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PROSTĚJOV Na první pohled nebyl ve své kůži. Zhruba
dvě hodiny před koncem úterního jednání prostějovského zastupitelstva opustil primátor František Jura sál
Společenského domu. „Omlouvám se, není mi dobře,“ hlesl
před svými kolegy první muž Prostějova a těžkým krokem
odcházel. Okamžitě se vyrojily spekulace o jeho zdravotním
stavu!„Snad nemá koronavirus!?“ dívali se po sobě přítomní.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Více informací
na www.prostejov.eu
– úřední deska.
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Prostějov (mik) – Tradiční akci
Noc kostelů pořadatelé odložili
o týden. Z původně naplánovaného
termínu 5. června se akce uskuteční
o týden později. „Termín akce se
posune na 12. června 2020, kdy už
by podle vyjádření vlády měly akce
v kostelích probíhat bez omezení počtu. Samozřejmě budeme při konání
dodržovat veškerá opatření v dané
chvíli,“ potvrdil tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Michal KADLEC

Strom nakøivo
Prostějov (mik) – Je vidět, že se občané Prostějova nezajímají jen o koronavirus, ale sledují i jiné záležitosti ve
městě. Minulý týden upozornila žena
prostějovský magistrát na skutečnost,
která neunikla i dalším lidem v Janáčkově ulici před jedním z domů. „Jsou
zde vysázeny nové mladé stromky,
které jdou nyní do květu. Na jednom
z nich je ale poškozena dřevěná opora,
takže stromek roste nakřivo,“ napsala
na webové stránky města Miloslava
Hamerská z Prostějova. „Děkujeme
za upozornění, věc nahlásíme správci
zeleně a dojde k nápravě,“ odpověděla briskně Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu.

Sleèny: Je to pakárna...
Prostějov (mik) – Během konání
zastupitelstva města se okolo Společenského domu procházely tři mladé
slečny ve věku přibližně třinácti let.
Nemohl si jich nevšimnout i Večerník.
Všechny tři puberťačky totiž korzovaly
bez roušek na obličeji. To si ale naběhly,
neboť před vchodem stála dvoučlenná
hlídka městské policie. „Panebože to je
ale pakárna,“ komentovala děvčata důrazné upozornění strážníků, aby si nasadila roušky podle vládního nařízení.
Mladé dámy tak učinily, ovšem za četných nepublikovatelných komentářů...

Foto: Michal Kadlec

ČUNÍN Jak jinak se v současnosti odreagovat z domácího „vězení“ než procházkou v přírodě? To snad ještě
můžeme! Špacír po oblíbených lesích okolo Čunína,
které se probouzejí ze zimního spánku, se vyplatil. I přes
ještě stále nižší ranní teploty se na jedné ze sluncem prosvícených strání něco pohnulo v jehličí. Něco černého
se žlutými skvrnami. Nebyl to přelud, ale mlok skrvnitý,
který se už rovněž probudil do období jara. A dokonce
se zastavil a zapózoval fotografovi Večerníku.
No řekněte, není to krasavec?

Agentura 3UYRPiMRYpYHVHOLFHSRX]HRGORæHQ\
To bylo v pátek pláče! Místo tradiční juchajdy na prvního máje
jsme doma museli vzít zavděk
sledováním televizorů, sázením
rajčat, výsevem mrkve či ředkviček nebo v nejlepším případě jen
projížďkou na kole či procházku
(se psem). Kdepak pořádná prvomájová veselice v Kolářových
sadech či na Splávku v Domamyslicích. Zatracený koronovir
všechno zrušil!
„Mohli jsme sice uspořádat i tak
prvomájovou akci u hvězdárny,
ovšem návštěvníci veselice by mu-

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

•• Pondělí ••
První jízda. O své první jízdě v autoškole někdo rád vypráví, jiný se však
o ní dokonce může dočíst i v novinách…Autoškoly byly kvůli šíření koronaviru zavřeny už 16. března. Na začátku tohoto týdne mohly konečně
obnovit provoz.
•• Úterý ••
Nečekaný konec léta. „Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá
bouři, když je pěkné počasí,“ upozornil italský diplomat a spisovatel Niccolo Machiavelli. V úterý vyvrcholila vlna teplého a slunečného počasí, na
prostějovské hvězdárně naměřili letošní nejvyšší teplotu, tedy vskutku letních 21,2 °C. Následně přišlo ochlazení a konečně i potřebný déšť. Krásné
počasí se k nám vrátí opět tento týden.
•• Středa ••
Výhody strachu. „Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze,“ liboval si
britský režisér a scénárista Alfred Hitchcock, který během své veleúspěšné kariéry režíroval více než padesát filmů. Muž, jemuž se podařilo dostat
strach do mnoha domácností, kde se předtím museli bát něčeho jiného,
zemřel před 40 lety. Jeho tvorba je však stále „živá“.
•• Čtvrtek ••
Budou řádit celý rok. Někteří muži si myslí, že žena jim má nejprve učarovat a pak uklízet. To se pak nelze divit, že je kolem nás tolik čarodějnic
s košťaty… Právě ty byly obvykle poslední dubnový den upalovány. Kvůli
koronaviru se jich letos zřejmě nezbavíme.
•• Pátek ••
Tisíce chutí lásky. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas.
Borový vůkol zaváněl háj, když se ozval Hrdličkův hlas: „Hynku! Viléme!!
Jarmilo!!! Pojďte s námi na pivo!!!!“ Inu láska má tisíce podob a každému
chutná něco jiného. Je proto dobré, že si v současnosti můžeme vybírat
z velkého množství nejrůznějších pivních značek…
•• Sobota ••
Už napořád. „Jsem to já jak zamlada, stejné věci mě napadaj, stále mám
stisk buldočí, k tomu pár vrásek u očí. Názory jsem málo změnil, muziku
mám rád. Co jsem cenil, cením dál, už zřejmě napořád,“ zpívá už několik
desítek let frontman skupiny Olympic Petr Janda, který oslavil už své 78.
narozeniny.
•• Neděle ••
Dvacet let ukládání pokladů. Říká se, že ne všechny poklady jsou zlaté...
Objevit zajímavé věci se dá i díky geocachingu. Jde o hru na pomezí sportu
a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému při hledání skryté
schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš). První cache byla uložena
přesně před 20 lety.

seli vcházet do parku jen po deseti
lidech. Dát si kotel, zatrsat si pět
minut při muzice a zase vypadnout pryč. A pak další... Ale kdo
by se s tím páral,“ mávl rukou
sociální demokrat Béďa Kulich,
který měl organizačně připravit
prvomájovou oslavu sociálních
demokratů. Podobně na tom byli
komunisté. „Naši voliči a účastníci oslav Svátku práce nijak jinak
než v malých skupinkách stejně
nikam nechodí, ale přesto i my
jsme akci odpískali,“ potvrdil šéf
rudých soudruhů v Prostějově
Luďa Kulda.
Jenže i přes tyto neblahé zprávy
ohledně prvomájových akcí má

Agentura Hóser jednu velice příznivou pro všechny, kteří zrušených akcí litují. Pořadatelé obou
veselic je nakonec pouze odložili! „Dlouho jsme o tom v řadách
sociální demokracie debatovali.
A rozhodli jsme se, že slavnost
1. máje v Kolářových sadech přece
jen uskutečníme! Bude se konat
v úterý 1. září. Půjde o den, kdy
děcka budou otravná kvůli tomu,
že jdou zase do školy, a rodiče
budou naštvaní, že se zase musí
otravovat se školními povinnostmi
svých ratolestí. Takže jim to vynahradíme opožděnou májovou
veselicí, tedy vlastně zářijovou,“
uvedla Alena Rašáková, oranžová

náměstkyně primátora. Podobně
přemýšlejí i soudruzi z KSČM.
„My jsme nakonec po okresním
sjezdu strany také májovou oslavu odložili. Ale až na 7. listopadu,
kdy to všechno oslavíme společně
s výročím VŘSR,“ oznámil prostějovský komunistický zastupitel
Jaroslav Brambora.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Krádež století! Konickým
policistům se podařilo vypátrat dva zloděje, kteří během
jednoho měsíce a jednoho
dne k tomu ukradli ze dvora místní prodejny potravin
pět stovek rohlíků, 11 pecnů
chleba a k tomu tři vánočky
i dvě koblihy.

500
Zlodějíčci ve věku 22 a 29 let
pečivo poté, co v sedmnácti,
resp. šesti případech vnikli do
zmíněného dvora, společně
zkonzumovali. Zřejmě ale
netušili, čeho se dopouštějí
a co jim nyní hrozí. V době
nouzového stavu mohou totiž
i přes nízkou způsobenou škodu za dva tisíce korun putovat
od soudu až na osm let do výkonu trestu!

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.

