácí zápasy

PROSTĚJOV Kvůli vynucenému předčasnému ukončení
sezóny museli basketbalisté
upravit řadu svých aktivit.
Denní náplň pravidelně plnily tréninky, příprava na ligové
duely i vlastní zápasy. S nečekaným množstvím volného
času hráči naložili různě, současně se snaží udržovat v odpovídající kondici.

PROSTĚJOV, PRAHA Mezi
hráčkami, které se představí na
turnajích pořádaných Českým tenisovým svazem, nechybí ani Petra
Kvitová (na snímku). Dvojnásobná
wimbledonská vítězstva se již připravuje, současně uznává, že má někdy problémy s motivací. „Je to teď
složitější, když nehrajeme turnaje,“
uznává tenistka s klubovou příslušností k TK Agrofert Prostějov.

Ladislav VALNÝ
„Každý to má jinak. Snažím se alespoň běhat, protože potřebuji ten
‚hormon štěstí‘ po sportovním
výkonu. Není to pochopitelně optimální. Už se těším, až se s klukama
domluvíme a půjdeme si zaházet na
nějaký venkovní koš,“ těší se Marek
Sehnal, který volná okénka v běžném
programu zaplnil bez větších problémů. „Dělám věci kolem baráku, pomáhám tátovi v dílně,“ uvedl Sehnal.
Volný čas dokázal zaplnit také Michal Norwa. Pomáhá v podnikání
kamarádovi, současně přemýšlí
o své bezpečnostní službě. „Možná

0CRQFMQwQXÆUQWDQLGUKOWUÊJT¾éK$-1NQOQWEMQLGwV÷FNQWJQRQéMCVe

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

právě tohle období v tomto oboru
pomůže rozlišit kvalitní firmy od
těch ostatních,“ uvažuje pivot BK
Olomoucko.
Kapitán hanáckého výběru Lukáš Palyza především odpočívá.
V posledních letech měl minimum
prostoru na regeneraci. V lize patřil pravidelně mezi nejvytíženější
hráče, v létě pravidelně absolvoval
náročný reprezentační blok a třeba
do přípravy na poslední sezónu se
zapojil bezprostředně po návratu
z úspěšného světového šampionátu

v Číně. „Předchozí roky byly opravdu hodně náročné, tělo potřebovalo
na nějakou dobu pauzu. Zkušenější
hráči přestávku potřebují. Regenerace je důležitá i z mentální stránky.
Hráč potřebuje dostat zase hlad po
basketu,“ míní Palyza.
Někteří sportovci se díky pauze
soustředí především na studium
a dohánějí, na co v sezóně nebyl
čas. „V těchto dnech dopisuji bakalářskou práci,“ prozradil svoji hlavní
současnou náplň rozehrávač Adam
Goga.

Morgan v nejlepší zahraniční pětce
PRAHA Také na zástupce BK
Olomoucko se dostalo v rámci vyhlašování ankety o nejužitečnějšího basketbalistu Kooperativa
NBL. Malik Morgan se dostal do
nejlepší zahraniční pětky nejvyšší
soutěže. Kromě křídelníka hanáckého celku je v sestavě svitavská
dvojice Eugene Crandall, Sean
O‘Brien, Raheem Appleby z USK
Praha a nymburský Zachary Hankins.
„Malik se postupně rozehrával a dostal se do skvělé formy. Jako skvělý
atlet téměř nemusel střídat, dával dů-

ležité koše. Byl velkou oporou, škoda
jeho těžkého zranění,“ uvedl na Morganovu adresu sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Nejužitečnějším hráčem předčasně ukončené basketbalové ligy
byl zvolen rozehrávač Jakub Šiřina
z Opavy. Dvaatřicetiletý český reprezentant získal ocenění podruhé
v kariéře, poprvé anketu odborníků, klubových manažerů, trenérů
a kapitánů ovládl v roce 2016. „Tahle cena je pro mě určitě zvláštní,
a to v mnoha ohledech. Tím největším je samozřejmě ukončení se-

zóny. Ocenění mě samozřejmě těší,
na druhou stranu mě mrzí, že jsme
přišli o play-off a týmy i jednotliví
hráči nemohli ukázat, co v nich je,“
řekl Šiřina.
Zkušený basketbalista se dostal také
do nejlepší sestavy soutěže, ve které
jej doplnili Vojtěch Hruban, Jaromír
Bohačík a Zach Hankins z Nymburku a Pavel Houška z Ústí nad
Labem. Koučem sezóny byl zvolený
Petr Czudek. Cenu pro nejlepšího
obránce získal Viktor Půlpán z Pardubic a největší zlepšení zaznamenal
Radek Farský z Brna.
(lv)

Pauza má pozitiva.

Mám čas na školu,
říká Adam

GOGA

PROSTĚJOV Také sportovci
se snaží hledat na současné situaci pozitiva. Mezi
takové patří i rozehrávač BK Olomoucko
Adam Goga (na
snímku). Po předčasném ukončení sezóny se
ponořil do studia
na vysoké škole.
„Právě dodělávám
bakalářku. Je kolem
ní hodně práce,“ říká
hráč hanáckého výběru.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vůbec nedošlo. Ale když se to stalo,
Ladislav
je třeba hledat i pozitiva. V mém
VALNÝ
případě je to dostatek času na stuyy Takže vám ukončení sezóny dium. Práce mám opravdu hodně.
přijde vhod?
Vlastně ani nevím, jak bych všech„To zase ne. Byl bych pochopitelně no stíhal, kdyby sezóna probíhala
spokojenější, kdyby k celé situaci normálně.“

yy Od sportu jste si dal úplnou
pauzu?
„Pohyb potřebuji, jsem na něj odmalička zvyklý, takže se neflákám.
Dostali jsme individuální tréninkové
plány, ty plním. Není to optimální,
ale aspoň něco. Vše je ale bez balonu,
vůbec netuším, jak to bude vypadat,
až vezmu míč do ruky...“
yy Trefíte vůbec koš?
„To se uvidí... Doufám, že se už brzy
na nějaké venkovní hřiště dostaneme a tam se všechno ukáže. Získat

zpět cit do ruky a přesnost při střelbě
asi chvilku potrvá. Snad ale míč nehodím někam za plot.“ (úsměv)
yy Jak bude vypadat příští soutěžní ročník, pokud bude mít standardní průběh?
„Myslím, že to v tomto okamžiku nikdo přesně neví. Nejde odhadnout,
jak to bude s cizinci. Není rozhodnuto o herním systému soutěže ani
o počtu účastníků. Možná dostanou
mnohem větší prostor mladí hráči. O tom všem se však bude ještě
jednat, takže uvidíme, jak to v reálu
bude vypadat.“

Ladislav VALNÝ
yy Jak momentálně vypadá vaše
příprava?
„Na kurt chodím dvakrát týdně. Aby
mě nebolela ruka a zvykla jsem si. Navíc doma denně cvičím a běhám podle
plánů kondičního trenéra. Přiznávám,
že mě to moc nebaví, ale všechno dělám poctivě.“

yyVěříte, že se sezóna ještě rozběhne?
„Překvapilo by mě, kdybychom začali hrát už v září. Myslím, že se to
letos asi nestihne,
že se všechno
posune a bude
to až příští rok.“
yy Kvůli častému
cestování hráčů
i trenérů?
„Celý svět by musel být v pořádku, aby
se mohlo cestovat… Myslím, že tenis
bude jeden z posledních sportů, které
se vrátí do normálního stavu, protože
v rámci něj přijíždí na jedno místo hráči, trenéři a týmy z celého světa.“
yy Co říkáte na sérii turnajů, které
plánuje Český tenisový svaz?
„Je to dobrý nápad. Zápasy hráči potřebují, je to něco jiného než trénink.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Bude dobré mít zase nějaký adrenalin
a být s lidmi z tenisového prostředí.
Pokud se nestane něco mimořádného,
tak si ráda zahraju.“

Karolína Plíšková bude hrát
virtuální Madrid. -DNRMHGQLçND
PRAHA, PROSTĚJOV Už nějaký
čas je jisté, že tenisový turnaj Mutua
Madrid Open se v květnu hrát nebude. Organizátoři zareagovali náhradním řešením. Tenisté a tenistky
sehrají od 27. do 30. dubna virtuální turnaj on-line a místo raket tak
vezmou do rukou herní ovladače.
Zápolit se bude ve videohře Tennis
World Tour, v níž je dostupný také
madridský centrální dvorec Manola Santany. Český tenis bude zastupovat Karolína Plíšková.
„Na svůj první virtuální tenisový
turnaj se moc těším. Myslím, že to
bude velká zábava nejen pro fanoušky, kteří nás uvidí soutěžit na úplně
jiné platformě a předvádět z našich

domovů úplně jiné dovednosti, ale
myslím, že to bude velká legrace
i pro nás hráčky,“ řekla tenistka, která
reprezentuje TK Agrofert Prostějov.
„Líbí se mi i ten charitativní podtext
akce a udělám maximum, abych ve
hře Mutua Madrid Open Virtual
Pro vydržela co nejdéle,“ řekla vítězka šestnácti turnajů WTA a přizvala
na pomoc i své fanoušky. „Žádné
zkušenosti s takovým tenisem vlastně nemám. Zkusila jsem si to v posledních dnech a moc mi to nejde,
takže z toho mám obavy. Budu potřebovat, aby mi fanoušci drželi palce,“ uvedla Plíšková.
Do akce půjde po šestnácti mužích
a ženách, jejich finanční odměny na-

rozlosování skupin tenisového
turnaje Mutua Madrid Virtual Pro
Skupina 1: -#41.ª0#2.ªi-18 $GNKPFC$GPEKEQX¾ iXÚECTUMQ (KQ
PC(GTTQX¾ (TCPEKG %CTNC5WCTG\QX¾0CXCTTQX¾ iRCP÷NUMQ
Skupina 2: 'NKPC5XKVQNKPQX¾ 7MTCLKPC ,QJCPPC-QPVCQX¾ 8$TKV¾PKG 
8KEVQTKC#\CTGPMQX¾ $÷NQTWUMQ 5QTCPC%KTUVGCQX¾ 4WOWPUMQ
Skupina 3: $KCPEC #PFTGGUEWQX¾ -CPCFC  /CFKUQP -G[UQX¾ 75# 
-TKUVKPC/NCFGPQXKEQX¾ (TCPEKG %CTQNKPG9Q\PKCEM¾ &¾PUMQ
Skupina 4:-KMK$GTVGPUQX¾ 0K\Q\GOÊ #PIGNKSWG-GTDGTQX¾ 0÷OGEMQ 
&QPPC8GMKéQX¾ %JQTXCVUMQ 'WIGPKG$QWEJCTFQX¾ -CPCFC

víc pomůžou tenistům a tenistkám
v nouzi. Virtuální akce se mimo jiné
zúčastní letošní finalista Australian
Open Dominic Thiem. Mezi největšími hvězdami nechybí Rafael
Nadal, Alexander Zverev nebo Elina
Svitolinová a Belinda Bencicová.
V pátek odpoledne proběhlo rozlosování skupin tenisového turnaje
Mutua Madrid Virtual Pro. Nasazenou jedničkou ženské části virtuálního podniku je právě Karolína
Plíšková, kterou čeká v čtyřčlenné
skupině její kamarádka Švýcarka
Belinda Bencicová. Dalšími soupeřkami jsou ještě Francouzka Ferrová
a Španělka Suarezová Navarrová.
Dotace pro mužskou i ženskou soutěž bude 150 tisíc eur, přičemž vítězové se rozhodnou, kterým hráčům
nacházejícím se ve finanční tísni tyto
prostředky věnují. Dalších 50 tisíc
eur pošlou pořadatelé madridského
turnaje přímo na boj proti koronaviru. „Jsme potěšeni, že prostředky
z této iniciativy podpoří širokou skupinu hráčů, kteří zažívají těžké časy,“
těší šéfa ATP Andreu Gaudenziho.
(lv)

Také seriál amatérských tenistů je přerušen,

organizátoři však už plánují červnový

Prostějov Cup

/CTT[%WRXGéV[ąJąGPGTGIKUVTQXCPÚEJ
VGPKUVčtRTčD÷åPÆRQąCFÊRQMQNG

4CFKO,CPÊéGM8NCFCP-QRGNGE8NCUVK
OKN%TJC&QOKPKM&CTOQX\CN2GVT5GFN¾ą
PROSTĚJOV Koronavirus vystavil stopku takřka všem 4CFQXCP%JTQD¾M,KąÊ%TJC/CTVKP
sportovním soutěžím, tenisový Marry Cup 2020 nevyjí- $GPGw2GVGT5VQN¾TKM/KNCP,CXCPUMÚ
maje. Znalci vědí, že jde o oblíbený seriál turnajů ve čtyřhře ,CMWD.WUV[MCFCNwÊ

neregistrovaných hráčů, jenž na prostějovských kurtech
pravidelně absolvují „hobbíci“ bílého sportu včetně někdejších špičkových hráčů z popředí národních žebříčků
ČR, či dokonce i jiných států.
Úroveň téhle série je díky kvalitnímu startovnímu poli trvale vysoká, ovšem ani Marry Cup nemohl kvůli nastoupivší epidemii
pokračovat. V hale Hotelu Tennis Club se stihla odehrát pouze
dvě úvodní kola aktuálního ročníku, po nichž vede průběžný
žebříček jednotlivců Radim Janíček před Vladanem Kopelcem,
Vlastimilem Crhou a Dominikem Darmovzalem.
Březnové třetí dějství už zrušila nákaza, vinou které organizátoři
následně „odpískali“ i dalších pět dílů. „Rozhodli jsme se vzhledem k veškerým okolnostem zrušit naše turnaje plánované na
duben, květen, červen, červenec i srpen. A pokud to zdravotní
situace dovolí, pokračovali bychom znovu od září,“ řekl Večerníku Martin Krupička, který Marry Cup dlouhodobě pořádá
společně s Markem Floriánem.
Uskutečnit však rozhodně chce jednorázový Prostějov Cup,
což je každoročně zvlášť vynikající turnajová přehlídka „amatérských“ deblových párů mužů i žen nejen z České republiky na
venkovních antukových kurtech krásného areálu TK Prostějov
za Kosteleckou ulicí. „Letos by se mělo hrát v sobotu 27. června,
ale teprve uvidíme, jestli zdravotní situace v zemi umožní akci
v tomhle termínu odehrát. Pokud ne, snažili bychom se ji přesunout na nějaké pozdější datum,“ plánuje Krupička.
(son)
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