LUKÁŠ VESELÝ
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Večerníku
&21É6327ħð,/2
Čápi na komíně. Jaro přináší
nejen rozkvetlé stromy a květiny
v ulicích města či na zahradách
místních obyvatel. Na prostějovskou raritu upozornila Večerník
jeho pravidelná čtenářka. Na komíně Galy v Krasicích začali s hnízděním čápi. Tak ať se jim tam daří a ať
brzy vyvedou na svět mláďata!
CO NÁS UDIVILO…
Zatrhli Roundup. Zastupitelé drtivou většinou hlasů schválili okamžité zastavení používání glyfosátů
při ničení plevele. To je v pořádku,
vždyť jakákoliv chemie ničí zdraví
nás občanů. Večerník ale zarazilo,
že ještě do úterý prostějovští radní
tvrdošíjně užívání Roundupu hájili
a vehementně ho prosazovali.
ZACHYTILI JSME

34, 6
Tělní teplotu této hodnoty naměřili strážníci městské policie současnému novináři Josefu Augustinovi
před vstupem na zastupitelstvo.
Všichni byli v šoku, ale „podchlazení“ potvrdila i dvě následující
měření..
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV ZIKMUND

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Uplynulou sobotu 2. května se dožil významného životního jubilea
první polistopadový starosta města Prostějova zvolený ve svobodných volbách v roce 1990 a zdejší
rodák známý také jako skvělý hudebník a spoluzakladatel Občanského fóra. V letech 1994 až 1998
pracoval v Dopravních stavbách
a další čtyřletku zastával funkci
ředitele Domovní správy..
ZASLECHLI JSME…

„ZDRŽET SE
HLASOVÁNÍ
NENÍ NÁZOR,
TO JE OSTUDA!“
Jedna z autorek petice proti postřiku
Roundupem v prostějovských ulicích
Jana Jílková vyslala na úterním zasedání zastupitelům a zastupitelkám
jasný vzkaz.

se narodil 27. září 1994 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 24. dubna 2020.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
25 let, měří mezi 185 až 200 centimetry,
má hubenou postavu, modré oči a hnědé vlasy.

POÈASÍ v regionu

SAMUEL ŠŤUKA

Ètvrtek 19/11 °C

se narodil 11. prosince 2004 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 23. dubna
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří okolo 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

Pondìlí
¶WHUÙ

15/4 °C

Květoslav

24/10 °C
Klaudie

Støeda 22/13 °C
Radoslav
Stanislav

Pátek

19/8 °C
Den osvobození

Sobota

19/9 °C

Nedìle

20/8 °C

Ctibor

Blažena
Zdroj: meteocentrum.cz
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Na Bìláku upálili
„Coronadìjnici“,
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PROSTĚJOV To byl hukot! Typický
zvuk stíhacích letounů zaujal velké množství lidí z Prostějova i širokého okolí. Mnohé překvapil, některým lezl na nervy, nicméně pro drtivou
většinu představovalo sledování bojových letadel v akci atraktivní podívanou.
Už na začátku dubna přelétávaly v rámci cvi- dubna a ve čtvrtek 30. dubna intenzivní výcvik
čení nad Prostějovem stíhací letouny Armády pilotů letounů L-159. „Jeho obsahem byla
ČR, na což jsme v našem městě několik de- spolupráce s předsunutými leteckými návodsetiletí nebyli zvyklí. Stíhačky a vrtulníky se čími při přímé letecké podpoře pozemních
ovšem na nebi nad Prostějovem objevily zno- sil,“ popsal Tomáš Maruščák, tiskový mluvčí
vu uprostřed minulého týdne. Jak Večerník 21. základny taktického letectva Čáslav. Vše
zjistil, na zdejším letišti probíhal ve středu 29. se konalo v součinnosti s letectvem AČR.

„Při této činnosti byla očekávaná zvýšená hladina hluku v přilehlých
oblastech, které sousedí zejména s letištěm
v Prostějově,“ dodala Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu. Armáda se za případné komplikace
způsobené provozem techniky omluvila. „Letecký výcvik je však nezbytný k plnění dalších
úkolů a povinností,“ zdůraznil Maruščák.
Většina lidí měla pro letecký výcvik pochopení,
někteří to brali i s humorem. „Byl to opožděný
dárek k mým úterním narozeninám,“ vtipkovala
čerstvě pětadvacetiletá Tereza.
(mls, mik)

na dvì stovky lidí...

 ><| D>|E „Budou se
ƵǀĄƐůĞƚŽƐƉĄůŝƚēĂƌŽĚĢũŶŝĐĞ͍͞
EĂƚƵƚŽŽƚĄǌŬƵĚƌƚŝǀĄǀĢƚƓŝŶĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌƽǀĞůĞŽďůşďĞŶĠĂŬĐĞ
ŽĚƉŽǀĢĚĢůĂŶĞ͘EŝŬŽůŝǀƚĂŬŶĂ
ĢůĞĐŬĠŵDůǉŶĢēŝŶĂƉƎşŬůĂĚǀĞ
^ůƵǎşŶĢ͘dĂŵƐŝĂŶŝƚĞŶƚŽŬƌĄƚƚƵƚŽ
ĂŬĐŝƵũşƚŶĞŶĞĐŚĂůŝ͘ƚŽŶĂǀǌĚŽƌǇ
ƉůĂƚŶǉŵ ǀůĄĚŶşŵ ŽŵĞǌĞŶşŵ
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŵƐďŽũĞŵƉƌŽƚŝŬŽͲ
ƌŽŶĂǀŝƌƵ͘WƎĞƐƚŽǎĞƐĞƚŬĄŶşďǇůŽ
ŽĨŝĐŝĄůŶĢŶĞǀĞƎĞũŶĠ͕ĚŽƌĂǌŝůǇŶĂ
ŶĢũǀşĐĞũĂŬĚǀĢƐƚŽǀŬǇůŝĚş͘dŝďǇůŝ
ŶĂŵşƐƚĢƵƉŽǌŽƌŶĢŶŝ͕ǎĞŵŽŚŽƵ
7R¾NGP¾ éCTQF÷LPKEG PC $÷NGEMÆO
ƚǀŽƎŝƚƐŬƵƉŝŶŬǇŵĂǆŝŵĄůŶĢƉŽ /NÚP÷TQWwMWPGO÷NC×éCUVPÊEKVTCFKé
ĚĞƐĞƚŝ͘͘͘sǇĚƌǎĞůŝƚŽ͍
(mls) PÊCMEGCPQ
Foto: Facebook
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PŘES ŠEST HODIN V ROUŠKÁCH,
POLITICI SE „NACHODILI“

PROSTĚJOV Více než šest hodin probíhalo minulé úterý v pořadí už šestnácté jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějov v tomto volebním období. Konalo se výjimečně
v sále Společenského domu, protože jen tak mohla být dodržena přísná hygienická opatření.
Na jednání byly schváleny všechny body, které předložili radní zastupitelům, byť například
půjčka a dotace Národnímu domu, jmenování jeho nových členů správní rady či dotace do
sociální oblasti se neobešly bez nechutných výpadů některých členů opozice.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Všem zastupitelům, úředníkům
magistrátu, novinářům i zástupcům
veřejnosti měřili strážníci městské
policie u vchodu do Společenského
domu teplotu. Až na jeden kuriózní
případ, kdy dnes již novinář Josef
Augustin byl dle údajů podchlazen(!), nedošlo k žádnému pode-

zření o zdravotní nezpůsobilosti. To
bylo ovšem jen první opatření vzhledem k hygieně. Každý byl povinen
před vstupem do sálu i přísálí ošetřit
si ruce dezinfekčním prostředkem,
a navíc se na každém kroku všichni
účastníci jednání setkávali s cedulkami upozorňujícími na nutnost
ochranné roušky na obličeji po celou dobu zasedání. Zastupitelé a zastupitelky měli svůj vlastní stolek,
ty byly navzájem rozmístěny zhruba v třímetrových vzdálenostech.
„Upozorňuji, že vhledem k okolnostem nebude z tohoto zasedání poři-

zován on-line přenos a nemáme zde
ani elektronický hlasovací systém.
Hlasy zastupitelů budou sčítány asistentkami a po každém hlasování budou oznámeny,“ uvedl další změnu
hned na začátku zasedání primátor
František Jura (ANO 2011).
Jednání zdržoval také fakt, že zastupitelé se diskusních příspěvků
nemohli zúčastnit přímo od svého stolu, jak je tomu v obřadní síni
radnice. K dispozici byl totiž pouze
jediný mikrofon, takže po přihlášení
do diskuse museli všichni ze zadních
řad „nakráčet“ až dvacet metrů do-

·VGTPÊLGFP¾PÊRTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVWRKVGNUVXCUGOWUGNQMQPCV\CFQFTåGPÊRąÊUPÚEJJ[IKGPKEMÚEJRQFOÊPGM
2x foto: Michal Kadlec

předu ke stolkům členů rady města.
I přes tyto okolnosti bylo řádné jednání zastupitelstva zdárně dokončeno. „Museli jsme se podřídit, ale
nebylo to tak hrozné. Rozhodně je
to lepší než jednat přes nějaký videopřenos nebo zastupitelstvo odkládat,“ nezměnil dobrou náladu ani po
skončení jednání Jan Navrátil, lídr
hnutí Změna pro Prostějov.

Prostějovští zastupitelé schválili minulé úterý několik velice důležitých
bodů programu. Národní dům obdržel od města návratnou půjčku i dotaci, aby se zmírnily ztráty vyvolané
uzavřením restaurace, kavárny a dalších provozů. Byla schválena také rozpočtová opatření na nutné stavební
investice, zastupitelé zvedli ruku pro
dotace do sociální oblasti, v jednom

$÷åEK UK PC VTCUG UVKJNK WF÷NCV
K URQNGéPÚ UPÊOGM RąÊOQ PC
/CEQwGFoto: archiv P. Dopity
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prv a marato Macoch

Na ostějov

případě ale tomu předcházela hodně
vzrušená diskuse. V neposlední řadě
se pak k překvapení mnohých komunální politici dohodli na zastavení používání glyfosátů při hubení plevele
ve městě.
O tom všem se dočtete v podrobnějším zpravodajství na straně 11 a 16
dnešního vydání a k zasedání se vrátíme i v příštím čísle Večerníku.
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PROSTĚJOVSKO
Kdo četl Máchův
Máj, ten ví, že ve skutečnosti není ani tolik o lásce, jako o smrti a zejména
o přírodě. Málokdo měl
první květnový den k obojímu tak blízko jako pětice
prostějovských amatérských sportovců, která si
zaběhla maraton v Moravském krasu.
Na více jak 42 kilometrů
dlouhou štreku vyrazila
parta nadšenců z Prostějova, kteří se sdružují kolem
fitness arény – TRX bez hranic. Namáhavý okruh vedený nádhernou přírodou je
zavedl do okolí Macochy,
běželo se i přes Baldovec
a v okolí Nivy.
„Byla to pro nás náhrada za

Pražský mezinárodní maraton, na který jsme se připravovali. Ukázalo se to jako velmi šťastná volba. Mě osobně potěšilo, že jsem si zaběhl zatím svůj nejlepší čas na této
distanci. Věřím, že se sem ještě letos vrátíme,“ svěřil se Večerníku prostějovský zastupitel Pavel Dopita, který běžel ve společnosti své manželky a psa. Improvizovaný maraton Moravským krasem nakonec zvládl za 4 hodiny 24 minut a 11 sekund.
(mls)

V těchto dnech si připomínáme konec 2. světové války. Oslavy 75. výročí osvobození našeho
města i celé vlasti budou letos z pochopitelných
důvodů skromnější. To nám nebrání, abychom
nejrůznějšími formami poděkovali hrdinům
podílejícím se na porážce nacismu a oslavili, že
můžeme žít ve svobodné zemi.
Přelom dubna a května je spojen také s naším
vstupem do Evropské unie. Toto společenství
přineslo Evropě mírové soužití národů, demokracii, bezpečí a prosperitu. Unie vznikla
právě po druhé světové válce s cílem vyhnout se
chybám z minulosti. Jistě bychom na EU našli
řadu chyb a příležitostí oprávněně ji kritizovat.
Ale v základních parametrech svou roli už
mnoho desetiletí plní a jsem rád, že k ní už 16
let patříme také my.

František JURA,RTKO¾VQT
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„Vzorný pracant“ ze Stínavy BRUTÁLNĚ

SUBCENTRUM

ZAVRAŽDIL MILENECKÝ PÁR

v den narození svého syna

PROSTĚJOVSKO O tomhle se mezi lidmi i po letech stále hodně vypráví... Přesně před 51 roky mezi Vícovem a Ptením
objevil v lesíku zvaném Malá Horka Alois
Doležel z Vícova zohavené tělo své dcery
Zdeňky Doleželové (†18). Nedaleko ní
ležel Jaroslav Sláma (†21) ze Ptení. Oba
měli roztříštěné lebky. Vrah je umlátil nedaleko pohozeným akátovým kyjem. Ještě
předtím oba postřelil a dívku surově znásilnil. Pachatel byl po čase vypátrán a pro
mnohé to bylo velké překvapení. Do tehdy sedmadvacetiletého Zdeňka Dudka ze
Stínavy by to nikdy nikdo neřekl. Přitom
ženy přepadával již dobrých pět let! Nadto
se dvojnásobné vraždy dopustil v den narození svého vlastního syna...
Pokud pojedete po silnici z Plumlova do Vícova, budete moci odbočit doprava na polní
cestu. Před sebou pak uvidíte lesík zvaný
Malá Horka. Malebná přírodní památka se
stala kulisou hrůzné události, kterou dodnes
připomíná výrazný pomník. Co se na místě
stalo?

NEZVLADATELNÉ MONSTRUM
Od roku 1964 řádil na Prostějovsku sexuální deviant. Razance jeho činů se neustále stupňovala. Jednu ze svých obětí
pobodal řeznickým nožem, další omráčil
několika údery paličkou. Na jeho stopu
kriminalisty bohužel přivedla až pátrání
po dvojnásobné vraždě. Možná by vrah
nikdy nebyl odhalen, kdyby si jeden
z místních nevšiml, jak k lesíku u Vícova
kráčí nejprve milenecká dvojice a zhruba
po čtvrthodině za ní také osamělý člověk,
jehož znal od vidění.

Pondělí 4. května 2020
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VZORNÝ PRACOVNÍK I OTEC
Oním mužem byl Zděněk Dudek, který
tehdy žil ve Stínavě, pocházel však z nedaleké Ohrozimi a pracoval v Prostějově na
pile. Z čehokoliv špatného by jej však nikdy nikdo nepodezříval. Jak ve svém okolí, tak i v zaměstnání se těšil velmi dobré
pověsti. Osudného 4. května v zaměstnání zapíjel narození syna. Ženu měl v té
době v porodnici a dceru u manželčiných
rodičů. Dodnes se ve Stínavě vypráví, jak
si i s pistolí vyjel na motorce a na vedlejší
polní cestě uviděl mladou dvojici. Podle
jeho vlastních slov uvedených do policejního protokolu jej pohled na milence vzrušil. Chvíli je šmíroval a pak
Zdeňku oslovil: „Slečno, dáte mně?“
Když na to její partner zareagoval, tak
na něj vystřelil. Vyděšená Zdeňka se
snažila utéct, nicméně Dudek dívku
dvěma výstřely poslal k zemi. Pak ji
odtáhl do lesa, strhal z ní šaty a znásilnil. Nakonec obě své bezvládné, nicméně dosud žijící oběti umlátil metr a půl
dlouhým kyjem z akátového dřeva, který pohodil na místě činu. Pistoli schoval 0COÊUV÷VTCIÆFKGPGEJCN[TQFKP[QD÷VÊX[DW
FQXCVMąÊå
3x foto: Martin Zaoral
pod sud na dešťovou vodu na dvoře svého
domu. Tam ji kriminalisté objevili. Po- zenou vývojovou poruchou pohlavního
sloužila pak jako jeden z hlavních důkazů údu podprůměrné délky a deformace“. Za
uvedené činy pachateli v té době hrozil
při objasňování bestiálního činu.
trest smrti. Dudek se mu pokusil vyhnout
ZKOUŠEL TO UHRÁT
tím, že simuloval duševní chorobu, později
vraždu svaloval na jiné. To mu však nevyNA DUŠEVNÍ NEMOC
šlo. Popraven byl 14. ledna 1972.
Před soudem byly na Zdeňka Dudka vy- Tragickou událost dodnes na místě činu připracovány znalecké posudky, které jej pomíná masivní pomník, nápis je úryvkem
popisovaly jako sexuálního sadistu s „vro- básně jednoho z místních občanů. (mls)

NEBUDE!

<XK\WCNK\CEGX[RNÚX¾åGXG8TCJQXKEÊEJOQJNCX\PKMPQWVP¾FJGTP¾QFRQéKPMQX¾\ÐPC.GéDQJW
åGN
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOVZ velkolepého projektu nakonec nebude nic! Už v roce 2016 zpracoval
prostějovský magistrát plán na vybudování Subcentra ve Vrahovicích. Ve východní
části města mělo mezi ulicemi Jano Köhlera a Hrázky vzniknout nové relaxační centrum. V něm by lidé nalezli bydlení, ale také
odpočinkové zóny včetně hřišť na různé
sporty a park. Už před čtyřmi lety však plán
narazil na neochotu vlastníka pozemků
je prodat. A dnes se ukazuje, že město celý
projekt „zabalilo“. A na světě je pořádný
STÍN MINULOSTI.
V platném Územním plánu města Prostějova jsou vymezeny lokality, pro které nechal
magistrát vypracovat územní studie. Jednou
z nich je oblast ve Vrahovicích, konkrétně
prostor mezi ulicemi Jano Köhlera a Hrázky,
kde bylo navrženo Subcentrum. V první řadě
ale bylo zapotřebí vykoupit potřebné pozem-

ky, jejichž vlastníkem je většinou Římskokatolická církev. Ani bezmála pětileté jednání
však nepřineslo kýžené ovoce.
„Studie Subcentrum Vrahovice z roku 2016
nabízí řešení pro vznik relaxační zóny a byl
s ní seznámen, za mého tehdejšího vedení,
také osadní výbor této příměstské části. Výchozím bodem pro další pokračování bylo
odkoupení či směna pozemků pro Subcentrum, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů.
Bohužel tato jednání nebyla úspěšná,“ prozradil Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora. A hned ozřejmil proč? „Důvodem byla neochota vlastníků prodat dotčené
pozemky, resp. případný prodej byl podmíněn tak vysokou cenou, která byla pro město
Prostějov neakceptovatelná. V budoucnu se
k tomuto zcela jistě vrátíme, ale bude opět
záležet na stávajících vlastnících,“ konstatoval
Rozehnal.
(mik)