MHWRGLDJQ]DÈ¸NYDO9ODVWLPLO.DGOHF
Když člověk v životě o někoho přijde, většinou si až teprve
pak uvědomí, koho ztratil. A samozřejmě se hned vybaví
vzpomínky. Veselé, ale i ty méně radostné. Svého tátu jsem
vlastně v životě ztratil dvakrát. V mých deseti letech, kdy
moji matku, mě a mé dva sourozence opustil a založil si novou rodinu. A podruhé ve chvíli, kdy v pátek 17. dubna navždy
dotlouklo jeho srdíčko. Srdíčko člověka, který byl za všech
okolností životním optimistou rozdávajícím dobrou náladu,
vtipy a životní zkušenosti. Tátovi Vlastimilu Kadlecovi jsem
vděčný za mnohé a je mi moc líto, že se s ním už nikdy nebudu moci sejít, povykládat si o životě a hlavně o novinářském řemesle. Protože právě novinařině mě naučil on.
Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. V roce 1989 jsem
se vrátil z vojny. Nastoupil jsem znovu do Oděvního podniku. Během následujícího desetiletí jsem pak vystřídal několik
zaměstnání, pořád jsem ale hledal něco, kde bych takříkajíc
zakotvil. „Nechceš zkusit psát? Byl bych rád, kdybych měl následovníka,“ zeptal se mě někdy okolo roku 1995 táta. Tato
jeho slova mi znějí v uších ještě dnes. V tu dobu byl otec doslova na vrcholu své novinářské kariéry, navštěvoval desítky
sportovních akcí týdně a o všech dokázal nejen dlouhé hodiny mluvit, ale především je takzvaně „hodit na papír“. Kdepak
tehdy nějaký počítač, bylo to v době, kdy se reportáže z fotbalových, hokejových a dalších utkání psaly na stroji a popsané
papíry se nosily do redakcí. A táta takto dopisoval do Stráže
lidu, později do Prostějovského týdne a Deníku, také ovšem
do Sportu, Mladé fronty, Rovnosti a řady dalších tehdejších
periodik. Cožpak o to, vůli a nadšení jsem měl a o sportu
jsem toho věděl také spoustu. Právě táta mě i bratra od malička brával snad na všechna sportovní utkání nejrůznějších
odvětví. Po vojně jsem sám jezdíval na hokeje i kopanou,
dokonce jsem s mančafty jezdíval i k venkovním zápasům.
Tak proč to nezkusit a nezačít o tom psát? Nebylo to ale tak
jednoduché, jak jsem si původně myslel. Otec byl však velice
trpělivý, na sportovní zápasy jsme chodili společně. Nejdříve jsem reportáže zpracovával nanečisto. Táta mi trpělivě
vysvětloval faktické i mluvnické chyby, učil mě správné sestavování článků, výslovnost i skladbu dobré reportáže. Pak

Michal
KADLEC

někdy v roce 1996 přišel pro mě den s velkým „D“. Můj
první článek o přátelském hokejovém utkání vyšel
v tehdejších Hanáckých novinách. O týden později
už v Prostějovském týdnu. Byl jsem pyšný, táta
možná ještě víc. Od každých novin jsme společně skoupili deset výtisků a já se jimi chlubil
po celém okolí. A když mi přišla složenka
s šedesáti korunami za článek, tak to byl
vrchol blaženosti. S tátou jsme to tenkrát
oslavili, jako bych se podruhé narodil...
Následovala doba, kdy jsem rok nebo
dva začal psát víc a víc a otec mi dokonce začal předávat svůj post hlavního sportovního redaktora v Prostějovském týdnu. Ten čas skutečně
nadešel, protože otec odcházel
do důchodu a já opět změnil zaměstnání. Sportovním redaktorem a tedy přímým následovníkem svého táty jsem se ovšem
stal jen na pár let, protože
v roce 1999 jsem „přestoupil“ do PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a v novém pů- /čLV¾VC8NCUVKOKN-CFNGEXGEJXÊNKMF[LUGOUPÊORTQ8GéGTPÊMRQąK\QXCNQDU¾JNÚTQ\JQXQT
Foto: Michal Kadlec
sobišti jsem se věnoval
již novému žánru. Pamatuji si, že táta to tenkrát nesl dosti v uších ještě dnes. „Ale víš co, hlavně že jsi u novinařišpatně, ale ani jednou mi nedal najevo, že jsem jej naštval. ny zůstal. A abys věděl, já si Večerník kupuji každý týden
„Hlavně že jsi zůstal u fochu a já se můžu chlubit, že mám a tvoje články čtu. Děláš svoji práci dobře a ne aby ses na
syna novináře,“ řekl mi při setkání po letech.
to někdy vykašlal. Jsi novinář. A pamatuj, že každý takový
Přiznám se, že potom jsem se s tátou vídával jen spora- je novinářem až do smrti. Novinář není zaměstnání, novidicky. Až před třemi nebo čtyřmi léty jsem jej vyzval na nář je diagnóza,“ pravil mi táta při jednom z našich posled„duel“. Dostal jsem totiž nápad pořídit s ním pro Večerník ních společných setkání.
obsáhlý rozhovor. Táta brzy rozptýlil mé obavy, když na na- V pátek 24. dubna jsem se s ním byl rozloučit. Naposlebídku bez váhání kývl. Vznikl rozhovor, který byl oficiální dy. Pro mě ale navždy zůstane tím, kdo mě naučil všejen z poloviny. V té druhé půlce mi mimo záznam, bezmá- mu, z čeho i teď po pětadvaceti letech těžím. Díky, táto.
la po dvaceti letech, povykládal o svých pocitech ve chví- A v novinářském nebi pamatuj na to, že máš syna, který
li, kdy jsem opustil dráhu sportovního reportéra. „Dal ses je tvým následovníkem. Tím, pro kterého je novinařina
na bulvár, tos mě nasral,“ rezonují mi jeho tehdejší slova diagnózou.
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„Prostějov? Ten má dnes legii ze Zbrojovky,“

usmívá se Jiří Novotný
PROSTĚJOV Fotbalová historie se mu stala koníčkem. A potom
doslova koněm. Jiří Novotný (na snímku) našel velkou zálibu
v procházení archivů, zjišťování informací, podrobností či zajímavostí. A to vše z prostředí moravského a slezského fotbalu. Nyní se
pustil také do toho z Prostějovska. Za sebou má počin v podobě
zpracování historie vrahovické kopané, kterou je možné najít třeba na Wikipedii.„Doufám, že se jednou budou Zbrojovka s eskáčkem potkávat v první lize,“ přeje si nadšený amatérský historik.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Zpracoval jste historii vrahovického fotbalu. Co vás k tomu
vedlo?
„Hodně mi k tomu pomohl Martin
Hájek z Vrahovic. Kromě toho, že se
starám o historii Zbrojovky, hledám
hráče a snažím se získat statistiky
i různé archiválie. Tak se věnuji taky
něčemu podobnému na Wikipedii,
hlavně moravským a slezským oddílům. Postupem času jsem se dostal
právě až k Vrahovicím. Pan Hájek
mě poprosil, abych se do toho pustil,

už dříve se o tom zmínil. A teď tak
nějak nazrála doba a za jeho pomoci, protože mi pomáhal s prameny
z knihoven, tak jsem to dal dohromady s tím, co mám doma, a za použití historické literatury.“
yy Zmínil jste moravské a slezské
kluby. Kterým už jste namátkově
zpracoval historii?
„Ono jich bylo více. Třeba kromě
Vrahovic jsou to menší kluby ze
Znojemska. V roce 2013 jsem se
pak podílel na knize, která vycházela
ke sto letům Zbrojovky Brno. Tam
jsem přispíval statistikami, dohledával jsem sestavy od roku 1933,
co se Židenice probojovaly poprvé
do československé ligy, odehrané
zápasy a snažil se vypracovat profil
hráčů. U všech se to samozřejmě ne-

povedlo. Věnuji se tomu posledních
dvanáct let. A třeba prvorepubliková
první liga se hledá poměrně dobře,
protože tam je digitalizovaných
zdrojů poměrně dost. Nejhorší to
bylo v období po únoru 1948. Tam
než začal vycházet Československý
sport v roce 1953, je poměrně velká
výzva hledat některá utkání. A postupem času se to nabalovalo. Kromě Zbrojovky jsem si říkal, že dám
dohromady ještě Moravskou Slavii
Brno, Židenice, Rudou hvězdu nebo
Královo Pole. Časem jsem se odhodlal dát něco z toho na Wikipedii.“
yy Když jste zmínil Zbrojovku
Brno, tak právě z ní pochází řada
hráčů současného prostějovského
týmu. Je to pro vás takové uzavření
kruhu?
„Všiml jsem si toho. I Prostějov z hlediska prvoligové historie to bylo
vlastně druhé moravské družstvo,
které se probojovalo do československé ligy. Takže je to jeden z největších soupeřů Zbrojovky i na té
moravské straně tehdejšího fotbalu. Od roku 1934 co hrál Prostějov
v lize, to byl velký soupeř. A ty sou-

boje byly vždycky velmi navštěvované. A všiml jsem si samozřejmě té
legie – Polák, Střeštík, Lutonský.“
yy Ale také Kroupa, Sus, nyní trenér Šustr…
„Ano, je jich tam opravdu dost
a teď mě tak napadá, že s posledním
z nich, s kým jsem mluvil, je pan Polák. Protože my jsme na podzim do
programu k utkání Zbrojovky dělali
seriál bratrských dvojic, co si tu zahrály první ligu. A bratři Poláci byli
jedněmi z nich. Kromě samozřejmě
Jana Poláka, který je odchovancem,
co to dotáhl nejdál, tak chvilkově
hrál i jeho bratr. Jinak i se Susem
a s jeho bratrem jsme před krizí kovidovou chodili na fotbal spolu a nějaké to pivo.“ (úsměv)
yyNedávno proběhla v Prostějově
výstava ke 115 letům prostějovského fotbalu. Co říkáte na takový
počin?
„Rozhodně to vítám, protože historie, konkrétně třeba u Prostějova,
nejen SK ale i ostatních oddílů, tak
je minimálně zaznamenáníhodná.
A všechny tyto historické věci vítám,
protože si myslím, že toho není nikdy
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dost. A mám trošičku pocit, že o českých oddílech se toho píše o trochu
více, naopak Morava se Slezskem
jsou krapet ve stínu. To byl taky jeden
z motivů, proč jsem s tím začal. Protože ať už je to, já nevím, SK Prostějov nebo tehdy Slezská Ostrava nebo
Moravská Slavia, tak si myslím, že by

byla škoda, kdyby nějaký klub zapadl.
Čím delší doba uplyne od té doby, co
hrály, tím více na to padá prach. Tak
si říkám, že pokud to teď nevyhrabu, tak to možná zapadne úplně. My
v Brně měli taky podobnou výstavu,
o sportu obecně, loni na jaře. Je to
podle mě fantastická věc.“
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Velmi smutná
zpráva dorazila do Večerníku
během uplynulé neděle. Čtyřiadevadesátiletá stařenka, která
se před třemi týdny nakazila koronavirem, se zcela vyléčila, což
potvrdil v pondělí druhý test na
COVID-19. Klientka domova
však v pátek 24. dubna nečekaně
zemřela!
„Měli jsme nejprve takovou radost z pondělí, kdy druhý test
na COVID-19 prováděný lékaři
byl u seniorky negativní! Paní
se z nákazy zcela vyléčila a tím
jsme zůstali v domově zcela bez
jakýchkoliv problémů ohledně
koronaviru. Stařenka ale bohužel

EXKLUZIVNĚ
v pátek zemřela. Nevím, jakým
způsobem to budou hodnotit
hygienici, zda její smrt dají do
souvislosti s koronavirem. Můj
soukromý názor je ten, že paní
nezemřela přímo na následky
COVID-19, ale byla touto nákazou tak oslabena, že to její srdíčko a plíce nevydržely,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Libíček, ředitel Domova seniorů v Nerudově
ulici v Prostějově.
(mik)

PROSTĚJOV Jaké to bude, až onemocníme koronavirem?
Tuto otázku si v současné době klade mnohý z nás. Na sociálních sítích lze objevit svědectví několika lidí z Prostějova
i okolí, kteří znají někoho, kdo touto nemocí onemocněl.
Někteří z nich Covid-19 zvládli bez problémů, jiní se naopak
báli, že se každou chvíli udusí. Devětašedesátiletý muž měl
v souvislosti s nákazou uplynulé úterý zemřít.