3URWL]iNRQQpUDGDU\"0ĨVWRVHKRGOiEUiQLW
Napsáno
pred
à
3. 5. 2010

Prostějovská radnice v těchto
dnech a týdnech řeší nebývalý průšvih. Kontroloři z olomouckého
krajského úřadu totiž už potřetí
zjistili, že naše město porušuje zákony při měření rychlosti a také při
následném trestání řidičů. Zatímco
mnoho šoférů si v Prostějově mne
ruce, městu také hrozí, že bude muset vracet obrovskou částku vybranou za pokuty.
Radnice se ale proti rozhodnutí krajských úředníků chystá bránit, navíc

se čeká na stanovisko Ministerstva
dopravy. Jádrem celého sporu je podezření, že soukromá firma Czech radar,
od které má naše radnice pronajatých
všech jedenáct radarů na měření rychlosti, zneužívá soukromá data přestupců. Radnice i zmíněná firma však toto
odmítají. Celou kauzu by tak mohla
vyřešit kontrola Ministerstva dopravy,
která míří na základě podnětu Olomouckého kraje do Prostějova. „Je
smutné, že představitelé prostějovské
radnice opakovaně a trvale nerespek-
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tují stanoviska krajského úřadu ani
ostatních institucí,“ uvedl médiím Jakub Ptačinský, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy České republiky.
Jako každá mince i tato kauza má svůj
rub a líc. Doteď se žádný z krajských
úředníků ani jiných institucí nezabýval tím, že za dobu působnosti stacionárních radarů se rapidně zvýšila
bezpečnost na městských silnicích
a počet přestupků poklesl někde až
o neuvěřitelných 90 procent! Navíc
z celého humbuku okolo radarů vy-

plývá, že v tomto státě se stále více
chrání práva těch, kteří sami porušují
zákony, tedy v tomto případě dopravní předpisy. A opravdu toto chceme?
„Rozhodnutí, že Ministerstvo dopravy a Úřad na ochranu osobních údajů
se celým případem budou zabývat,
jednoznačně vítáme. Věříme, že po
prověření celého systému se shledá
a potvrdí, že vše funguje podle platné
legislativy,“ uvedla Anna Němcová,
tisková mluvčí společnosti Czech radar.

jak šel čas Prostějovem ...
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Pomyslnou válku s Krajským úřadem
Olomouckého kraje a dále s Ministerstvem dopravy ČR a Úřadem na
ochranu osobních údajů nakonec město
Prostějov i společnost Czech radar prohrály. Neprokázalo se sice, že by někdo
z radnice nebo zmíněné firmy zneužíval
soukromá data řidičů, výstupem bylo
ale i tak zjištění, že hlavně soukromá
společnost měla přístup ke všem osobním údajům přestupců. A to bylo samozřejmě špatně. Magistrát tak v roce
2010 musel definitivně ukončit provoz
stacionárních radarů a vrátit peníze
těm řidičům, kteří za rychlou jízdu po
městě dostali pokuty. Zajímavé je, že
nyní po deseti letech se hodlá měřit rychlost v ulicích znovu. Budou mít ale radní
všechno pečlivě připravené a neprůstřelné? To se teprve uvidí.
(mik)
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Příště: ulice Vápenice
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Kradli za pár korun
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V průběhu pondělí 27. dubna vyjížděli strážníci ke dvěma nahlášeným krádežím v obchodech. První
událost se odehrála v odpoledních
hodinách v supermarketu nedaleko
hlavního nádraží. Personál za pokladní zónou zadržel muže, který
si na prodejní ploše ukryl zboží do
kapes bundy a pokusil se z obchodu
odejít. V pachateli strážníci zjistili
dvaašedesátiletého muže. Ten se
k odcizení zboží v hodnotě 87 korun
přiznal. Ve večerních hodinách byl
prostřednictvím linky 156 nahlášen
případ v supermarketu v Okružní
ulici, kde byl ostrahou zadržen devětadvacetiletý muž. Strážníkům
uvedl, že dostal chuť na alkoholický
nápoj, ale neměl u sebe peníze na
zaplacení, proto se pokusil pronést
zboží v ledvince. I v tomto případě
bylo zboží vráceno nepoškozené
zpět do prodeje. Oba pánové jsou
svým jednáním podezřelí z přestupku proti majetku, za který jim
u správního orgánu hrozí pokuta až
do výše 50 000 korun.

Popíjel u dětského hřiště
V dopoledních hodinách uplynulé středy 29. dubna si strážníci při
kontrolní činnosti povšimli muže
konzumujícího alkohol v blízkosti
dětského hřiště, kde to zakazuje
vyhláška města. Devětapadesátiletý muž byl upozorněn na protiprávní jednání a z části rozpitá
lahev s bílým vínem byla dotyčnému odebrána. Svým chováním
porušil obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na některých veřejných
prostranstvích. Tím, že pobýval na
veřejnosti bez zakrytých úst a nosu
je důvodně podezřelý z přestupku
dle krizového zákona. Záležitost
byla postoupena příslušným správním orgánům k dořešení.

OPILEC BEZ ROUŠKY HROZIL VRAŽDAMI! ÿ(51É
.521,.$

PROSTĚJOV Své si s opilým
násilníkem užili občané procházející Kolářovými sady,
vzápětí ale také policisté i lékaři prostějovské záchranky.
Mladý muž pod vlivem alkoholu nejprve hrozil povraždit
ty, kteří jej nahlásili policii kvůli
nasazené ochranné roušce.
Po příjezdu policejní hlídky
byl mladík i nadále agresivní
a vzápětí napadl lékaře, který
mu přijel na pomoc.

Michal KADLEC
„V neděli 26. dubna jsme před devatenáctou hodinou přijali oznámení
o mladém muži, který má v Kolářových sadech v Prostějově sedět na
lavičce bez povinné ochrany obličeje.
Podle oznamovatele měl zjevně opilý

Odešel jen v pyžamu
V odpoledních hodinách minulé
středy 29. dubna se na linku 156
obrátila oznamovatelka s tím, že
její manžel trpící psychickou poruchou odešel z domu jen v pyžamu. Zanedlouho přijali strážníci
oznámení o pohybu muže nedaleko bydliště pohřešovaného muže.
Hlídka na místě zkontaktovala
seniora oděného do kostkovaného pyžama. Bylo potvrzeno, že se
opravdu jedná o sedmasedmdesátiletého pohřešovaného muže.
O jeho nalezení byla informována
Policie ČR. Ta se dostavila na místo a nemocného muže převezla do
místa jeho bydliště, kde byl předán
manželce.

Poničil pět autobusů
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zabránili a nasadili mu pouta. Po prohlídce muže lékař rozhodl o jeho
hospitalizaci. Vzhledem k přetrvávající agresivitě byl pak do nemocnice
převezen s policejní asistencí,“ dodal

František Kořínek s tím, že pro své
jednání je muž podezřelý z několika
přestupků. Ty budou k dořešení postoupeny příslušným správním orgánům.

Předminulou neděli 26. dubna přijali policisté v Prostějově
oznámení, že někdy v době od
21. do 24. dubna dosud neznámý vandal poničil pět vyřazených autobusů. Vozy byly
umístěny v areálu odstavné plochy pro autobusy v Prostějově.
Cílem řádění vandala se staly
skleněné výplně u dopravních
prostředků, které nezjištěným
způsobem poškodil a způsobil
tím předběžnou škodu v celkové výši bezmála 400 000 korun.
Případ policie nyní prověřuje
pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
V případě, že se podaří pachatele
dopadnout a prokázat mu vinu,
hrozí mu až rok za mřížemi.

Zloději rohlíků a koblih Vybral kasu u vysavače

BYLI DOPADENI
*TQ\ÊLKO8
NGV
MTKOKP¾NW
KONICE Více než měsíc
si majitel prodejny
potravin v Konici lámal hlavu nad tím,
proč mu ze dvora
mizí pečivo určené
k prodeji. Policisté
nakonec dopadli dvojici mladých mužů, kteří kradli
rohlíky, chleba, koblihy a další
pečivo. Jak přiznali, živili se tím...
„Z několika krádeží podezírají koničtí policisté dva muže ve věku 22
a 29 let. Těchto skutků se měli podezřelí dopouštět v období od 8. března do 9. dubna tohoto roku v Konici
tím, že v noční době opakovaně
vnikali do dvora prodejny potravin.
Tam poté z přepravek kradli pečivo
určené k prodeji. Mladší z mužů
takto na dvůr prodejny vnikl sedmnáctkrát, starší komplic se krádeží
zúčastnil šestkrát. Při svých výpravách odcizili více než pět set rohlíků, jedenáct bochníků chleba, pět
koláčů, tři vánočky a dvě koblihy,“



vypočítal policejní tiskový mluvčí
František Kořínek s tím, že pachatelé
odcizené pečivo pak společně zkonzumovali. Celková výše způsobené
škody byla vyčíslena na více než dva
tisíce korun. „V rámci prověřování
případů policisté shromáždili takové množství důkazního materiálu,
že podezřelým nezbylo než se k činu
přiznat. Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelým za trestný čin krádež
hrozí trest odnětí svobody na dva
roky až osm let,“ upozornil na zvýšenou trestní sazbu v době nouzového
stavu mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Pořádně zvonící
kapsy měl po krádeži zatím neznámý zloděj, který si za cíl své krádeže vyhlédl automat v areálu jedné
z prostějovských myček. Po odchodu u něj cinkaly mince v hodnotě
dvou tisíc korun!
„V době od 20. do 30. dubna vnikl neznámý pachatel do automatu v areálu
auto myčky v Prostějově. Zloděj si poradil se dvěma zámky od dvířek oplechování vysávacího automatu a v jeho