Martin ZAORAL
Tím, že prodělal koronavir, se stále
svěří jen málokdo. Většina svědectví
o průběhu nemoci je tedy zprostředkovaných. „Znal jsem jednoho. Bohužel musím psát v minulém čase.
V úterý zemřel můj kamarád v nedožitých devětašedesáti letech. Ještě

koncem března mi telefonoval, aby
mi popřál k narozeninám,“ svěřil se
Rostislav K. z Prostějova.
I u některých dalších nebyl průběh
onemocnění právě jednoduchý.
„Můj známý koronavirus dostal. Je
to chlap kolem čtyřicítky, jinak zcela
zdravý. Kromě teploty a bolesti kloubů jej tři dny trápila silná dušnost.
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Nemohl se nadechnout, měl opravdu strach, že se udusí. Pak asi týden
trpěl dýchacími problémy,“ popsala
Darina P.
V jedné z prostějovských firem se
mělo nakazit hned šest lidí. „Jejich
příznaky byly různě silné. Dva skončili v nemocnici, další čtyři v domácí karanténě,“ potvrdil Roman Š.
z Bedihoště. Tento případ potvrdila
i další z Prostějovanek. „Kamarád
ležel v prostějovské nemocnici na infekčním a dostal se z toho stejně jako
jeho kolegové,“ dodala Romana K.
Svědectví potvrzují, že Covid-19 se
může stále vracet. „Známý měl pozitivní test. Léčil se, ustál to relativně

v klidu doma. Posléze měl negativní test, ale když šel po pár dnech na
kontrolní test, tak ho měl opět pozitivní,“ popsal dosti důvěryhodně Pavel K. z Prostějova. Většina nemocných prodělala nákazu doma a její
průběh nebyl příliš komplikovaný.
„Moji dva známí to zvládli úplně bez
problémů jen s paralenem,“ vyjádřil
se Radovan H.
Z celého průzkumu zveřejněného
na sociálních sítích pak vyplynulo,
že drtivá většina lidí z Prostějova nikoho nakaženého nemocí Covid-19
nezná. Mnozí dokonce celou záležitost i proto považují za nafouknutou
bublinu.
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PROSTĚJOV Olomoucký kraj a
konkrétně ani Prostějov stále nedokáží úplně zastavit nárůst lidí nakažených koronavirem. Zatímco předminulý týden přinesl optimistická
data, kdy došlo k výraznému poklesu počtu pozitivně testovaných osob,
během minulých sedmi dní se jejich
množství opět nepatrně zvýšilo. V
Prostějově ale registrujeme jednu
velmi optimistickou zprávu. Infekč-

ní oddělení prostějovské nemocnice
se pomalu, ale jistě vyprazdňuje. V
tuto chvíli je zde hospitalizováno už
pouze osm pacientů s COVID-19,
další dva leží ve vážnějším stavu na
oddělení ARO.
Nejčerstvější informace o stavu nemocných, ale i vyléčených pacientů s COVID-19 oznámila v neděli 26. dubna
v osmnáct hodin Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje. „V tento

okamžik registrujeme celkem 667 potvrzených případů nákazy COVID-19.
Jde tedy o nárůst 50 nových pacientů. V
Prostějově je aktuálně 47 potvrzených
případů,“ vypočítala krajská hygienička
Růžena Halířová. „Z celkového počtu
nakažených v Olomouckém kraji je
nyní 334 mužů a 333 žen. Nejvíce vyléčených osob evidujeme v Olomouci,
konkrétně 274 osob, v Prostějově a
Šumperku 32 osob. Naše krajská stani-

ce do této chvíle indikovala k testování
3 583 lidí, celkově bylo uskutečněno 6
341 odběrů,“ poskytla další aktuální statistická čísla Růžena Halířová.
Jak již bylo řečeno, prostějovská nemocnice hlásí jednu velkou pozitivní
zprávu. „Na našem infekčním oddělení
je aktuálně k nedělnímu večeru hospitalizováno šest osob s potvrzeným onemocněním a další dva pacienti tu leží s
podezřením na COVID-19. Další dva
lidé jsou hospitalizování na oddělení
ARO a jejich stav má vážnější průběh,“

vyjádřila se k dalšímu poklesu pacientů Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel, pod níž Nemocnice
Prostějov spadá.
Večerník se během nedělního večera
už tradičně spojil s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem. „Nakažených nám přibylo
opravdu trochu víc než v předchozím
týdnu, ale už to není tak dramatické
jako v prvních týdnech nouzového
stavu. Věřím, že nastalou koronavirovou dobu přečkáme a podle ak-

tuálních dat se na celou věc už dívám
skutečně optimisticky. Pokud nepřijde
nějaká druhá vlna COVID-19, věřím,
že danou situaci zvládneme,“ uvedl pro
Večerník.
„Hlavně ale musím říct, že mám obrovskou radost z celkové organizace
plošného testování, které jsme v pátek
zahájili v Olomouci, Uničově a Litovli.
Přestože nám to Ministerstvo zdravotnictví nedoporučovalo, zavedli jsme při
tomto plošném testování rezervační systém", dodal hejtman
(mik)
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PROSTĚJOV Po více než měsíci se pomyslná vrata radnice
otevřela i pro možnost obnovení svatebních obřadů. Ty se
mohou opět konat, i když v nouzovém režimu a v maximálním počtu deseti osob včetně oddávajícího a matrikářky,
svatebního fotografa či hudebníka. Nakonec se svatebních obřadů uskutečnilo více, než bylo původně plánováno. Zatímco před týdnem hlásil magistrát na 25. dubna tři
obřady, sobotních svateb bylo nakonec pět. Podle zjištění
Večerníku to mohlo být i tím, že čtyři nevěsty z pěti byly těhotné...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Vláda České republiky už během předminulého týdne urychlila postupné
rozvolňování nařízení v souvislosti
s nouzovým stavem a tak mohla města
a obce začít opět pořádat obřady k manželskému svazku. Svatebčané se tak po
více než měsíční přestávce mohli sjet
rovněž k prostějovské radnici. Moc jich
ale nebylo, všech pět výjimečných okamžiků v životě každého z nás proběhlo
v hodně komorním duchu.
Všech pět párů snoubenců zvládla
v sobotu 25. dubna oddat náměstkyně

primátora statutárního města Prostějov Milada Sokolová. Ta Večerníku už
dopoledne potvrdila, že obřadů je nakonec víc, než se původně plánovalo.
„Některé svatby byly na tento termín
domluvené již z doby před karanténou. O další se počet navýšil po uvolnění zákazu svateb,“ vysvětlila dáma,
která veškeré proslovy při obřadech
absolvovala nikoliv v roušce, ale ve
speciálním ochranném štítu z plexiskla. „Vydržet se to zcela jistě dalo
a je dobře, že díky tomuto postupu
bylo možné obřady vůbec vykonat,
i když v menším kruhu osob. Štít je
pro oddávajícího jen velmi malé omezení ve srovnání s tím, že si snoubenci
k tak významnému životnímu kroku
mohou vzít vlastně jen rodiče a svědky, protože do počtu deseti povolených přítomných osob se počítám i já

jako oddávající a také paní matrikářka.
Jinak mi připadalo, že po delším mluvení je za štítem překvapivě tepleji než
při použití roušky,“ okomentovala Milada Sokolová fakt, že před snoubence,
svědky a hrstku nejbližších musela
předstoupit v ochranném štítu. Podle
ní byla během soboty a všech pěti svateb dodržena veškerá hygienická opatření. „Jediní, kteří mohli mít během
obřadu odkrytá ústa, byli snoubenci.
Domnívám se, že důvodem byl první novomanželský polibek, který by
v roušce nebyl možný. Dokonce i svědci dodržovali dvoumetrový odstup.
Kvůli omezenému počtu přítomných
na místě nemohla zaznít ani živá hudba a hrála jen reprodukovaná. Na závěr
obřadu nebylo možné novomanželům
osobně popřát stiskem ruky,“ popsala
zvláštnosti obřadu ve stále ještě době koronavirové náměstkyně primátora.
Všech pět obřadů se v sobotu nakonec
uskutečnilo bez problémů. Jen atmosféra
v obřadní síni byla taková podivná. „Svatba je pro většinu z nás důležitým krokem,
u kterého chceme mít všechny milované
a přátele. To teď bohužel nejde, ale doufám, že i tato omezení znovu skončí a vrátíme se k tradičnímu pojetí svateb. Ač oddávám již desátým rokem, stále je pro mě
každá svatba velmi emotivní záležitostí.
Vidím-li slzy v očích nevěsty, také mám
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vždy ´na krajíčku´. To platilo i v sobotu
při výjimečném průběhu těchto svateb,“
uvedla dále Milada Sokolová.
Večerník poměrně dlouhou dobu očekával v sobotu dopoledne příjezd účastníků první svatby. Dočkali jsme se krátce
před desátou hodinou, ale na nějaké zpovídání nebyla nálada. „Ne, nefoťte nás,
spěcháme,“ ostrouhal Večerník u prvního páru snoubenců, který se dostavil
na radnici v civilním oblečení, nikoliv
svatebním. To u druhého páru jsme měli
větší štěstí. Nevěsta v pokročilém stádiu
těhotenství i její budoucí manžel byli

více ochotní si krátce popovídat. „Měli
jsme menší problém v rodině s tím, kdo
na naši svatbu půjde a kdo ne. Nakonec
přišli opravdu jen rodiče a svědci. Nám
to ale vůbec nevadí. Jak určitě vidíte,
čekáme zakrátko miminko, takže jsme
na svatbu docela i spěchali,“ svěřil se
Večerníku snoubenec Michal, zatímco
jeho nevěsta přikyvovala hlavou. „Bude
to taková netradiční svatba a mnoho
lidí z našeho okolí se tomu směje. Ale já
jsem přesvědčena, že když člověk čeká
rodinu, tak taková rychlosvatba s minimem lidí není vůbec špatná. Je to v poho-

dě,“ usmívala se nevěsta Ivana. A co si oba
snoubenci přejí do společného života.
„Tak když pominu to moje podpantofláctví, tak hlavně zdraví a úspěch v životě,“ prohodil Michal ještě těsně předtím, než si svoji lásku odvedl na radnici.
Jak o několik desítek minut později Večerník zjistil, během uplynulé soboty
a pěti svatebních obřadů řekla partnerům své ANO hned čtveřice těhotných
nevěst! „Je to tak, ale raději bych to šířeji
nekomentovala,“ smála se na úplný závěr oddávající náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
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Testy i pro samoplátce
Prostějov (red) – Odběrové místo u Nemocnice Prostějov začalo
od pátku 24. dubna nově testovat
na nový typ koronaviru kromě
indikovaných pacientů také samoplátce. Oddělení laboratorní medicíny zvýšilo už před velikonočními
svátky kapacitu provedených vyšetření a je tak každý den schopno
vyhodnotit přes 200 vzorků. „Rozhodli jsme se proto jako doplňkovou službu nabídnout možnost nechat se vyšetřit také samoplátcům,
tedy lidem, které k vyšetření neindikuje lékař či hygienik, ale kteří
mají sami zájem nechat se otestovat. Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Prostějov zároveň
garantují, že nedojde k prodloužení vyšetřovacího času u vzorků
od indikovaných pacientů,“ uvedla
předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie
Marsová. Samoplátci se na rozdíl
od indikovaných pacientů nemusejí k odběrům předem objednávat. Stačí přijít v provozní době
odběrového místa. Na pokladně
v dané nemocnici zaplatí zájemce
poplatek a s dokladem pak přijde
na odběrové stanoviště. „Výsledek je k dispozici do druhého
dne od provedení testu. Negativní
výsledek zašleme klientovi SMS
zprávou či e-mailem dle jeho volby. O pozitivním výsledku jej dle
předpisů musí informovat nejdříve
příslušná hygienická stanice,“ doplnila Marsová.

Otestoval se i hejtman
Olomoucký kraj (red) – Ve
třech městech kraje se lidé zapojili do dobrovolného testování na
onemocnění Covid-19. Epidemiologové tak získají cenná data
o kolektivní imunitě a lékaři například materiál, který může sloužit
vývoji vakcíny proti koronaviru.
Mezi prvními se nechal otestovat
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Stejně jako v případě roušek i zde se naplno projevila
solidarita lidí. Zájem o testování je
mimořádný, což je dobře, protože čím více dat získáme, tím lepší
informace o koronaviru budeme
mít,“ uvedl hejtman Okleštěk.
Předpoklad je, že se do screeningu
zapojí zhruba sedm tisíc lidí, mezi
nimi i zástupci místních samospráv
nebo zdravotnických zařízení, ale
také sami epidemiologové či hygienici.

.UDMVNÙÖÔDGMHRSÈW
SOQÈSÔÉVWXSQÙ
Olomouc (red) - Ve stejném
rozsahu jako před přijetím mimořádných opatření a vyhlášením nouzového stavu v souvislosti
s epidemií covid-19 je od pondělí
20. dubna provozní doba Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Lidé by
ale měli nutnost osobní návštěvy
dobře zvážit a dále upřednostňovat
písemnou, elektronickou nebo telefonickou komunikaci. „Lidé mohou
znovu vyřizovat svoje záležitosti
v časech, na které byli zvyklí. Tedy
každý pracovní den od osmi hodin
ráno – v pondělí a ve středu do sedmnácti, v úterý do patnácti a ve čtvrtek
i v pátek do čtrnácti hodin. Pořád ale
platí, že by k nám měli přicházet jen
ve výjimečných a zdůvodněných
případech. Navíc musí dodržovat
zvýšená hygienická opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví,“
řekl Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu. V praxi to znamená, že
lidé musí mít zakryté dýchací cesty
a během čekání na vyřízení své záležitosti by měli dodržovat odstup
alespoň dva metry od dalších osob.
Až do odvolání navíc stále platí zákaz
pořádání hromadných akcí v prostorách úřadu. Neproběhnou tak třeba
školení nebo semináře, jichž se veřejnost v minulosti účastnila například
v kongresovém sálu.
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PROSTĚJOV V prvních dnech, kdy se koronavirus začal objevovat v České
republice, byly k vidění na reklamních cedulích vtipy, legrácky. Například
v centru Prostějova bylo možné zhlédnout výrok, že kafe z jedné z kaváren
spolehlivě koronavirus pošle do patřičných míst. Přišly však zákazy, nucené
zavírání podniků. A srandy ze strany živnostníků a řady podnikatelů ubylo.
Bez vlastního zavinění totiž prakticky okamžitě většina z nich přišla o výdělky, často se jejich příjmy propadly na nulu. Místo typicky českých fórků se
tak začaly objevovat vážnější vzkazy. Ten aktuální z pekárny u Zlaté brány
hovoří zcela jasně a vyjádřil prosbu mnoha živnostníků a menších podnikatelů nejen na Hané. Pro ně už sranda dávno skončila. Začíná se totiž
nabízet otázka, kolik jich vládní zákazy a nařízení vůbec přežije...
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Michal SOBECKÝ

Prostějovské podniky si našly cestu

„Držím palce a tleskám“
Gastronomie a turistický ruch. Na tyto dva
obory mají zákazy a příkazy spojené s koronavirem nejničivější dopad. Zatímco
však například hotely musely mít pokoje
liduprázdné a zavřené, majitelé restaurací,
hostinců či bufetů měli šanci a mohli se
alespoň trochu současné situaci přizpůsobit. Jak se naštěstí ukázalo, Češi jsou
skutečně národ tvořivý a nápaditý. Velká
část podniků si tak na Prostějovsku nějak
s koronavirem zkusila poradit.

V aktuální situaci je pro většinu restaurací rozvoz jídla jedinou záchranou.
Většina ho provozuje nejen přes týden,
ale často i o víkendech. Řada fakticky
„jen“ uzavřela místnosti a přesunula se
plně k rozvážení, které už jinak praktikuje. Příkladem může být třeba restaurace
U Drábků v Hrubčicích, ale také celá
řada jiných. Rozvoz dokonce nabízí
také jeden z prostějovských prodejců
kebabu, další to udělali jednoduše. Roz-

šířili si prodejnu, pult přistavili ke dveřím a jedou dál.
Řešení některých majitelů je pak ještě
zajímavější. Například prostějovská palačinkárna podává jídlo a pití ven přes
malou mezírku, v niž se proměnil
vchod, Hotel Zlechov zase dobývá
„svět“ svými vakuovanými pokrmy.
Díky mnoha různým zlepšovákům
si tak člověk přijde k jídlu nebo pití
mnohde, a to ať už na plumlovské pře-

hradě, v Rozstání, Konici, či v Kladkách.
Anebo naopak v Němčicích nad Hanou, kde tamní Slon rozhodně nelení.
Češi se zkrátka nezapřeli. Znovu ukázali, že i když je situace zlá, dokážou
se jí v případě alespoň nepatrné možnosti přizpůsobit. Schopnost improvizace a kutilství, tak známé české
vlastnosti, tak snad udrží naše restaurace nad vodou, dokud se nepřiblíží
záchranný kruh v podobě konce zákazů. A kdoví, některé si možná svým
přístupem ke krizi získají do budoucna nové zákazníky. Zatím však hlavně
držíme palce v boji s neviditelným
protivníkem!