útrobách vypáčil další visací zámek
od kasičky na drobné mince, kterou
odcizil,“ popsal skutek Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Poškozená organizace předběžně vyčíslila škodu na 2 000 korun. „Neznámému pachateli hrozí za zločin krádež
vzhledem k současnému stavu nouze
vyhlášeného Vládou ČR přísnější trest
odnětí svobody na dva roky až osm
let,“ vzkazuje Hejtman.
(pk)

Nepřežil zajíc, ani srna
PROSTĚJOVSKO Příroda se po
zimě už definitivně zcela probudila.
A s tím se zvýšila také aktivita zvěřiny, která prakticky bez přestávek
naráží do jednoho vozu za druhým.
Hned dvě srážky se zvěří tak například řešili v úvodní dva dny květnové dny policisté na Prostějovsku.
K první nehodě došlo uplynulý pátek
1. května pár minut po půlnoci. „Jednadvacetiletý řidič Škody Octavie jel
mezi obcemi Mořice a Vrchoslavice,
když mu náhle z pravé strany vběhl do
cesty zajíc, který následnou srážku ne-

přežil. Na vozidle způsobil škodu tisíc
korun,“ popsal lapálii Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Mnohem hůře ale pro jiného řidiče
dopadla srážka se srnou o den později. „Po jedné hodině v noci totiž do
zvířete narazil šestadvacetiletý muž
v Superbu. Stalo se tak na dvaadvacátém kilometru dálnice D46 ve směru
z Vyškova na Olomouc. Srnka srážku
nepřežila, zároveň způsobila na autě
škodu za sedmdesát tisíc korun,“ prozradil Hejtman.
(sob)
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Odchytávali mládě kuny
Ve středu 29. dubna hodinu před
polednem bylo přijato prostřednictvím linky 156 oznámení o výskytu kuny v areálu firmy v okrajové části města. Na místo byla
vylána hlídka. Kuna se nacházela
u popelnic a hledala si potravu.
Hlídce se ji podařilo odchytit. Zvíře bylo převezeno a vypuštěno do
volné přírody.

Před policisty dokonce napadl lékaře záchranky

muž v ruce držet láhev a procházejícím vyhrožovat, že ‚jestli jej budou
napomínat, nebo zavolají policii, tak
je povraždí‘. Vyslaní policisté sedmadvacetiletého muže stále bez roušky
vypátrali v nedaleké Rostislavově ulici.
Provedenou dechovou zkouškou u něj
změřili 1,75 promile alkoholu v dechu,“ informoval František Kořínek,
policejní tiskový mluvčí.
Policistům se nakonec podařilo opilého násilníka zpacifikovat poté, co
neurvalec dokonce napadl lékaře
záchranky! „Vzhledem k nestandardnímu chování muže a z obavy o jeho
zdravotní stav policisté na místo přivolali lékaře. Při pokusu o provedení
prohlídky se však muž pokusil na lékaře zaútočit, v čemž mu policisté
s využitím donucovacích prostředků

„KUTILOVÉ“ VYKRÁDALI BANKOMATY

VE VELKÉM
Od příštího týdne se
provoz Okresního soudu
v Prostějově rozjíždí naplno

PROSTĚJOV Zatímco v uplynulém týdnu bylo fungování
Okresního soudu v Prostějově výrazným způsobem stále ještě omezeno, nyní se vše mění. A u trestního soudu se budou
projednávat skutečně interesantní případy! Hned v úterý 5.
května se postupně do ohrádky postaví dva Ukrajinci. Ti dle
obžaloby přišli s nevšedním fíglem. Jeho prostřednictvím se
měli stát skutečným postrachem všech, kteří někdy vybírali
z bankomatu.
níky a předvolané, ale v omezené
míře také pro veřejnost. „Podmínkou je, že lidé kromě nošení ochranných pomůcek budou muset doMartin
držovat také minimální vzdálenost
půldruhého metru. Veřejnost může
ZAORAL
být tedy u jednání přítomna, nesmí
Dnes, tj. v pondělí 4. května, se pros- však dojít k přeplnění kapacity soudtějovský soud otevře nejen pro práv- ní síně,“ vysvětlil předseda soudu
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Opilec se
„přerazil“ na kole
Zraněním skončila v sobotu 25.
dubna večer jízda opilého pětatřicetiletého cyklisty v Prostějově. Když na Vrahovické ulici
směrem z centra města podjel
dálniční most, řízení jízdního
kola dále nezvládl a upadl na
silnici. Poté ještě pěšky pokračoval dál do centra, ale po chvíli
se rozhodl přivolat si zdravotnickou pomoc. Na místo rovněž
dorazila hlídka policistů, která
u cyklisty provedla dechovou
zkoušku. Ta u muže prokázala
značné ovlivnění alkoholem.
Opakovaným měřením policisté zjistili hodnoty přes 3,4
promile a 3,5 promile alkoholu
v dechu. Cyklista s naměřenými
hodnotami souhlasil, načež byl
s lehkým zraněním převezen na
ošetření do nemocnice. Okolnosti dopravní nehody policisté
dále prošetřují.

Skútr ráno nenašel
Přes noc z pondělí 27. na úterý
28. dubna si dosud neznámý
pachatel vyhlédl skútr Kentoya Asphyx, a následně se jej
zmocnil. Stroj si jeho šestadvacetiletý majitel zaparkoval na
společném dvoře před domem
v Barákově ulici, ale ráno jej již
nenašel. Hodnotu dopravního
prostředku si poškozený vyčíslil
na částku 35 000 korun. Policisté v tomto případě zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, na
který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na dva
roky nebo zákaz činnosti.
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Petr Vrtěl, jenž je zároveň i trestním
soudcem.
Jako takový bude hned v úterý 5.
května rozplétat skutečně pozoruhodnou kauzu. V rolích obžalovaných se představí dva muži
původem z Ukrajiny, kteří se měli
zaměřit na vykrádání bankomatů
po celé České republice. „Dle obžaloby působili zejména v Ostravě či
Brně, ale také v Prostějově. Celkem
se dopustili zhruba padesáti skutků,
způsobená škoda měla dosáhnout
asi 260 tisíc korun,“ přiblížil Vrtěl.
Ke krádežím oba muži využívali
falešného krytu výdejního prostoru bankomatu, jenž před klientem

skryl vydané peníze. „Lidé odcházeli s nepořízenou, zatímco podvodníci lištu odmontovali a peníze
vybrali,“ popsal nevšední fintu první muž prostějovského senátu.
O týden později bude stejný soudce
řešit případ Patrika Š. Ten bude obžalován hned z 18 krádeží a jednoho
případu sprejerství. „Kradl zejména v zahradách u rodinných domů
v Prostějově, ale vloupal se například
i do Restaurace Pod kaštany v Krasicích,“ upozornil Petr Vrtěl, který coby
předseda soudu poděkoval všem zaměstnancům za dosavadní přístup,
s nímž se postavili k situaci související
s pandemií koronaviru.
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děti, pejsci a soutěže

Posílejte svá miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku 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

v

VelikonoCNI
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grafii zachycující pečení velikonočního beránka a barvení
vajíček. Za tento snímek získává sváteční prostírání, ubrus
a reklamní dárky v hodnotě
1 500 Kč plus celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Druhou pozici vybojovala Blanka Weisgärberová
Lakomá z Vilémova, jejímž
koníčkem je pečení a zdobení
perníčků. „Každý rok zadělávám těsto na perníky, peču
a zdobím, abych měla pro koledníky, kteří pravidelně chodí na Velikonoční pondělí na
šmikustr. A pokud se s perníky
nevejdu do kuchyně, musím
s nimi ven,“ napsala ke své
fotografii výherkyně a získává sváteční prostírání, ubrus
a reklamní dárky v hodnotě
750 Kč a půlroční předplatné
našeho periodika.
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Velikonoce jsou za námi
a my můžeme s radostí
oznámit výherce naší velikonoční soutěže. Tentokrát
bylo úkolem zaslat fotografii, která nějakým způsobem
zachycuje oslavu těchto jarních svátků (pečení beránka,
zdobení vajíček, pomlázku
a podobně). V redakci se sešlo mnoho pěkných snímků,
zejména z let minulých, kdy
se koledníci mohli na dívkách a ženách všeho věku
vyřádit do sytosti. Letošní
„koronavirové“ Velikonoce
se v mnoha rodinách oslavily alespoň symbolicky
v úzkém rodinném kruhu
s patřičnou výzdobou.
Výběr to byl přetěžký, redakční porota dlouho bádala, až
vynesla ortel. Na prvním místě se umístila Lucie Grézlová
z Konice, která zaslala foto-

PROSTĚJOV Před pár dny byli
v redakci Večerníku v ulici Vápenice
„nouzově“ vylosováni výherci dlouhodobé soutěže zaměřené na život
a dílo významného prostějovského
rodáka, básníka Jiřího Wolkera. Předseda OV KSČM Ludvík Šulda mohl
v době přísných vládních nařízení
pouze vylosovat tři výherce, ovšem na
předání cen se muselo počkat. Výherci se dočkali předminulý týden!