*/26$9(Ġ(51Ì.8
Tomáš KALÁB
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Tak se nám možná trochu nečekaně
dýchá o něco lépe. Téměř z hodiny
na hodinu vláda premiéra Andreje
Babiše zrušila omezení volného pohybu osob. Přes vehementní popírání
bylo zřejmým impulsem rozhodnutí městského soudu v Praze, jehož
soudce prý radil žalobci, jak žalobu
upravit, aby formálně prošla. Buď jak
buď, našinci se řídí více podle vlastního rozumu a soudy k tomu ani nepotřebují.
Je totiž ze zkušeností z terénu jasně
patrné, že ono rozvolnění přišlo v příslovečné hodině dvanácté. Jinak by se
totiž vláda v zastoupení ministerstva
zdravotnictví viditelně blamovala. Každý, kdo se pohyboval po Prostějově,

musel totiž vidět obrovský rozdíl mezi
prvními týdny po vyhlášení karantény
a týdnem minulým. Zpočátku se lidé
evidentně koronaviru obávali, nebyli si
jistí, jak se bude šířit, jaká bude mortalita, neblahých příkladů ze zahraničí bylo
dostatek. Na ulicích bylo ve všedních
dnech velmi příjemně, provoz na silnicích menší než o víkendu, zaparkovat se
dalo celkem v pohodě všude, kde si řidič
vzpomněl.
Zlomem v tomto ohledu byly Velikonoce. Minulý týden to už v ulicích vypadalo skoro jako za obvyklého všedního
dne o školních prázdninách. Čechům
zřetelně otrnulo a už se tolik nebojí.
Vláda tak byla v tomto případě spíše ve
vleku událostí.

Více principiálnosti by se v jejím případě slušelo v případě hraničního režimu,
kde je pod rostoucím tlakem všelijakých
rozumbradů, kteří v naší republice trpí
jakousi formou klaustrofobie. Situace
ani v našem nejbližším okolí není stále
nejrůžovější a zejména právě z Německa a Rakouska není vůbec jisté pravidlo
šťastného (tedy bezvirového) návratu,
byť se tamější vlády snaží vyvolat dojem, že vše je O.K. Naproti tomu zase
naši občané mohou být potenciálním
rizikem třeba pro Slováky, kde je epidemiologická situace (s výjimkou neblahých ghett) poměrně lepší než u nás.
V této situaci lze chápat roztrpčení policistů na hranicích, kteří nás chránili
v první linii, když se hned v pátek musí

dohadovat s jakousi fiflenou v „ikspětkovém“ bavoráku, která si nutně potřebuje vyzkoušet průjezdnost hranic a zajet si na jistě nezbytný nákup do Saska.
Právě kvůli takovým lidem je potřeba
udržet principiální postoj, spoléhat se
na disciplinovanost se prostě nedá.
A ještě jedna poznámka. Koronavirus
opět oživil českou vlastnost „nechci udávat, ale hlásit se to musí“. Většina policejních zákroků proti porušování vládních
nařízení rezultovala právě z upozornění
bdělých občanů. V drtivé většině jistě
oprávněně. Ale ruku na srdce, nebylo skutečnou motivací obehrané klišé, že pokud
nemohu já, nesmí ani soused? V dobách
normálních si totiž necháme líbit mnohé,
přičemž ozvat se by bylo jistě také namístě.

V době, kdy všichni musíme pobývat doma, je potřeba se občas
ze srdce zasmát. A nebyli bychom
to my Češi, kdybychom si z vážné
situace nedělali „šprťouchlata“.
Abychom vám pomohli se udržet
v dobré psychické pohodě, přinášíme vám várku vtípků, které naší
krásnou zemičkou kolují.
Minutu ticha za hlášky,
které zanikly:
•
Jdu na jedno.
•
Ruku na to.
•
Jak bylo ve škole?
•
V kolik vyzvedneš děti?
•
Všude dobře, doma nejlíp.
•
Buď pozitivní.
•
Jakou rtěnku?
•
Ruku líbám.
•
Ochutnej ode mě.
•
Máš zaracha.
Kvůli zavřeným hospodám trávím
už třetí večer s manželkou. Řeknu
vám, je to docela fajn ženská s bezva názory.
Dnes jsem poprvé dostal strach. Je
sobota večer, nemůžu do hospody
a manželka si bere sexy prádlo.
V Lidlu jsem objevil novou adrenalinovou zábavu. Vezměte si igelitové
rukavice a otevřete v nich igelitové
pytlíky.
Všem lidem, co vykoupili rýži z Číny
a těstoviny z Itálie: Přejeme vám
dobrou chuť!
Poslední dva měsíce si umývám ruce
tak důkladně, že se mi objevila razítka z diskoték z roku 1990.
Děcka, myjte si ruce, jinak chytíte
koronavirus. Na ten neumřete, ale
na infekčním oddělení není wifi.
A to nepřežijete.
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Stovkám Prostějovanů spadl kámen ze srdce.
Od pondělí 20. dubna začala znovu plně fungovat městská
tržnice. Trhovci i nakupující museli sice dodržovat přísná hygienická pravidla, ovšem neuvěřitelné množství prodejců
a hlavně nedočkavých zahrádkářů zaplnilo v pondělí, čtvrtek
i sobotu tržnici do posledního místa. K vidění byly často fronty
u jednotlivých stánků se sazenicemi, zeleninou a dalšími zemědělskými výpěstky. Ze všech ale čišela dobrá nálada a hlav/÷UVUM¾VTåPKEGX2TQUV÷LQX÷\CJ¾LKNCRQXÊEGPGåO÷UÊéPÊORčUVWQR÷VUXčLRTQ
XQ\-TCFQUVKRTQFGLEčKPGFQéMCXÚEJ\CJT¾FM¾ąč0GLX÷VwÊ\¾LGOD[NQUC\GPKEG ně trpělivost, díky které snášeli nejen fronty, ale také povinné
\GNGPKP[CNGKéGTUVXÆDTCODQT[CFCNwÊ\GO÷F÷NUMÆXÚR÷UVM[
dvoumetrové odstupy. Samozřejmě nechyběly roušky na ob2x foto: Michal Kadlec ličejích, v mnoha případech i rukavice.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Večerník se byl na dění v městské tržnici podívat v sobotu časně ráno. Už
o půl osmé nebylo mezi jednotlivými
stánky takřka k hnutí. Lidé se sice snažili dodržovat navzájem dvoumetrové
odstupy, ovšem v některých případech
s obtížemi. „Jsem tady tento týden už
potřetí. Máme velkou zahradu a čekání na to, až si budu moci koupit sazeni-

ce, na které je právě čas, bylo neskutečně dlouhé. Některé z nich se sice daly
sehnat v již otevřených hobbymarketech, ale to není ono. Trh je trh,“ svěřil
se Večerníku Milan Zatloukal. Jeho
žena nakupovala sazenice květáku,
rajčat, okurek, kedlubnů a mnohé další
a on vše odnášel do auta zaparkovaného u budovy finančního úřadu. „Auto
bude brzy plné, během týdne jsme
tady utratili už asi tři tisíce korun,“ dodal ještě na rozloučenou sympatický
chlapík.
„Mají největší výběr sazenic a oproti
hobbymarketům mnohem levnější. Já
na tržiště nedám dopustit, zvlášť na atmosféru, prodejci jsou mnohem milejší

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

než v kdejakém obchodě,“ přidala paní
Jana, která si od jednoho ze stánků stěží
odnášela obrovskou bednou sazenic.
Vedení Domovní správy, která městskou tržnici provozuje, zabezpečilo
mnohá hygienická opatření, aby se
vůbec trhy mohly znovu uskutečnit.
„Samozřejmě jsem se byl na tržnici
podívat. Trhovci dodrželi rozmístění
stánků v požadované vzdálenosti,
nechyběly připravené dezinfekční
prostředky i igelitové rukavice. Líbilo se mi, jak lidé nepodceňovali nutnost mít nasazené roušky a chovali
se ohleduplně jak k trhovcům, tak
i k ostatním nakupujícím. Během
týdne nedošlo na tržišti k žádným
nepředvídaným věcem,“ komentoval průběh obnovených trhů Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.
Spokojeností oplývali i samotní prodejci, kteří na otevření tržnice čekali
jako na smilování. „Člověk vůbec nevěděl, co vysadit, aby to mohl prodat.
Více než měsíc jsme nemohli prodávat
vůbec nic, tržby nebyly skoro žádné.
Všechno je o penězích, obzvláště když
se člověk živí zemědělstvím. Já jsem
vždycky dodával brambory pro několik
velkých restaurací v Prostějově, ale co
s nimi, když všechny uzavřely svůj provoz? Stejně tak jsem přestal mít odbyt

pro salát, okurky a další zeleninu. Jako
malý pěstitel se navíc nemáte šanci dostat do supermarketů. Byla to nejen pro
mě taková doba temna,“ svěřil se Večerníku Petr Dostál z Vrahovic. Na otázku,
zda si myslí, že dožene v následujících
týdnech výpadek v tržbách, jen pokrčil rameny. „To nikdo neví. Záleží také
na tom, jaké budou mít lidé finanční
možnosti. Tato doba je zlá pro všechny,
nemyslete si, že brečím jen já. Někteří
lidé navíc mají i teď ještě strach přijít
na tržiště. Uvidíme, opravdu nevím,
zda se postavíme znovu na nohy,“ pokrčil rameny Dostál. „To víte, že jsme
znovuotevření tržnice uvítali! Brambory a veškerá další zelenina včetně
připravených sazenic nám stály doma
a to všechno nebylo komu prodávat.
Osobně si myslím, že utrpěné finanční ztráty se už nepodaří zcela dohnat.
Hodně výpěstků jsem musel vyházet
či jinak zlikvidovat. Ztráty můžeme už
akorát tak jen snížit, abychom úplně
nezkrachovali,“ přidal další z trhovců
Oldřich Mlčoch z Lešan.
Všichni prodejci se ale shodli na jednom, že pokud městská tržnice bude
i nadále otevřena a nedojde k dalším
omezením, podaří se jim alespoň částečně nahradit škody způsobené více
než měsíčním nedobrovolným výpadkem.

0CJT¾\KRNWONQXUMÆRąGJTCF[D[NQXUQDQVWTWwPQCVQKPCX\FQT[QEJNC\GPÊ
CUKNPÆOWX÷VTW
(QVQ/CTVKP<CQTCN

MOSTKOVICE V posledních letech bývalo na jaře na plumlovské
přehradě více lidí než v létě. Letos
by to platit nemuselo. Nádrž se
zatím na jaře stávala cílem mnoha
cyklistů, pěších se tu však tentokrát objevovalo méně než obvykle. To se o uplynulém víkendu
částečně změnilo. Větší množství
lidí se zde ovšem vzhledem k pandemii koronaviru, omezenému
cestování a nejistotě ohledně veřejných koupališť dá očekávat zejména v létě.

ně počasí k tomu přímo vybízelo.
Ne, že by to byla naše první procházka, ale dosud jsme volili spíše odlehlejší kouty přírody. Trošku jsme se
báli, že to tady bude přelidněné, ale
nakonec ani nebylo. Asi v tom sehrálo svoji roli ochlazení a ten dosti
silný a studený vítr,“ zhodnotil jeden
z procházejících, který se už těšil, až
se v nádrži zanedlouho již také vykoupe. „Nikdo teď neví, jak to bude
s koupališti. Ovšem plavání na přehradě nám nikdo nezakáže. A snad
přitom nebudeme muset mít ani
“ vtipkoval muž.
Martin ZAORAL roušky,
Otázkou zůstává, jaká bude kvalita
Kolem přehrady v sobotu projíždělo vody, kterou každoročně komplikunejen mnoho cyklistů, objevilo se tu je množení sinic. První měření jai velké množství pěších.
kosti vody by hygienici v nádrži měli
„Už jsme museli s rodinou ven, ostat- provést v polovině května.
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PROSTĚJOV Vládní nařízení v souvislosti s vyhlášeným a stále platným nouzovým stavem se sice
postupně začínají uvolňovat, to ale neznamená,
že je vyhráno! Stejně tak se totiž během minulého
týdne začali uvolňovat i Prostějované, kteří přestali
dodržovat ochranná nařízení. „Za posledních sedm
dní řešily hlídky městské policie celkem třiasedmdesát přestupků, což je oproti předchozím týdnům
poměrně značný nárůst. Většinou šlo o nenošení
roušky či nepovolené shlukování osob,“ sdělila Večerníku Tereza Greplová z Městské policie Prostějov. Několik případů totálního selhání jednotlivců
Večerníku přiblížila tak, jak se udály.

2SLOHFVHGĚOQDFKRGQtNX
URXäNXRGPtWDO
V sobotu 18. dubna měli strážníci práci s opilým chlápkem, který v alkoholovém opojení seděl na ulici v Krasicích. Samozřejmě bez roušky. „Vpodvečer bylo přijato
prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení o opilém muži bez roušky, který sedí na ulici před domem
v Krasicích. Hlídkou byl na místě zkontaktován na
chodníku sedící muž. Dotyčný odmítal prokázat svoji
totožnost. Zakrýt si obličej rouškou, kterou měl na krku,
rovněž odmítal. Ke zjištění totožnosti byl předveden na
služebnu Policie ČR. Neuposlechnutím výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci se devětapadesátiletý

muž dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Tím,
že si nechránil dýchací cesty rouškou nebo jiným způsobem, porušil vládní nařízení a dopustil se přestupku
dle krizového zákona,“ uvedla mluvčí prostějovských
strážníků Tereza Greplová s tím, že celá záležitost byla
předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.

'YRMLFHPXæŢSRStMHODX
GĚWVNpKRKŐLäWĚ%H]RFKUDQ\
V odpoledních hodinách během úterý 21. dubna byla
nahlášena prostřednictvím linky 156 dvojice osob sedící
ve dvorním traktu domu bez roušek a konzumující alkohol. „Hlídkou byli na místě zjištěni dva pánové ve věku
27 a 29 let. Oba se nacházeli v blízkosti dětského hřiště,
kde popíjeli lahvové pivo. Tímto jednáním porušili vyhlášku města o zákazu požívání alkoholických nápojů na
některých veřejných prostranstvích. Dále jsou oba podezřelí z porušení vládních nařízení, jelikož si nechránili
ústa a nos rouškou ani jiným způsobem. O protiprávním
jednání byli hlídkou poučeni a jejich přestupky projedná
správní orgán,“ řekla Tereza Greplová.

*NÊFM[O÷UVUMÆRQNKEKGO÷N[D÷JGOWRN[PWNÚEJFPÊQRT¾EKRQUVCT¾PQĄGwKN[RąGUUGFOFGUÊVGMRąGUVWRMčXFQD÷PQW\QXÆJQ
UVCXW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

toho byl případ ze středečního podvečera 22. dubna
na prostějovském náměstí. „Hlídka provádějící dohled na dodržování veřejného pořádku v centru města
si povšimla trojice osob – bezdomovců, kteří neměli
nasazené roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest.
Skupinka společně konzumovala z dvoulitrové plastové lahve bílé víno. Hlídkou byli upozorněni, že svým
jednáním porušují vládní nařízení a zároveň porušují
obecně závaznou vyhlášku města, která zakazuje poží%H]GRPRYFLVHQD
vání alkoholu na některých veřejných prostranstvích.
Lahev s nedopitým vínem jim byla odebrána,“ sdělila
QiPĚVWtRStMHOL
mluvčí prostějovských strážníků. I v tomto případě
Lidé bez domova jsou tradičně skupinou lidí, kteří si protiprávní jednání samozřejmě projedná příslušný
s nějakými nařízeními prostě hlavy nelámou. Důkazem správní orgán.

7HHQDJHŐLVHEDYLOLQD
VtGOLäWLEH]URXäHN
V poledne ve středu 22. dubna strážníci prověřovali oznámení od projíždějícího řidiče, který si povšiml skupinky osob bez
roušek na Sídlišti E. Beneše. „Hlídka na uvedeném místě zkontaktovala trojici bavících se osob bez jakékoli ochrany nosu a úst.
Jednalo se o dva hochy ve věku 17 let a dívku 15 let. Teenageři
byli hlídkou poučeni o dodržování ochranných opatření ohledně shlukování se a nošení roušek. Svým jednáním se všichni tři
dopustili přestupku dle krizového zákona. Protiprávní jednání
bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. O tom byla
trojice hlídkou poučena,“ informovala Tereza Greplová.
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Prodejna byla ráno velmi plná, mezi zákazníky nechyběli ani senioři, jimž je určen
nákupní čas mezi osmou a desátou hodinou. Bylo jich však přece jen o něco méně
než obvykle. Na dodržování odstupů opět upozorňoval jak rozhlas, tak i brigádnice
označená oranžovou vestou, která však nebyla příliš agilní. Bylo to pochopitelné.
Vzhledem k počtu zákazníků a jejich kumulaci například u lahůdkového pultu bylo
permanentní dodržování předepsané vzdálenosti v rovině sci-fi.
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Pokladen bylo otevřeno poměrně hodně, kromě stálých zaměstnanců se
hbitě činily i mladé brigádnice. Všichni byli chráněni plexiskly, měli roušky
i rukavice. Dobře fungovaly i samoobslužné pokladny určené lidem s menšími nákupy. Navzdory tomu byly fronty relativně dlouhé, zkracovat se
začaly až k osmé hodině. Rozhlas zákazníky totiž upozorňoval, že pokud
nepatří mezi lidi starší 65 let, měli by prodejnu opustit.
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Roušky na sobě měli ve sto procentech jak zaměstnanci, tak i zákazníci.

1
2

Supermarketu Albert ve Vrahovické ulici lze vytknout jen minimum
věcí. Na první pohled bylo patrné, že personál se snaží dodržet všechna
hygienická nařízení. Možná chyběl trochu jen přímý kontakt s nakupujícími, obzvláště při jejich ignoraci vzít si rukavice nebo si ošetřit ruce
dezinfekcí.
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Nedostatky byly vidět v absenci baleného pečiva a rukavic. Naopak celkově
prodejna působila čistým, hygienickým dojmem. Lidé se v ní vesměs chovali
ohleduplně, nejen na potenciální zloděje ale také na dodržování hygienických
norem dohlížel pracovník ochranky. Až na dvě výtky tedy dobré…
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První i konečný dojem z nastavení i dodržování hygienických pravidel vyznívá
pro Tesco příznivě. Prodejna by snad měla více dohlédnout na nepořádek před
Tato prodejna Lidl zcela ignorovala balení pečiva a nabídku jedno- provozovnou, kde se na zemi povaluje spousta igelitových rukavic a sáčků. Zarázových rukavic. A to je problém! O opatřeních proti nákaze infor- městnanci jdou nakupujícím vzorem, všichni mají na sobě ochranné roušky, ru- V době návštěvy prodejny (zhruba 18.30) v ní byly celkem na dvě desítky lidí.
Všichni měli roušky a všichni je měli správně nasazené. Totéž platí o pokladní
muje graficky vyvedený panel u vchodu. Rozhlas v prodejně naopak kavice a v některých případech také igelitový ochranný oděv.
a také o pracovníkovi ostrahy.
o nich po dobu našeho nákupu neinformoval ani jednou. Zato velmi
dobrým nápadem jsou body na podlaze upozorňující názorně na
velikost rozestupů. Kladně lze hodnotit i čistě působící automat na
dezinfekci.
V tomto ohledu jasná jednička! Během celé hodiny nezaznamenal Večerník jediného nakupujícího ani člena personálu prodejny bez ochranné roušky.
Celkové hodnocení: Prodejna působila čistě, bezpečně. Výtka směřuje
k absenci ochranných rukavic a také baleného pečiva, což byl ale problém
také u Billy. Naopak pochvala za všudypřítomnou dezinfekci a celkovou
čistotu prodejny. Stejně jako za ochranná opatření pro prodavače a prodavačky.
Celkový dojem ze supermarketu Tesco byl velice pozitivní. K dispozici byly
ochranné rukavice i dezinfekce, interní rozhlas byl neustále v provozu a vyzýPøedplatné levnìji
val nakupující k dodržování všech pravidel. Až na malé výjimky se i zákazníci
608 960 042
chovali uvědoměle a s dostatečným respektem ke druhým.

5(680e

Roušky na sobě měli ve sto procentech jak zaměstnanci, tak i zákazníci.
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Pondělí 27. dubna 2020
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Prodejna během sobotního dopoledne nabízela standardní balené pečivo jako chleba, veky, sladké pečivo nebo croissanty. To je ale balené vždy, jedná se o jednorázové
obaly. Naopak dopékané pečivo slané i sladké nebylo balené vůbec, nacházelo se
volně přístupné, bez jakékoli potřeby použít ochranné pomůcky. Z předchozí návštěvy, z doby zhruba před týdnem, si však Večerník pamatuje, že i tohle pečivo balené bylo. Jednalo se ale o večerní čas všedního dne. Z protikoronavirových opatření
tak v úseku pečiva byla vidět jediná změna, a sice balené rohlíky (po deseti) a chleba.
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Prodejna působila čistě, bezpečně. Výtka směřuje k malému množství
ochranných rukavic a naopak velkému množství nebaleného pečiva. Naopak
pochvala k situaci u pokladen. Celkově prodejna získává velmi dobré hodnocení.

5(680e

V době návštěvy prodejny měli roušky všichni zákazníci, s výjimkou nejmenších dětí. Drtivá většina ji měla nasazenou správně, tedy nejen přes ústa, ale také
přes nos. Totéž platí o zaměstnancích prodejny, kteří měli roušku správně nasazenou ve 100 procentech případů.

528ã.<

Prodejna působila čistým dojmem, zákazníci i zaměstnanci měli možnost používat ochranné prostředky a velká většina tak činila. Jediná závažnější výtka, kterou
prodejna může ovlivnit, tak směřuje ke skutečnosti, že pečivo nebylo balené.
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Billa jako první řetězec zavedla pravidlo otevření každé druhé pokladny tak, aby
byly pokud možno dodržovány rozestupy. Tak tomu alespoň bylo v prodejně v centru Prostějova. Pokladní jsou chráněny plexiskly, všechny měly nasazené roušky
a také ochranné rukavice. Na pokladnách byla viditelně přítomna dezinfekce. Obchod naopak nevybízel zákazníky k tomu, aby platili kartami (což ale většina stejně
činila). Již zmíněné fronty u pokladen se pak táhly přes polovinu délky obchodu.

6,78$&(832./$'(1

Bez větších problémů. Základní potraviny byly běžně dostupné a ve velkém
množství. Jediné tři výjimky činil cukr, bylo vidět, že je o něj velký zájem. To
samé u hladké mouky. Z velké části vyprodané byly taky dezinfekční prostředky, všechny tyto části sortimentu ale byly nadále k mání, i když v menším
množství. Poměrně velké mezery pak byly také na regálech s ovocnými pivy
a víny, nicméně obojí je sotva zahrnutelné mezi základní potraviny. A příčinu
lze vidět spíše ve zlepšujícím se počasí než v koronavirové situaci.

=É62%29É1Ì

Prodejna byla velmi přeplněná, jedná se navíc o menší z prostějovských supermarketů. A přestože například měsíc nebo i tři týdny zpátky zde byl o víkendu
poměrně malý počet lidí, tohle se změnilo. I vzhledem k tomu bylo dodržování
odstupů u regálů, zejména s pitím, ale také s mléčnými výrobky, prakticky vyloučené. Obdobná situace ale byla také ve frontách u pokladen. Zde lidé povinnost dvoumetrových odstupů často zcela ignorovali.

Při hlavním vstupu do Zlaté brány (z ulice Dukelská Brána) je po levé straně jasně viditelná cedule ukazující na dezinfekci. Další je při vstupu do prodejny Billa.
A k dispozici byla viditelně přinejmenším na dvou ze čtyř pokladen prodejny.
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Součástí protikoronavirových opatření jsou i jednorázové rukavice. V případě prodejny je Večerník u vstupu neviděl. Pomysleli jsme si později, že jsme
je mohli přehlédnout, nicméně ani při bližším průzkumu jsme je neobjevili. Součástí protikoronavirových opatření jsou i jednorázové rukavice. Obchody
Rukavice taktéž chyběly u pečiva. Nicméně v době nákupu většina lidí jedno- je povinně musí mít přichystané pro zákazníky. V případě této prodejny bylo
rázové rukavice používala.
tohle splněno, rukavice se nacházely po pravé straně hned u vchodu na „komínu“ z přepravek. Místo bylo dobře viditelné, ale otázkou zůstává doplňování
zásob, ta k okamžitému použití nebyla příliš velká. Druhou pak je používání
rukavic zákazníky, což samozřejmě osazenstvo obchodu sotva ovlivní. Z přítomných lidí jich ochranné rukavice využila zhruba polovina.