Michal KADLEC

(QVQCTEJKX.)TÆ\NQXÆ

Bronzovou příčku obsadila
Kristýna Smičková z Prostějova,
jež letošníVelikonoce strávila na
zahradě se svými nejbližšími.
Za zaslanou fotografii si odnese
sváteční prostírání, ubrus a reklamní dárky v hodnotě 300 Kč
a čtvrtletní předplatné nejčtenějšího regionálního periodika.

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!
Ti nejlepší budou kontaktováni telefonicky a vyzváni, aby se
dostavili pro své výhry v předem určený čas do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v ulici Vápenice 19, Prostějov.
(ans)
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Pondělí 4. května 2020

Po čtyři březnová vydání Večerníku
byly jeho čtenářům pokládány otázky
související s Jiřím Wolkerem, které pro
soutěžící vypracoval Okresní výbor
Komunistické strany Čech a Moravy
v Prostějově. Následně šéf prostějovských komunistů vybral z osudí tři
výherce, kteří se v těžkých otázkách vyznali nejlépe a ve svých odpovědích ani
jednou nechybovali. Nakonec zvítězila
a první cenu si z redakce odnesla Libuše
Dvořáková z Prostějova, která z rukou
Ludvíka Šuldy převzala předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
12 kalendářních měsíců a celoroční
vstupenku do ZOO na Svatém Kopečku v Olomouci. „Z prvního místa
a samozřejmě i cen mám ohromnou
radost, nevzpomínám si, kdy jsem naposledy vyhrála nějakou soutěž,“ smála
se vítězka. „Otázky byly opravdu hodně
těžké, a co bych zastírala, často jsem si
pomohla internetem. Ale některé odpovědi jsem znala sama, pamatovala
jsem si určité věci ještě ze školy,“ dodala
šťastná žena.

Předseda Okresního výboru KSČM
Ludvík Šulda následně předal druhou
cenu Oldřichu Dvořákovi z Prostějova.
Ten si odnesl půlroční předplatné Večerníku a nově vydané souborné dílo
o Jiřím Wolkerovi. „Pár jeho básniček
znám a docela se mi po přečtení zalíbily. A co se týká této soutěže, i mým
významným přítelem při hledání odpovědí byl „pan Google“,“ zaculil se druhý
v pořad.
Na pomyslnou bronzovou příčku vystoupala Hana Hošťálková z Prostějova,
která tak převzala čtvrtletní předplatné
Večerníku a jako dar od prostějovských
komunistů také šest pivních polotmavých ležáků ze speciální edice věnované
120. výročí narození Jiřího Wolkera.
„Pomohl mi internet a dál bych to snad
ani nerozebírala. O Wolkerovi jsme se
samozřejmě učili ve škole, ale je to už
dávno a mnohé věci jsem zapomněla,“
smála se třetí v pořadí z odměněných.
S průběhem soutěže byl viditelně spokojen hlavní organizátor. „Chtěl bych
poděkovat v první řadě PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, že nám dal
možnost vzpomenout si na našeho významného básníka a že jsme mohli ve
spolupráci s tímto médiem uspořádat
tuto soutěž. Ano, přiznávám, že otázky
byly těžké a obdivuji všechny čtenáře,
kteří na všechny odpověděli správně.
Nakonec se to podařilo pouze sedmi
z nich. Jsme rádi, že jsme touto soutěží
mohli přispět k odreagování se v této
nelehké koronavirové době,“ poznamenal Ludvík Šulda, předseda Okresního
výboru KSČM v Prostějově.

.WFXÊMiWNFCRąGFCNXÊV÷\EG.KDWwK&XQą¾MQXÆKFCNwÊOFX÷OCPGLNGRwÊOUQWV÷åÊEÊO
EGP[ \C UQWV÷å Q ,KąÊO 9QNMGTQXK 0C FTWJÆO URQNGéPÆO UPÊOMW LG \NGXC FTWJÚ
XRQąCFÊ1NFąKEJ&XQą¾MXÊV÷\MC.KDWwG&XQą¾MQX¾dDTQP\QX¾q*CPC*Qwċ¾NMQX¾
CRąGFUGFCRTQUV÷LQXUMÚEJMQOWPKUVč.WFXÊMiWNFC
2x foto: Michal Kadlec
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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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LGP¾FJGTP÷\DCTXGPÚCOGTKEMÚUVCHQTFXGNMÆXGNKMQUVKXG
X÷MWVąKCåéV[ąKTQM['IQPGMLGQDTUP÷åPÚOUTFÊéMGO,G
VQFQDT¾MQFRQJNGFWCPGMQPGéPÚOC\GN5XQW×åCUPQW
RQXCJQWUKMCåFÆJQ\ÊUM¾1UVCVPÊRGLUM[XGUO÷UKIPQTW
LGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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LG wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW ,G
D¾\NKX÷LwÊUN¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊDWFGF÷NCVXGNMÆRQMTQM[
8JQFP¾ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC MVGTÚ U PÊ DWFG RQFPKMCV
XÚNGV[ C RTQEJ¾\M[ 0C XQFÊVMW EJQFKV WOÊ UPGUG UG LCM
UHGPMQWVCMKRGLUMGO

CHRIS

LG RUÊ F÷FGéGM OCNKPMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGVK TQMč
MVGTÚO¾Rą¾VGNUMQWCOC\NKXQWRQXCJW8\JNGFGOMFÆNEG
UTUVKLGXJQFPÚRQW\GFQD[VW+RąGUUXčLX÷MLGVQUV¾NG
CMVKXPÊRGLUGMOKNWLÊEÊRQJ[D1UVCVPÊRGLUM[XGX÷VwKP÷KI
PQTWLGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷8JQFPÚMF÷VGO

AMIGO

LGéV[ąNGVÚJP÷FÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷M/¾OK
NQWCRą¾VGNUMQWRQXCJW8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾F
MQW MFG D[ OQJN XQNP÷ D÷JCV C JNÊFCV 2UÊ MCOCT¾F[ UK
X[DÊT¾XGX÷VwKP÷QUVCVPÊRGLUM[KIPQTWLG0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾
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Aspoò koneènì poznáme Malá vzpomínka

vlastnízemi naVelikonoce…
I když současný vládní kabinet nedávno přišel s plánem postupného
rozvolňování mimořádných opatření,
tedy s návratem Čechů do běžného
života, je tady pořád jedna skutečnost,
se kterou se my všichni budeme muset
smířit. I když se skřípěním zubů. Neztotožňuji se totiž v žádném případě
s přirovnáním k návratu železné opony
nebo Berlínské zdi, jak jsem se nedávno dočetl v různých médiích.
Já osobně současnou vládu nemusím,
ale souhlasím s vyjádřeními ministrů,
že by hranice republiky měly zůstat
uzavřené co nejdéle. Proč? Protože vývoj pandemie COVID-19 v Itálii, Španělsku, Velké Británii a nově i v Belgii
či Nizozemí tamní úřady naprosto ne-

zvládají, počet nakažených i mrtvých
neustále rapidně roste. A do takových
zemí chceme vyjet například na dovolenou? Já tedy rozhodně ne!
Doporučoval bych všem, aby se letos
smířili se záchrannou sítí v podobě
tuzemské dovolené. Má totiž jednu
nespornou výhodu. Lidé alespoň konečně poznají tolik opěvované krásy
naší vlasti! Vždyť Čechy, Morava
a Slezsko skýtají celou řadu přírodních krás. Od vysokých hor přes termální prameny až po slunné vinice,
je toho tolik, co můžeme navštívit.
A naplnit tak legendární výrok manželky Dr. Emila Holuba z filmu Jára
Cimrman ležící, spící: „Doma bude,
už se narajzoval dost.“