Prodejna disponuje poměrně širokým sortimentem pečiva. Bohužel kromě i jinak balených výrobků v ní balené pečivo v rámci opatření nebylo. U místa, kde
bylo pečivo k mání, dvě cedule vybízely k použití rukavic pro jeho výběr. Bohužel rukavice se v tu dobu přímo u pečiva nenacházely. Byly zde ale standardní
kleště na nabírání a v době přítomnosti Večerníku jich pár lidí využilo.
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Celkem velké množství igelitových rukavic čekalo zákazníky už při vstupu do supermarketu. Večerník ale překvapilo, že přestože u stojánku s rukavicemi stála pracovnice Tesca a upozorňovala na tuto službu, drtivá většina nakupujících ji míjela bez
povšimnutí. Buď si rukavice nenasadili vůbec, nebo již přišli s vlastními. Ke cti této
prodejny slouží ovšem skutečnost, že další rukavice byly k dispozici jak u pečiva, tak
v oddělení ovoce a zeleniny. V tomto ohledu spíše zarazila nesvědomitost zákazníků. Při vstupu do prodejny byla k mání, dále také na pokladnách. To, zda ji lidé
používají, už samozřejmě závisí pouze a jen na nich. Důležité je, aby měli tu
možnost, a Penny Market jim ji nabízí.
V době návštěvy bylo v prodejně lidí tak akorát, aby se při troše obezřetnosti daly udržovat dvoumetrové odstupy. Zajímavým nápadem rozhodně byly body na podlaze upozorňující na toto pravidlo a umístěné zřejmě ve vzdálenosti přesně dvou metrů. K dobrému pohybu po prodejně V prodejně je několik míst, kde si zákazníci mohou připraveným prostředkem vydenapomáhaly i větší mezery mezi regály, než je v jiných supermarketech zinfikovat ruce. Potud je vše v pořádku. Chybí ale lepší přesvědčovací umění zaměstobvyklé. Samozřejmě že i zde se k sobě nakupující přiblížili na menší nanců, kteří by měli zákazníkům vysvětlit, proč je dobré si ruce postříkat dezinfekčJedním z aktuálně nejvíce řešených témat v rámci hygieny jsou rozestupy a odvzdálenost.
ním prostředkem. Mnoho zákazníků totiž tuto možnost zcela ignorovalo.
stupy. V podvečer byl v prodejně menší počet lidí, takže bylo snazší si je udržovat. Většinou tak činili, lidé se dokázali po prodejně docela dobře rozprostřít.
U pokladny už to bylo horší. Otevřena byla pouze jedna a fronta se tak táhla
přinejmenším do poloviny délky obchodu. Ve frontě pak někteří nedodržovali
povinné dvoumetrové rozestupy vůbec.
Lidl byl standardně vybaven základními potravinami a dále pak potravinami I v tomto bodě je vše v nejlepším pořádku. V prostoru masa a uzenin lidé stáli ve frontě
značek, které jinde nekoupíte. Zboží bylo v devadesáti procentech doplně- s navzájem dostatečných odstupem, dva metry rozdílu dodržovali. To samé platilo také
no, ovšem například pro mnohé potraviny v úseku uzenin to neplatilo. Najít u jednotlivých regálů, zákazníci trpělivě čekali, až si druzí vyberou žádané zboží a sami se
konkrétní věci z akčního letáku bylo nad lidské síly, pravděpodobně nebyly do toho pustili až ve chvíli, kdy dotyční od regálu odstoupili. Ostatně místní interní rozvůbec vyskladněny.
hlas neustále zákazníky poučoval o všech pravidlech hygienických opatření a na dodržoTy nejzákladnější potraviny jako třeba olej, mouka nebo cukr byly přítomvání potřebných odstupů kladlo vysílání prioritu.
ny v ohromném množství, navíc na jednom místě. V některých dalších
případech to bylo o něco horší. Výrazně méně už bylo například těstovin,
nejlevnější druhy byly téměř vyprodané. Totéž se dá říci o rýži. Podobně
jako v Bille pak chyběly ve větší míře také některé další položky, které už se
ale za základní potraviny dají stěží považovat. Třeba některé druhy slaných
Pokladní v Lidlu určitě patří ve svém oboru k těm nejrychlejším. Otevřen byl
Večerník
během
sobotního
odpoledne
docela
překvapilo,
kolik
pracovníků
přímo
za
krekrů.
dostatečný počet kas, fronty se tvořily nejvýše o pěti lidech. Pokladní byly
provozu
neustále
doplňuje
zboží
v
jednotlivých
regálech.
Tesco
v
tomto
ohledu
udělalo
vybaveny ochrannými pomůckami a chráněny plexiskly. Na rozdíl od jiných
supermarketů tu však chybí samoobslužné pokladny, které lidem s menšími skutečně o něco více než ostatní supermarkety a v době nouzového stavu přibralo hodně
brigádníků. Během hodinové exkurze Večerník nenašel ani jedno volné místo v regálech,
nákupy umožňují relativně rychlý odchod.
a pokud se tak na nějakou chvíli stalo, okamžitě bylo doplněno pracovníkem supermarketu. Prodejna nemá žádný problém se zásobováním, má stále potřebný sortiment k dispozici stejně jako před nouzovým stavem.
Zde není co vytknout. Pokladní měla na sobě roušku a také rukavice. Pokladnu pak chránilo plexisklo. Lidé byli výraznou cedulkou upozornění, že
prodejna upřednostňuje z hygienických důvodů platbu kartou. A navíc byla
u všech pokladen vidět dezinfekce. Hygiena zkrátka na prodejně není lidem
lhostejná.
Lidl byl standardně uklizený, ovšem například v úseku pečiva se na zemi
válely igelitové obaly. Za to však nemohou zaměstnanci jako spíše zákaz- Platí to samé jako u dodržování rozestupů lidí po celé prodejně. U pokladen navíc na
níci. Větší kontrola by však neuklidila. O ochranných pomůckách již byla dodržování hygienických pravidel dohlíží daleko více zaměstnanců supermarketu,
dokonce včetně členů ochranky. Prodejna navíc v této době kromě samoobslužřeč.
ných pokladen otevřela více těch klasických. Tvoří se u nich sice delší fronty, ale to
pouze proto, že zákazníci skutečně poctivě dodržují dvoumetrové rozestupy.
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Kaufland do boje s možnou nákazou vytáhl pod heslem, že když jednu
maličkost dělají všichni, tak je z toho velká věc. Prodejna je čistá i dobře zásobená, veškerá hygienická opatření jsou splněna. Jediná výtka
míří k absenci igelitových rukavic, ty tu však zřejmě nebyly kvůli neukázněným zákazníkům, kteří je v minulosti pohazovali všude možně.
Není o čem diskutovat. Zákazníci i členové personálu měli všichni správně na- Dodržování dvoumetrových rozestupů však bylo vzhledem k zaplněnosti
sazeny ochranné roušky. Během pobytu jsme nezaznamenali ani jeden případ, prodejny naprosto nemožné. Otázkou je, zda by někdo neměl hlídat návštěvnost...
kdy by někdo roušku sundal, byť jen na chvíli.

Celý interiér supermarketu působil velice čistě, dokonce i v době provozu jedna
ze zaměstnankyň poctivě čistila podlahu a dezinfikovala některé regály. Ostatně „vůně“ dezinfekce byla v supermarketu cítit na každém kroku.
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V tomto ohledu našel Večerník jednu zásadní chybu. Přestože zde bylo skutečně jen minimum zákazníků, u pokladen to vypadalo jako někde v tlačenici na
autobusovém nádraží! I když byly otevřeny hned tři pokladny, lidé se na sebe
tlačili a významně se dívali na hodinky, že spěchají. V Albertu navíc nebyl ni- Prodejna působila čistě, což je však běžné. Dle hlášení rozhlasu má Kaufkdo, například z ochranky, kdo by zákazníky upozornil na nutnost dodržování land nadstandardně každý den dezinfikovat vozíky.
odstupů.

6,78$&(832./$'(1

Žádný problém toho druhu, že by nějaké regály zívaly prázdnotou. Dostatečný
počet personálu poctivě doplňoval zboží nejrůznějšího sortimentu. Největší
„šrumec“ byl u limonád a minerálek a k překvapení Večerníku také u regálu
s vínem.

=É62%29É1Ì

Těsně po čtrnácté hodině zde bylo opravdu minimum zákazníků. Co si
však Večerník stačil povšimnout, tak lidé se především sami k sobě chovali
velice ohleduplně, až na již zmíněný drobný přestupek u pečiva. U chla- Uplynulou sobotu ráno byla prodejna skutečně velmi dobře zásobena, všechno
dicího boxu jsme byli dokonce svědky toho, že mladý muž dal přednost zboží dlelo na svých místech. Nechyběla dosud ani drtivá většina zboží z akčvýběru másla mladé mamince, počkal s dostatečným odstupem od ní a pak ního letáku.
si teprve zboží vybral sám.
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V prodejně je hned při vstupu stojánek s automatickým dávkovačem dezinfekce. Za přítomnosti Večerníku ale „vodičku“ na ruce
nepoužil ani jeden ze zákazníků. Opět tu chyběl někdo z personálu, který by přicházející zákazníky upozornil na vhodnost použití
dezinfekce.
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www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Supermarkety byly po celou dobu nouzového stavu otevřené a jejich zaměstnanci patřili k těm, kteří se ocitli v první linii ohrožení nákazou COVID-19. Prostějovské markety i držovické
Tesco ale zvládly tento náročný a nebezpečný čas velice dobře. Tu a tam se sice objevily stížnosti na některé nedostatky, například slabší hygienická opatření, chybějící zboží, dlouhé fronty u pokladen,
nervozita personálu a podobně. S tím vším se čtenáři Večerníku svěřovali během posledních týdnů naší redakci. Logicky z toho vyplynul nápad přesvědčit se na vlastní oči, jaká v tomto prostředí
panuje úroveň prodeje, ověřit si chování personálu, ale i nakupujících. Rozsáhlá zpravodajská akce se uskutečnila během uplynulého víkendu. Co jsme spatřili, tak i poctivě zaznamenali a vystavili
jednotlivým prodejnám známku jako ve škole. Z konečného hodnocení vyplývá, že až na některé menší nedostatky (nejvíce chybějící nabídka baleného pečiva) můžeme být rádi za to, že během
neradostného období máme možnost nakupovat ve kvalitních podmínkách. Zaměstnanci supermarketů, ale i dalších prodejen jsou hrdinové zdatně se činící ve prospěch nás zákazníků i v této těžké
době koronavirové.

Rohlíky byly balené po pěti kusech. Kráječ na chleba byl vzhledem k opatře- V tomto ohledu neučinila provozovna žádné opatření. Chyběly balené rohlíním dočasně mimo provoz, na což upozorňovalo i hlášení rozhlasu. Dopéka- ky i chleba. Balené nebylo ani rozpékané pečivo. Nabídka standardně balenéTesco je známo tím, že má ze všech supermarketů jednu z největších nabídek sortimenné pečivo sladké i slané balené nebylo. K dispozici v tomto úseku však byly ho pečiva navíc rozhodně nebyla nijak široká.
tu pečiva, z čehož prodejna nepolevila ani v koronavirové době. Většina bílého pečiva
kromě apírových a igelitových obalů i kleště a jednorázové rukavice. Lidé
i dopékaného v místní minipekárně však i nadále zůstává nebalená, což ale přítomným
mohli vybírat ze široké nabídky standardně baleného pečiva.
zákazníkům pranic nevadilo. Chybí však zde i možnost zakoupit si již nachystané pečivo
v igelitových pytlících, například rohlíky nebo housky. Je třeba ale uvést, že u každého košíku s nebaleným pečivem je dostatečné množství igelitových rukavic a sáčků, které nakupující využívají. Za naší přítomnosti si nikdo ze zákazníků nevybíral pečivo holýma rukaStojan na jednorázové rukavice ani jinou ochranu rukou se nám přes veške- ma a ani nezkoušel jeho měkkost. A navíc se u pečiva střídali zaměstnanci supermarketu,
rou snahu objevit nepodařilo. Tomu se zřejmě přizpůsobili i zákazníci, na kteří zde na dodržování hygienických opatření dohlíželi. Ve dvou případech upozornili
Jednorázové igelitové rukavice u vchodu do prodejny k dispozici nebyly, místo rukou měla rukavice necelá polovina z nich.
nakupující, že si při skládání pečiva do sáčku mají nasadit rukavice.
nich se nacházel stojan s igelitovými sáčky, které příchozí mohli použít místo
nich. Zhruba 4 z 5 zákazníků si do obchodu přinesli své vlastní rukavice. V minulosti se tu igelitové rukavice objevily, zůstávaly však pohozené v nákupních
košících. Možná i to je důvod, proč provozovna od jejich nabídky upustila.

Igelitové ochranné pomůcky u vchodu chyběly. Na rozdíl od jiných prodejen
zde u stojánku pouze s dezinfekcí nestál nikdo z personálu, aby nakupující
U vchodu nešlo přehlédnout moderní automat s dezinfekcí na ruce. Drtivá
informoval o možnosti vzít si ochranné pomůcky. Naproti tomu byly rukavivětšina příchozích ji ovšem nevyužívala.
ce k dispozici v prostoru ovoce a zeleniny a také u prodeje pečiva. Jak jsme se
mohli přesvědčit, většina přicházejících si před vstupem nasazovali své vlastní
rukavice.
U vchodu do prodejny byl instalován jasně označený automat s dezinfekcí
na ruce. Většina lidí jej však nevyužívala i vzhledem k tomu, že měli rukavice.
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V supermarketu Albert měli dostatečný výběr baleného pečiva, dokonce
i sladkého. I přes menší návštěvu zákazníků v daný čas bylo patrné, že většina
z nich si vybírá právě z tohoto sortimentu. Možná se nebylo čemu divit, protože přihrádky s nebaleným pečivem byly poloprázdné a rohlíky s houskami
už poněkud tvrdší. Nenašli jsme však rohlíky přímo odpočítané a připravené
v igelitových sáčcích. Během naší krátké návštěvy u nebaleného pečiva došlo
k menšímu incidentu, kdy se jeden z neukázněných zákazníků v pečivu začal
přehrabovat holýma rukama. „Vystartovala“ po něm však téměř okamžitě jedna
ze zaměstnankyň a poučila jej o nevhodném chování. Muž něco zabrblal a místo toho, aby si nasadil nabízené igelitové rukavice, naštvaně odešel...
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Pondělí 27. dubna 2020

Otevírají se další REFKRG\ILWFHQWUDĀLSRVLORYQ\
PRAHA, PROSTĚJOV O tom, že
život v České republice se pomalu, ale
jistě vrací do normálu, ovšem skutečně jen pozvolna, svědčí rozhodnutí
vlády o urychlení naplánovaného
uvolňování restrikcí o dva týdny.
V praxi to vypadá tak, že již ode dneš-

ka pondělí 27. dubna otevřeli v obchodech až o ploše 2 500 m2, které
nejsou v nákupních centrech.
Současně se otevřou venkovní prostory ZOO nebo například fitness centra.
Restaurace by mohly zahrádky otevřít
už 11. května, nikoliv až 25. května,

jak se původně plánovalo. Týž den se
otevřou i kadeřnictví. „Provozovny do
2500 m2 budou uvolněny od pondělí
27. dubna za předpokladu, že půjde
o provozovny s vlastním vchodem, dále
autoškoly, posilovny a fitness centra, bohoslužby do 15 osob, knihovny, ZOO

2GSRQGěOtGXEQDEXGRX]SőtVWXSQěQ\
3URYR]RYQ\GRPð YþHWQČWXULVWLFNêFKLQIRUPDþQtFKFHQWHU SRNXGQHMVRXYQiNXSQtFK
FHQWUHFKQDGPð QHWêNiVHSURYR]RYHQNWHUpEXGRXRWHYtUiQ\YGDOãtFKHWDSiFK
$XWRãNRO\
3RVLORYQ\DILWQHVVFHQWUDEH]Y\XåLWt]i]HPt VSUFK\ãDWQ\ 
%RKRVOXåE\GRRVRE]DSĜHVQČGHILQRYDQêFKSRGPtQHN SRYROHQRMLåRGGXEQD
.QLKRYQ\
=RRORJLFNpERWDQLFNpDGHQGURORJLFNp]DKUDG\ YHQNRYQtSURVWRU\
9VRXYLVORVWLVGREUêPYêYRMHPHSLGHPLHUR]KRGODYOiGDYHþWYUWHNGXEQDåHVHXåRG
GXEQDPRKRXRWHYĜtWY\VRNpãNRO\SURYãHFKQ\VWXGHQW\RYãHPYUHåLPXMDNR
VHRWHYĜHO\SURSRVOHGQtURþQtN\

a botanické a dendrologické zahrady
bez vnitřních pavilonů,” prohlásil ve
čtvrtek ministr průmyslu a obchodu
a současně ministr dopravy Karel Havlíček. Jak dodal, od 11. května by se pak
měly otevřít i provozovny v nákupních
centrech a dále také restaurace a bufe-

ty s výdejním okénkem a zahrádkou,
pedikérství, holičství, masáže a podobně, dále také galerie či exteriéry hradů
a zámků. Od 25. května pak lze podle
ministra očekávat plné otevření restaurací a hotelů. Otevřeny budou i vnitřní
expozice hradů a zámků. Opět povo-

leny budou také kulturní akce, přičemž
ministr ale nespecifikoval maximální
počet účastníků. Mělo by to podle něj
být více než původně plánovaných 50
osob. Za určitých podmínek se také
opět budou moci konat svatební oslavy
bez omezení počtu přítomných . (red)
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očekávám, že hned od pondělí vše
pojede naplno, spíše se budeme
rozjíždět postupně. Jsme samozřejmě rádi, přesto zůstává spousta
nejasností. Jak to například bude
probíhat u zkoušek, kolik tam bude
moci být lidí a tak dále. Chybí nám
přesné informace, spíše je v tom chaos.“