Letošní svátky velikonoční byly netradiční v mnoha směrech. Nejenže
jsme kvůli epidemii museli všichni
zůstat doma, ale hlavně byly naprosto nejlepší, jaké jsem za celý
svůj život zažila. Již jako malá jsem
tento zvrácený svátek, kdy holky
lítají po domě, dokola uklízejí již
neexistující špínu, malují vejce,
pečou beránka, mažou chlebíčky,
leští čtvrtky na panáky, vybírají si
nejlepší oblečení, aby byly jako ze
škatulky a vše bylo naprosto dokonale připraveno pro jejich kamarády i známé, kteří je přijdou v již
podnapilém stavu necitelně zbít,
nesnášela. Navíc kdo pak má celý
týden jíst vaječnou pomazánku,

vaječné amolety a vejce na mnoho
jiných způsobů? Já teda ne! A přece
jen když zazvonil zvonek, můj řídicí
systém se přepl na autopilota a automaticky vyhledal nejlepší skrýš. Člověk by nevěřil, kam všude se doma
dá schovat, když přijde taková nechtěná návštěva. Prázdný zahradní
sud či mezera pod postelí byly mým
věrným útočištěm. Musím vyzdvihnout fakt, že mě koledníci nikdy nenašli. Zřejmě je představa hledání
mé maličkosti kvůli další čokoládě či
vajíčkům zase tolik nelákala.
Ale letos..., letos bylo konečně období klidu a rodinné pohody. S radostí
jsem v obchodě vybírala dobroty
pro mužské příbuzné (nutno po-

dotknout, že kvůli koronaviru byly
ceny sladkostí stlačeny na příjemné
minimum), obarvila poprvé dobrovolně několik vajec a upekla jarní
dort, o kterém jsem věděla, že nebude
v ohrožení před nečekanými hosty.
A jak nakonec vše dopadlo? Užili
jsme si doma s partnerem a naším
věrným čtyřnohým kamarádem
báječný den. Mastili karty, jako
bychom se vrátili do našich dětských let, s dobrým kakaem a v peřinách sledovali oblíbené kriminální seriály a věnovali moře času
i lásky našemu věrnému chlupatému parťákovi. Na závěr si dovolím
poznatek – všechno zlé je k něčemu
dobré…

2Ą+i'.7äè#50#-#<+65'-1410#8+4'/"
Covid-19 vtrhl do našich životů jako neřízená střela. Měnil a stále více mění a bude měnit záležitosti kolem nás, zároveň jsme se
o něm již ledacos dozvěděli. Nejvíc o něm nevědí ani učitelé, ani
politici, ba dokonce ani epidemiologové. Nejdůvěrněji jej znají
ti, kteří jej sami prodělali. Pokud se v tomto případě navíc jedná
o renomovaného lékaře, pak je tato zkušenost o to cennější.

J

ednasedmdesátiletý kardiochirurg Jan Pirk, jeho žena i vnoučata
si nemoc přivezli z Rakouska. Na své
chalupě ji bez problémů zvládli a po
jejím prodělání vzkazují všem: „Pokud jste zdraví, nekouříte, netrpíte
nadváhou a zbytečně se nestresujete,
tak se ničeho bát nemusíte. K ostatním pak buďte ohleduplní a noste
roušky.“
oronavirus u každého z nás
nemilosrdně odhaluje, jak
přistupujeme k životu. Jan Pirk je
lékař, sportovec a člověk, který se
jen tak něčeho nezalekne. Zároveň
nemá daleko od slov k činům. Vyplývá to z povahy jeho profese – chirurg nemůže nad pacientem dlouze
mudrovat a donekonečna zvažovat
všechna pro a proti, on (samozřejmě po zralé úvaze) musí v pravý čas
vzít skalpel a říznout. Podobným
způsobem Pirk skutečně razantně
„řízl“ do tématu koronaviru. Stalo
se tak hned na začátku epidemie.
Tehdy mluvil o tom, že bychom
se virem měli co nejdříve nakazit
všichni, neboť jen tak na něj získáme imunitu a budeme schopni se

K

s ním vypořádat. Netrvalo dlouho
a z renomovaného lékaře se stala
skutečná persona non grata. Epidemiolog Roman Prymula totiž
celkem správně upozornil, že pokud by se v jeden moment nakazil
skutečně úplně každý, zdravotnictví
by zkolabovalo a ztráty na životech
by mohly přesáhnout 300 tisíc lidí!
Prymula sám však už tehdy musel vědět, že nejvýhodnější by
bylo, pokud by se jinak zdraví lidé
skutečně nakazili. Jenže při neustálém zpřísňování nejrůznějších jinak
celkem pochopitelných opatření se
něco podobného prostě z politického hlediska nehodilo do krámu. Po
relativním zklidnění situace u nás
se Roman Prymula rozhodl vyjít
s tímto názorem ven. A spustil tím
lavinu nejrůznějších ne vždy slušně vyjadřovaných názorů… Tu si
ostatně musel Jan Pirk vychutnat skutečně naplno. V dnešní době spousta lidí nemá na práci nic jiného než
„vysedávat u internetu“ a svůj strach
s nenávistí proměňovat ve slova, jimiž
doslova zamořují facebookové diskuse či e-mailové schránky.
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enže realita si šla svojí vlastní cestou. Ono se totiž ukázalo, že Jan
Pirk se koronavirem skutečně nakazil. Začátkem března se zúčastnil
lékařského kongresu v Rakousku,
kam vzal nejen ženu, ale i vnoučata, která vyrazila na lyže. Domů
se všichni vrátili s koronavirem
v krvi. Přesto dle vlastních slov
Pirk nikdy tohoto svého rozhodnutí ani na chvíli nezalitoval... Po
návratu do vlasti však on i jeho rodina putovali do přísné karantény.
Během zhruba dvou týdnů se pak
bez problémů vyléčili. Mladší vnoučata nemoc ani nepocítila, starší děti
trochu kašlaly, jen jejich prarodiče se
s nemocí nějaký čas potýkali – měli
teploty, trápil je suchý kašel, ztratili
chuť k jídlu. Zdravotníky však nevolali, k nemoci přistupovali jako ke
chřipce. A hlavně zůstávali v klidu,
nestresovali se. Ještě v době marodění Jan Pirk své vyjádření upřesnil
s tím, že nemoc rozhodně nikdy nechtěl zlehčovat, nicméně věří, že vše
se bez problémů zvládne. Po svém
uzdravení pak zopakoval, že se jedná „pouze“ o jistý druh chřipky, jejíž
následky mohou u jinak nemocných
lidí znamenat vážné zdravotní komplikace. Ale jinak? Nic, co by stálo za
nějakou paniku.
roč to dělá? Proč stále opakuje, že se jedná o druh chřipky?
Chce tím Jan Pirk provokovat, nebo

P

ANALÝZA
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MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
když se to vezme kolem a kolem, tak se
aktuálně možná naplňuje ono rčení, že
všechno zlé je pro něco dobré. Minule
jsem v tomhle sloupečku psal něco o tom,
že si lidé mohou tak nějak uspořádat rodinné a partnerské vztahy. Zda se to děje,
to nechám na vašem hodnocení.
Dnes se chci zaměřit na vztahy obecně mezilidské. Možná vás překvapím,
ale trochu si, tedy chvílemi, připadám
jako v listopadu 1989. Lidé jsou na
sebe hodnější, řidiči pouští chodce zcela
samozřejmě i mimo přechody, cyklisté
se nemotají jako motovidla všem pod
nohy, u pokladen si jsou schopni dát
zákazníci přednos., Zcela neznámí
lidé jsou schopni se zastavit na kus řeči,
třeba řemeslníci pracují jedna radost
a nesnaží se vás obalamutit... Vše je takové nějaké klidnější, až jsem se přistihl, jako bych možná nasál atmosféru
prvorepublikovou, kterou jsem samozřejmě nezažil, ale spoustu materiálů
o ní načetl.
Jsem realista, takže vím, že až tohle
všechno s tím virem skončí, tak se
zase vrátíme do „normálu“. A já si
říkám až kacířsky, bohužel. Zase
bude spěch, nervozita, nevraživost,
hádky, stres a podobně. Budeme zase
navzájem protivní, nasíření na sebe
navzájem a ta pohoda zmizí jako
mávnutím kouzelného proutku od
zlé čarodějnice.
Co k tomu říct? Příroda nám pouštěním těchto pandemií možná dává
nějaké signály, abychom se nad sebou jako lidstvo zamysleli a začali se
chovat jinak. Planetu na žití máme
stále jen jednu a jsme schopni si ji
spíše ničit než vylepšovat. Ne, nebojte, nezačnu tady zeleně ekologicky
„grétit“ či dělat prohlášení, aktivity
a podobné nesmyslnosti současných
liberálně levičáckých spolků či partají, spíše doporučuji zamyslet se
obecně nad psychickým stavem naší
civilizace. Náš mozek nás oddělil
od zvířat a postavil nás do popředí
světového vývoje. Je otázkou, zda
nám toto první místo aktuálně patří
právem. Příroda nás asi varuje, poslechněme ji!
Marty