PROSTĚJOV Zatímco původní
scénář počítal s mnohem pozdějším otvíráním podniků, vláda minulý čtvrtek večer ohlásila
změny. A všechno se bude znovu
probouzet k životu nečekaně
rychle. Dříve by se tak lidé měli
dostat nejen do řady obchodů či
k řemeslníkům, ale také do zoologických zahrad nebo na památky.
Už v pondělí 27. dubna by pak
měly otevřít prostřednictvím okének také knihovny. Tyto novinky
výrazně ovlivní také život na Prostějovsku. V některých případech
ale zatím není zcela jisté, v jakém
režimu jednotlivé kulturní stánky
nebo turistické cíle otevřou.
Uvolnění se dočkanou například
také zámky. „Pro nás z toho plyne, že
od 31. května můžeme otevřít. Uvidíme, jak s akcemi. Pokud zde bude
limit do padesáti nebo sto lidí, tak se
do toho vejdeme,“ věří Pavel Zástěra,
kastelán v Plumlově. Optimistický
je také jeho kolega z Čech pod Kosířem Martin Váňa. Podobně jako
jinde i tam však počítají dále s omezeními. „Prohlídkové skupiny jsou
i tak malé, omezení máme na pětadvacet lidí. Plánujeme ale dalšího
průvodce, aby mohly být skupinky
ještě menší. Dále počítáme s povinnými rouškami v zámku a na poklad-

objednat max. 5 výpůjček. „Vyzvednout si je budete moct, jakmile vám
přijde potvrzení o připravených výpůjčkách. Vrácené knihy musí být
ponechány pět dní v karanténě, až
poté mohou být nabídnuty dalším
čtenářům,“ upřesnil Aleš Procházka.
Hlavní budova knihovny bude
otevřena od 8.00 do 18.00 hodin,
dětské oddělení od 10.00 do 17.00
hod. Otevřeny budou i pobočky na
Sídl. Svobody (pondělí 11.00-17.00
hod.) a na ul. Studentská (čtvrtek
11.00-17.00 hod.). „Před knihovnou
dodržujte rozestupy a mějte roušku.
Pokud do knihovny nutně nemusíte, odložte, prosím, svoji návštěvu
na pozdější dobu, až nebudou platit
tato omezení. Nemusíte mít obavu,
všechny stávající výpůjčky i rezervace jsou prodloužené až do 1. června
2020 a upomínky nenabíhají. Přispě-

jete tak nejen k bezpečí nás všech, ale
také k lepšímu rozjezdu knihovny,“
vzkazuje ředitel knihovny. „Zatím
nemůžeme předvídat další vývoj
situace. Aktuální informace budeme zveřejňovat na našich stránkách
www.knihovnapv.webnode.cz a Facebooku,“ vzkazuje Procházka.
&+&(7(9Ą'Ą7
„Ačkoliv ještě před pár dny avizovala vláda České republiky, že otevřeJESTLI JE VAŠE AKCE
ní knihoven plánuje až na počátek
ZRUŠENA NEBO JEN
června, zareagovala prostějovská
2'/2Þ(1$"
knihovna na posun termínu promptně. Chtěla bych proto zaměstnance JAK POSTIHL KORONAVIR
i ředitele knihovny pochválit za tento
přístup. Je samozřejmostí, že zaměst- 35267Ą-296.28.8/7858
nanci budou pracovat za zvýšených
$632/(Ć1267"
bezpečnostních opatření, budou
=$-,67Ą7(6,
vybaveni rukavicemi, ochrannými
3ĖÀØ7ÀĆÀ6/2
štíty, k dispozici i desinfekce,“ uvedla
náměstkyně primátora Milada Soko399(Ć(51À.8
lová.
(red)
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PROSTĚJOV Od pondělí 27.
dubna začnou opět fungovat autoškoly. Ty byly dosud zcela paralyzovány. „Za uvolnění jsme rádi,
ale panuje v tom chaos. Třeba nevíme, jak to bude vypadat u zkoušek,“ svěřila se Večerníku v rozhovoru majitelka jedné ze známých
prostějovských autoškol, která
nám sice ochotně poskytla odpovědi na naše otázky, vymínila si
však, že neuvedeme její jméno.

Martin ZAORAL
ƔƔ Jak dlouho jste byli mimo provoz?
„Zavřeli jsme šestnáctého března.
Od té doby jsme byli zcela mimo
provoz. Nevyučovali jsme ani teorii,
ani praxi. Maximálně jsme našim žákům mohli doporučit, aby si některé
příklady procvičovali na internetu.“
ƔƔ Hlásili se vám i v tomto období
nějací noví zájemci?
„Asi ano, ale po pravdě řečeno přesně nevíme, kolik jich bylo. Určitě ale

rychlý
9HĀHUQtN
Na dobroty lákají
další podniky
Prostějov (sob) – Postupná uvolňování hygienických opatření i lepší
počasí lákají další a další majitele
občerstvení a obchodů k otevření.
Uplynulý týden nebyl jiný. Zprovoznění se tak dočkala například vinotéka U Zoubků v Plumlovské ulici, stejně jako cukrárna Sladká tečka
v Netušilově ulici. Nově je otevřené
také občerstvení U Maříků v biokoridoru Hloučela. Provoz se však
celkově nadále řídí řadou omezení
– dezinfekcí začínaje a rozestupy
i povinností nechávat zatím zavřené
zahrádky konče. Ty by podle současných plánů měly být otevřené za
dva týdny.

2TQUV÷LQXUM¾CWVQwMQNCUGFNGX[L¾FąGPÊLGLÊOCLKVGNM[DWFGTQ\LÊåF÷VURÊwGRQOCNW

méně než normálně. Vše jsme řešili
telefonicky, mohli jsme vždy říct jen
tolik, že teď nemůžeme absolutně
nic. Přihlášky, které nám došly, zůstaly zatím ve schránce. Ani tu jsme
ještě nevybírali.“
ƔƔ Jak se u vás pauza projevila?
„Co se týče žáků, tak víc jak měsíční
výpadek v jízdách u nich bude určitě

znát. Věřím, že jinak všechno zvládneme, pouze očekáváme větší nápor
zájemců. Také se asi zvýší počet
jízd, ale to bude záležet na jednotlivých učitelích, jak si to rozplánují.“
ƔƔ Čekali jste uvolnění tak brzy?
„Vůbec ne. Celou dobu se mluvilo,
že to půjde až po 11. květnu, tak
jsme s tím tak i počítali. I proto ne-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ně bude nově ochranné plexisklo,“
prozradil Večerníku. Otevřít by měla
také upravená zahrádky zámecké kavárny.
Jisto ale stále není v řadě dalších
institucí. Své by o tom mohli říct
v Kulturním klubu Duha. „Zatím
v podstatě nevíme, jak vše bude
vypadat. Sice máme mít otevřeno
od konce května, ale musí se specifikovat počty lidí na akcích. Podle
pokynu z ministerstva kultury máme
počkat do konce května, jak se bude
vše rozvolňovat,“ vysvětlila Martina
Drmolová, produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník Duhy.
Nejistota vládne také v Němčicích
nad Hanou. Zdejší kino Oko by mělo
taktéž brzy otevřít. Nicméně podmínky pro otevření i konání akcí zatím
známé nejsou. „Zatím je to pro nás
čerstvé, neřešilo se to. Můžu ale říct,
že jsme doteď přišli kvůli omezením
o desítky akcí. O víkendu měl třeba
začínat Divadelní Máj,“ informovala
Helena Spisarová. Je navíc možné,
že některé instituce neotevřou hned
v den, kdy budou moci. „S tím, jak
se situace vyvíjí, zatím neděláme
dalekosáhlé přípravy. Uvidíme pak
také, jak se ke znovuotevření postaví
diváci,“ poznamenala ředitelka prostějovského kina Metro 70 Barbora
Kucsa Prágerová.
(sob)

!I@NN@JO@QÁMµKMJNOîEJQNFµFIDCJQI<
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PROSTĚJOV Od pondělí 27.
dubna obnovuje na základě
rozhodnutí vlády částečně svůj
provoz pro veřejnost Městská
knihovna v Prostějově, která bude
fungovat v omezeném režimu.
„Na zprovoznění a nachystání
jsme měli jeden pracovní den.
Otevření takto brzy jsme nečekali, předchozí zprávy hovořily
o nejbližším možném termínu
v červnu,“ zareagoval ředitel
knihovny Aleš Procházka.
Provoz knihovny bude obnovován
postupně. Budova zůstane nejméně
první dva týdny (tedy do 8. května
– pozn.red.) pro veřejnost uzavřena
a příjem i výdej výpůjček bude pro-

bíhat přes okno v přízemí. „Vzhledem k prostorovým možnostem
knihovny a očekávanému náporu
návštěvníků nelze jiným způsobem
zajistit bezpečnost jak čtenářů, tak
zaměstnanců knihovny a dodržet
všechna vládní nařízení. Čtenáři
budou moct vrátit knihy, které mají
doma půjčené, a budou si moct vyzvednout balíček předem objednaných knih,“ prozrazuje ředitel Městské knihovny Prostějov.
Knihy můžete objednávat nejlépe
přes internet prostřednictvím služby
„odlož knihu“ nebo
e-mailem, telefonicky, případně prostřednictvím papírového formuláře
u knihovny. Každý čtenář si může

Pondělí 27. dubna 2020
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PROSTĚJOV Slunečné a relativně teplé počasí v kombinaci
s uvolňováním vládních restrikcí nalákalo do Kolářových sadů
v Prostějově uplynulou sobotu velké množství lidí. Obzvláště
plno bylo odpoledne na workoutovém hřišti, které však dostalo pořádně zabrat. Jeho konstrukce „povolila“ pod náporem obézní ženy.

Martin ZAORAL

Do největšího prostějovského parku
se vrátil normální život. Jediné, co
připomínalo opatření proti koronaviru, byly roušky na ústech procházejících i posedávajících lidí. Sešlo
se jich tu požehnaně, nějaké větší
hloučky se přesto netvořily. Jedinou výjimkou bylo workoutového
hřiště nedaleko hvězdárny. Naráz se
tam ukázalo zhruba 15 sportovců.
„Chodíme sem s přítelem celkem
pravidelně a tolik lidí jsem tady vidě-

la pouze jednou, když se konala nějaká benefiční akce,“ popsala slečna
Tereza.
Sobotní idylku na cvičišti ozvláštnila
jedna kuriózní a poněkud tragikomická záležitost. „Přišla sem nějaká
obézní mladá žena a zkoušela se
pověsit na jednu z nízkých hrazd.
Celá konstrukce pod jejím náporem
povolila. Byla natolik nestabilní, že
jsme se rozhodli zavolat opraváře.
Ona tady na ně počkala, pak pro ni
přijel zřejmě její přítel, který s autem
zastavil na trávě přímo u hřiště. Chví-

<CVÊOEQTQFKPM[UF÷VOKUGRQMNKFP÷RTQEJ¾\GN[RQRCTMWYQTMQWVQXÆJąKwV÷D[NQRNPÆ
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li na ni i se psem čekal, pak si ji naložil
a společně odjeli,“ popsal celou situaci
jeden ze cvičících mladých mužů. Jak
se ukázalo, vše bylo komplikovanější,
než se zdálo. Řemeslníci na hřišti na-

konec strávili několik hodin. „Jednotlivé hrazdy jsou vzájemně propojené
a došlo k jejich narušení. Naštěstí na
části z nich šlo i nadále cvičit,“ shrnul
mladík.

PROSTĚJOV Novinku mají za
sebou po konci dubna základní
školy. Vzhledem k hygienickým
opatřením uspořádaly zápisy bez
přítomnosti rodičů i dětí. Školy
tak musely improvizovat a využít buď internet, nebo poštovní
schránku. Nakonec si ale mnohde
s touhle výzvou poradili, děti už se
tak nyní mohou těšit do lavic přichystaných pro prvňáčky.
„Řešili jsme vše na dálku, přes
schránku, kam rodiče potřebné papíry vkládali. Uvidíme, co bude se
začátkem dětí ve škole dál, spíše to
ale vidím na září. Co se tká odkladů,
máme jen jeden, a naštěstí se ho podařilo vyřídit dlouho dopředu,“ říká
například ředitelka základní školy

v Čechách pod Kosířem Iveta Slámová.
Jinde vše řešili přes internet. Třeba
na Základní škole Jana Železného
v Prostějově. „Zápisy probíhaly elektronicky s přiloženým podepsaným
dotazníkem. Rodiče se buď sami
zaregistrovali, nebo jsme jejich informace zanesli do systému. Vše se
dělalo průběžně, aby nedošlo k zahlcení,“ uvedla zástupkyně ředitele
Hana Krejčová. Podle jejího vyjádření zápis, přestože byl prováděn na
dálku, proběhl v pořádku. Jediná věc
ale zůstává problémem. „Při zápisech,
kde byly děti, měly možnost učitelky
případně odhalit takové, co není ještě
na školu připravené. V současné situaci ale bohužel tato možnost odpadá,“
posteskla si Krejčová.
(sob)
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Trápí je omezení služeb i nošení roušek

PROSTĚJOV Potýkají se se svým
handicapem i se zdravotními
problémy, s handicapy. A do
toho ještě přišly zákazy a omezení.. Řadu organizací a jejich
klientů trápí omezení služeb. Přitom konec zákazů je zatím nadále
v nedohlednu. Například denní
stacionáře, mezi něž patří také
třeba prostějovská Lipka, otevřou až 8. června, v poslední vlně
uvolňování. A mnohé jiné služby
na tom nejsou o moc lépe.
„Informace, kdy naplno budeme
fungovat, ještě nemám. Například
sociálně aktivizační služby jsou

u nás pozastavené,“ uvedla Zuzana Znojilová, sociální pracovnice
TyfloCentra, služby pro lidi nevidomé a slabozraké. Pro TyfloCentrum by se věci měly uklidnit 11.
května. Ani tam ale nezapomínají
na hygienické normy. „Máme dezinfekce, rukavice i štíty, jsme vybavení,“ poznamenala Znojilová.
Trable mají vzhledem k současnému stavu také vzdělávací instituce
pro lidi s handicapem, například
škola Jistota. „Asistenti měli od 1.
dubna sedm dní dovolené, jinak se
pracuje home office. Speciálky měly
začít fungovat až v září. Tedy kromě

závěrečných zkoušek na praktické
škole, tam proběhne příprava a vše,“
vyjádřila se ředitelka Jistoty Marie
Turková.
V některých případech ale problémy
se současnými opatřeními přetrvávají. Například lidé starající se o děti
s autismem poukazují na problematičnost roušek u jejich ratolestí.
Totéž ostatně kritizují také lidé, kteří mají problémy se srdcem nebo
s dýcháním. Roušky přitom budou
podle posledních vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana
Prymuly povinné minimálně až do
června.
(sob)
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PROSTĚJOV Dění posledních
týdnů nás vystavuje tvrdé zkoušce
fyzické, duševní a sociální. Do těžké situace se dostaly také církve. Ze
dne na den musely prakticky zrušit
mše, zakázány byly také církevní
svatební obřady a řada dalších aktivit. Jednotlivé farnosti a sbory tak
často téměř zcela přerušily činnost.
V některých případech ale pomohly
moderní technologie. Například farnost v Němčicích nad Hanou vysílala
mše přes YouTube. „Velikonoční mše
měly celkem velký úspěch. Bylo i přes
dvě stě připojených domácností. Na-

6WĕHGRĝNROFLDRGERUQSUFH"
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PROSTĚJOV Neviditelné nebezpečí skrývající se kdekoli
a v komkoli způsobuje napětí s velkým množstvím otázek.
K jedněm z nich se řadí ztráta jistot školy. Počáteční velké
emoce opadly a nyní se všichni zaměřujeme na hledání nových cest, jak se s nastalou situací sžít. Díky moderním technologiím nesložila ruce do klína ani Středoškolská odborná
činnost (zkráceně SOČ).

0CFXQąGTCFPKEG×ąGFPÊEKQR÷VTQ\NÆXCNKFG\KPHGMEK8VÆVQUNWåD÷JQFN¾OCIKUVT¾VRQ
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PROSTĚJOV
Prostějovský
magistrát také uplynulý týden
pokračoval v bohulibé činnosti,
a sice v rozlévání dezinfekčního
prostředku zdarma občanům
města. Lidé opět o tuto službu
na dvoře radnice projevili během
čtvrtka i pátku enormní zájem,
navíc úředníci města opět rozdávali i roušky.
„Jestliže si předminulý týden během dvou dní přišlo pro dezinfekci
zhruba pět set lidí, nyní byl jejich
počet přibližně stejný. Je vidět, že
o dezinfekci je stále obrovský zá-

jem. Sice je už více druhů běžně
k dostání v obchodech, ale podle
mého názoru se tady dezinfekce prodává za nekřesťanské ceny!
Město ji rozlévá zadarmo a na internetu je litr k mání za 99 korun. Před
pár dny jsem viděl v supermarketu
prodávat litr dezinfekce za 226 korun,“ varoval občany Adolf Labák,
tajemník Krizového štábu Magistrátu statutárního města Prostějov.
Jak dodal, v rozlévání dezinfekce
a také rozdávání ochranných roušek
bude město pokračovat i v tomto
týdnu.
(mik)

víc si myslím, že se dívali i lidé, kteří
běžně do kostela nechodí,“ uvedl otec
Tomáš Strogan.
Nyní se společně s kolegy může radovat. Kostely by se opět měly otevřít
veřejnosti. Ode dneška, tj. pondělí
27. dubna, by totiž mohly probíhat
bohoslužby pro patnáct lidí a méně.
A tak v některých kostelech už chystají preventivní hygienická opatření.
„Budeme mít dezinfekci ve spreji při
vchodech do kostelů. Budeme muset
dezinfikovat lavice. I my chceme opět
pořádně fungovat. Stejně jako každý,“
prozradil Večerníku farář Pawel Zyc-

zyk, duchovní z Bohuslavic. Například ale Tomáš Strogan neslibuje, že
hned první týden budou sloužené víkendové mše. „Neděle budu nabízet
přes internet, dokud nebude povoleno padesát osob,“ vysvětlil.
Jinde si naopak marně lámou hlavu,
jak zabezpečit mši pro patnáct lidí.
„To, že jsou umožněny bohoslužby
pro patnáct osob, je fajn. Ale faráři
jsou nyní v prekérní situaci. Máme
nyní odpočítat prvních patnáct lidí
a zbytek poslat pryč?“ ptá se například
kazatelka husitského sboru v Prostějově Ivana Krejčí. Drába, který by rozhodoval, kdo má na mši právo a kdo
až příště, podle svých slov povolávat
nechce. „Rozumím omezení, nerozumím už ale, jak to máme udělat. Jestli
tahat sirky, nebo zkrátit mše a mít pak
další skupinu. Uvidíme zkrátka, jak se
věci vyvinou,“ říká kazatelka. Uvolněním některých opatření tak pro farnosti často starosti skončily, ale vyvstaly
další.
(sob)

Michal SOBECKÝ
I letos se tak mohlo uspořádat okresní kolo v přehlídce studentských
prací. I když za poněkud skromnějšího zájmu ze strany studentů. Jak
prozradil porotce a jeden z organizátorů klání na Prostějovsku Tomáš
Lázna, letos se o postup do krajského kola ucházelo pouhých dvanáct
prací. „Je to určitě slabší, ne všichni
našli vůli práci dotáhnout do konce
a odevzdat, když přišla koronavirová
krize. Ne všem se taky chtěla dělat ta
videoprezentace,“ vysvětlil Lázna.
Právě kvůli pandemii koronaviru byl
průběh zcela jiný než obvykle. Vše

se uskutečnilo v on-line prostředí.
„Studenti nahráli do systému kromě
vlastních prací také odkaz na videoprezentaci na YouTube, prezentace
si porotci prohlédli v rámci studia
prací. Pak jsme se s účastníky spojili
prostřednictvím videokonference
přes Google Hangouts Meet, kde
studenti nejprve stručně v pár větách
představili svou práci, poté proběhla
obvyklá diskuse s porotou,“ objasnil
Tomáš Lázna. Studenti se později
v dohodnutém čase opětovně připojili, aby si mohli vyslechnout verdikt
poroty. Ta byla tentokrát laskavá,
prošlo 11 ze 12 prací. Důvod? Obsazenost krajského kola. To okresní

na Prostějovsku pak bylo jednoznačně rozdělené, přihlášeno bylo
sedm prací z Cyrilometodějského
gymnázia, čtyři z Gymnázia Jiřího

Wolkera. Jen jedna SOČka pocházela ze střední odborné školy, a sice
ze Střední odborné školy podnikání
a obchodu.
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PROSTĚJOV Ironií osudu je, že právě primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov se prakticky hned zpočátku nakazil
koronavirem. Nyní je už ale MUDr. Zdeněk Prokeš (na snímku)
naprosto v pořádku a znovu se vrhl do víru dění na svém oddělení. Jak on sám v exkluzivním rozhovoru pro Večerník potvrdil,
na oddělení se starají už „jen“ o osm pacientů, spousta dalších
se již vyléčila a plnohodnotně se díky péči celého zdravotnického personálu vrátila do života.

Michal KADLEC
ƔƔ Kolik je na infekčním oddělení
prostějovské nemocnice hospitalizovaných pacientů s COVID-19
a jaký je jejich zdravotní stav?
„Aktuální stav na našem oddělení je
dobrý, hodně pacientů jsme propustili do domácí péče jako uzdravené.
Po Velikonocích je prozatím podstatně menší přísun nových pacientů. K dnešnímu dni máme na oddělení asi osm pacientů, všichni jsou
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v dobrém stavu, snad dvě pacientky
ve středně těžkém stavu.“
ƔƔ Jak zvládáte vy a veškerý zdravotnický personál celé to obrovské vypětí?
„Nejtěžší byl začátek epidemie, kdy
jsme museli transformovat oddělení na čistě covidové, museli jsme
přizpůsobit služby jak lékařů, tak
dalšího zdravotnického personálu.
Ten jsme museli posílit kolegy z jiných oddělení. Samozřejmě se již
projevuje únava, protože jsme měli
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zrušené dovolené, včetně plánovaných a již nerealizovaných. Prvního
pacienta jsme měli 10. března, od té
doby veškerý personál jede na sto
dvacet procent běžného výkonu.
Všichni pracují v ochranných oblecích, rouškách, což zvyšuje fyzické
a psychické vypětí.“
ƔƔ Má podle vás Česká republika
s koronavirem to nejhorší za sebou?
„V této chvíli má Česká republika
opravdu asi to nejhorší za sebou,
otázkou je, zda nás nečeká druhá
vlna, nejspíše v podzimních měsících. Další otázkou je, jak se projeví
postupné zmírňování hygienických,
preventivních opatření a jaký bude
mít na virus a epidemii vliv teplé letní počasí.“
ƔƔ No právě. Někteří odborníci
tvrdí, že koronavirus se během

podzimu ještě vrátí, že může přijít
takzvaná druhá vlna. Co vy na to?
„Částečně jsem odpověděl po předchozí otázce, ale je velmi pravděpodobné, že druhá vlna přijde. Ukazují
nám to zkušenosti sto let staré, kde
se podobně chovala takzvaná španělská chřipka, která si vyžádala
dvacet až třicet milionů obětí.“
ƔƔ Právě vy jste byl jedním
z nakažených ze zdravotnického personálu infekčního oddělení. V čem je
podle vás COVID-19
nejzákeřnější?
„Asi nejzákeřnější je
toto
onemocnění
v tom, že mnoho pacientů nemá prakticky žádné klinické
příznaky a mohou tak v populaci
onemocnění šířit, především do
nejrizikovějších skupin obyvatel,
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což jsou naši senioři, ale i mladší
pacienti, kteří nejsou úplně zdrávi,
mají problémy s imunitou či jinými
závažnými onemocněními. U těchto

skupin pak lze předpokládat těžký
průběh onemocnění, bohužel část
těchto pacientů i přes nejlepší péči
může zemřít.“

...
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Unikátní řešení pro
kontinuální měření tělesné teploty vyvinula v reakci na epidemiologickou situaci společnost ALIS
Tech. Speciální teplotní senzory, které mají pacienti neustále
umístěny na těle, firma poskytla
infekčnímu oddělení Nemocnice
Prostějov. Ta spadá pod společnost Agel a nyní může jako prv-

ní v republice tuto technologii
vyzkoušet. Počáteční zkušenosti
prostějovských zdravotníků s novým vybavením jsou více než
kladné.
„Naše společnost má bohaté zkušenosti s inovativními systémy
bezpečnosti v oblasti průmyslu. Mimořádná situace spojená s šířením
COVID-19 byla pro náš tým v čele
s vývojáři impulsem pro vytvoření
inovativního on-line řešení, které

zdravotníkům usnadní měření tělesné teploty. Jako prostějovskou firmu
nás velmi těší, že můžeme technologii jako první nabídnout právě
Nemocnici Prostějov,“ uvedl ředitel
společnosti ALIS Tech Josef Hrabal.
Smart teplotní senzor má pacient
připevněn přímo na těle, takže měření teploty probíhá nepřetržitě v reálném čase. Senzor je vhodný i pro
kojence, nezpůsobuje podráždění
kůže, alergie a není toxický. Jeho
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aplikace je zcela snadná a okamžitá. „Senzor lze umístit na jakoukoli
část těla a je možné ho sterilizovat
a využívat opakovaně,“ doplnil Josef
Hrabal s tím, že mezi hlavní výhody
senzoru patří také nepřetržitý sběr
dat o tělesné teplotě pacienta a následná evidence.
Infekční oddělení nyní obdrželo
čtyři senzory k měření teploměry.
„Využíváme je především na pokojích, kde leží pacienti se závažnějším
průběhem onemocnění. U nich
potřebujeme monitorovat tělesnou
teplotu průběžně několikráte denně,“ uvádí primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov MUDr.
Zdeněk Prokeš, který novou technologii označuje za průlomovou.
Měření tělesné teploty je jedním
z velmi důležitých klinických parametrů pacienta. „V poslední době
nebylo měření teploty u některých
lékařů bráno zcela vážně. Avšak
pro nás infektology zůstává tento
parametr stěžejní. Nejvíce si cením
přesnosti měření, kdy garantovaná přesnost měření na 0,05 stupně
Celsia je až neuvěřitelná,“ doplnil
primář Prokeš.
Nové vybavení rovněž okamžitě
upozorní zdravotnický personál při
překročení nastavené hranice teploty. „Díky novince jsme v reálném
čase informováni o stavu pacienta

a můžeme okamžitě zareagovat na
teplotní výkyvy. Zdravotní sestry
už nemusejí za pacienty několikrát
denně chodit kvůli měření teploty,
neboť aktuální data vidíme přímo
na našich počítačích. To je plus jak
pro pacienty, kteří nejsou tak často
vyrušováni a mohou v klidu odpočívat na lůžku, tak pro personál, neboť každý vstup na infekční pokoj
je spojen s náročným oblékáním
ochranných pomůcek,“ vysvětluje
primář Prokeš s tím, že díky moderní technologii se ještě více minimalizuje riziko nákazy personálu.
Teplotní křivka je pro lékaře zásadní nejen u onemocnění COVID-19,
ale i u dalších infekčních onemocnění. Moderní software umožní
zdravotníkům sledovat nejen její
aktuální hodnoty, ale data jsou
také ukládána a později mohou být
pomocí speciálního softwaru analyzována. „Například, při nástupu
tělesné teploty odebíráme v určitých situacích speciální vzorky krve
– hemokultury. Takový odběr má
specifická pravidla, která při tomto

systému lépe dodržíme. Uvidíme
lépe i reakci pacienta na podaná antibiotika, kdy bude z podrobné křivky jasné, kdy se stav pacienta začal
zlepšovat nebo i naopak, zda byl lék
správně nasazen,“ vysvětluje primář
Prokeš.
Součástí on-line měření je také jednoduchá aplikace navržená přesně
dle potřeb zdravotnického týmu.
Pomocí čtecího zařízení, umístěného v každém nemocničním pokoji,
personál získává nejen aktuální data
o hodnotách teploty, ale i polohu
pacienta pro možnost okamžitého
podání pomoci v reakci na zvýšené
hodnoty. „Moderní systém sledování teploty pomocí senzorů najde
vzhledem ke všem uvedeným výhodám uplatnění na všech odděleních,
která pečují o pacienty se závažnými stavy, především na odděleních
ARO, JIP a dětských odděleních.
Jsme velmi rádi, že právě Nemocnice Prostějov mohla být prvním
zařízením v republice, kde se tato
technologie zavedla,“ uzavřela ředitelka Marie Marsová.
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