si dokázat, že má prostě pravdu?
Nemyslím. Spíše tím chce uklidnit. Jako zkušený lékař totiž velmi
dobře ví, že jestli našemu zdraví
a imunitě skutečně něco neprospívá, pak je to stres. Většina našich
problémů totiž vzniká právě kvůli
tomu, že neumíme zvládat vlastní
obavy. Je téměř jisté, že pokud k životu přistupujeme s optimismem,
budeme žít déle. Pokud však naopak budeme jen kouřit, přejídat se,
vysedávat u počítače a nadávat na
všechny i na všechno, pak ten slavný koronavir pouze ukončí naše
vleklé trápení…
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Reaguji na komentář redaktora Kalába s titulkem Tak trochu jiné jaro z Večerníku 20. dubna na straně A7. Plně s vámi souhlasím! Napíšu jen tolik. Mám
obavu, že při dnešním „objektivním“ výkladu dějin se za nějaký čas budou žáci ve školách učit, že Československo v roce 1945 osvobodila americká armáda pod velením generála Pattona a že 2. světovou válku rozpoutal Sovětský svaz a Německo bylo její obětí.
Vladimír Vláčil, Bedihošť
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Louèka na høbitovì není rozptylová, ale vsypová
Ráda bych reagovala na článek o ženě, která se neustále obnažuje na prostějovském hřbitově. Informace o ní byly uvedeny poměrně přesně, ostatně
sama ji na hřbitově pravidelně potkávám. Nelíbilo se mi však, že někdo tvrdí, že její manžel byl na oné loučce rozprášen. Tak tomu určitě není. V tomto
případě se totiž nejedná o loučku rozptylovou ale vsypovou. Zatímco rozptylová loučka slouží k rozprášení popela zemřelého člověka, vsypová je určena
k ukládání zpopelněných ostatků do přesně vytyčených jamek. Vzhledem k tomu, že s tímto obřadem mám vlastní zkušenost, tak se mě tato nepřesnost
v článku osobně dotkla.
čtenářka z Prostějova
Kdy radní zaène zajímat Havlíèkova ulice?
Návratu se asi nedoèkáme
Pořád čtu o připravovaných rekonstrukcích nejrůznějších silnic v Prostě- Jako dlouholetý fanoušek prostějovské kopané se už pomalu loučím s možjově, ale už přes tři roky jsem se nedočetl žádné novinky o tom, zda město ností, že se naši fotbalisté ještě někdy vrátí „domů“ na stadion ve Sportovkonečně naplánuje rekonstrukci povrchu silnice v Havlíčkově ulici! Proč se ní ulici. Když jsem si přečetl ve Večerníku, jak stále drhnou jednání mezi
bude opravovat Vápenice, která je relativně ještě v pořádku, a neinvestuje městem a současným majitelem stadionu, nevěřím už na žádné lepší zpráse raději do Havlíčkovy ulice, kde komunikace připomíná dobu Marie Te- vy. Navíc jste nedávno uvedli, že se magistrát rozhodl investovat desítky
rezie? Kočičí hlavy ze silnice vypadávají, tvoří se obrovské díry, a dokonce milionů korun do rekonstrukce a rozšíření stadionu za místním nádražím
se celá silnice začíná vlnit. Rád bych věděl, kdy konečně pány radní začne tak, aby tento fotbalový stánek splňoval parametry pro druhou ligu. Z toho
zajímat ulice v samém centru města!
mi vyplývá, že město ani s návratem fotbalistů do Sportovní ulice nepočítá.
Petr Slavík, Prostějov Bohužel...
Jindřich Provazník, Prostějov

20043010666

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

Pivín (mls) - Od pondělí 27. dubna budou probíhat plánované opravy hlavní cesty v Pivíně. Omezení
skončí v neděli 3. května.

Pustí se do hlavní cesty

Dobrochov (sob) – Příjemnou
novinku nabízí cyklistům obec
Dobrochov. Vesnice má totiž nově
zázemí pro všechny, kteří holdují elektrokolům. Po Konici se tak
v krátké době stala obec dalším
místem, které s tímto moderním
způsobem cestování počítá. „Rozhodli jsme se instalovat zde dvě
nabíjecí stanice a také kompresor.
Vše je poháněné solární elektřinou,“ prozradil starosta Dobrochova Miroslav Kříž. Zdůraznil však,
že lidé zatím tuto službu nemohou
využít. „Namontované už zařízení
je, v provozu ale stále není. A chybí
také ještě informační tabule. Vše
by mělo být hotovo během dvou
týdnů,“ sdělil dále starosta k nové
investici obce, která se nachází přímo na jeho návsi.

Dobrochov potìší
elektrokolisty

Němčice nad Hanou (mls) U příležitosti 75. výročí osvobození
Němčic nad Hanou ve městě připravili expozici fotografií. Výstavu
snímků z konce války je možné
zhlédnout ve vitrínách kina OKO
do 10. května.

9ÙVWDYDVHRKOÉzÉ
za koncem války

informace. Všechny novinky a důležité zprávy z webu obce Lešany
mohou mít lidé nově ve svých mobilních telefonech. Je to díky mobilní aplikaci V obraze. Aplikace přináší přehled aktualit z webu obce,
upozorní na nově vložené zprávy,
lidé se včas dozvědí o pořádaných
akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. Stačí si prostřednictvím aplikace Obchod Play
nebo App Store zadat název „V OBRAZE“, po nainstalování kliknout
na položku otevřít a následně přidat
jméno obce.

aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

Muže zachránili hasiči...

ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 90 000 korun. „Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“
doplnil Kořínek s tím, že u zcela zničeného vozidla policisté na místě zadrželi
osvědčení o jeho registraci.
Že nepůjde o jednoduchý zásah, tušili prostějovští hasiči už ve chvíli, kdy
přijížděli k této vážné nehodě.

„Z kabiny viděli, že se automobil po nárazu doslova ohnul přes strom. V autě
navíc zůstal velice komplikovaně zaklíněný řidič. Vůz totiž naboural právě na jeho straně, takže ve vyproštění
překážely nejen části havarovaného
vozu, ale také strom. Řidič byl zaklíněný hned na několika místech současně.
Při složitém zásahu jsme využili veškeré vyprošťovací nástroje, co máme
k dispozici. Některé jsme museli využít
v několika kusech. Významnou roli tak
sehrály hydraulické vyprošťovací nůžky, rozpínací válce, rozpínáky i řetězy,“
popsala situaci Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Zásah ztěžoval také fakt, že automobil
bylo složité stabilizovat, jelikož byl
uprostřed opřený o strom.

OHROZIM Hodně riskantní způsob, jak se dostat z pole na silnici,
zvolil řidič dodávky, který na ohrozimském kopci vycouval na komunikaci přímo do jízdy kamionu.
Jeho řidič už nedokázal zabrzdit,
aby se střetu vyhnul. Srážka se naštěstí obešla bez zranění.

ĄKFKéMCOKQPWWåPGFQM¾\CNUVąGVW\C
DT¾PKVFQF¾XMCUMQPéKNCOKOQMQOWPK
MCEK
ZHQVQ2QNKEKGè4

V pátek 24. dubna po čtrnácté hodině
došlo na komunikaci mezi Ohrozimí
a Prostějovem k dopravní nehodě
dodávky Ford s kamionem Renault.
„Podle dosavadního šetření a očitých
svědků měl dvaačtyřicetiletý řidič
Fordu Transit z polní cesty na komunikaci vycouvat v době, kdy z kopce

od obce Ohrozim jel kamion Renault.
Ten z důvodu předjíždění dvou pomaleji jedoucích osobních automobilů jel v levém jízdním pruhu. Řidiči
kamionu se střetu nepodařilo zabránit
a levou přední částí vozidla narazil do
levé zadní části dodávky, která byla nárazem odhozena vlevo mimo komunikaci,“ popsal nehodu na ohrozimském
kopci František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při nehodě naštěstí
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
dvě stě tisíc korun. Ovlivnění alkoholem policisté u řidičů nezjistili,“ konstatoval Kořínek.
(mik)

do pole

Dodávka byla odhozena
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„Ve středu 29. dubna po jednadvacáté hodině řídil sedmadvacetiletý řidič
Škodu Fabii na komunikaci mezi městy Prostějov a Kostelec na Hané. Asi
kilometr před Kostelcem řidič z dosud
nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde narazil do stromu. Po
nehodě zůstal ve vozidle zaklíněn a vyproštěn byl až přivolanými příslušníky
hasičského záchranného sboru.
Jak se ukázalo, utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ konstatoval po události František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

Michal KADLEC

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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PIVÍN Tři čtvrtě století uplyne již
brzy od konce 2. světové války. Ta se ve
velkém podepsala ke svému konci také
na životech lidí z Prostějovska. Umírali zde lidé při náletech a ostřelování,
umírali vojáci. A to němečtí, ruští,
rumunští, ale také čeští. Na všechny
oběti se rozhodli vzpomenout a uctít
jejich památku také nadšenci z Klubu
vojenské historie Dukla Prostějov.
Kvůli koronavirovým zákazům však
došlo na zeštíhlení akce, na níž navíc
nesměly chybět roušky.
Krátký průvod uniformovaných nadšenců
se postupně ukázal v sedmi obcích.
Včetně jedné z těch, co byla za války velmi
poničená, tedy v Pivíně. „Je dobře, že se
takové akce konají. Protože lidé často zapomínají. A zapomínají i na skutečnosti,
které z nás udělaly to, čím jsme. Musím
Klubu vojenské historie za jejich aktivitu
poděkovat,“ ocenil snahu Dukly starosta
Pivína Kamil Štětař. Obřad se ve většině
obcí podobal tomu pivínskému. Pětice

Michal SOBECKÝ
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klikni na

FOTOGALERIE

vojáků u pomníku položila květiny
a obětem se poklonila. Následovala
například čestná salva, v případě Vrchoslavic hrála také československá hymna.
Akce má na Prostějovsku už svou tradici. Jak připomíná jeden z účastníků
akce Zdeněk Bezrouk, jedná se již o 8.
ročník. „Jsou v platnosti opatření, kterým
jsme se museli přizpůsobit. Nakonec je
člověk rád, že se vše uskutečnilo,“ uvedl
Bezrouk, který postupně s kolegy objel
Nezamyslice, Dřevnovice, Víceměřice,
Pivín, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice a nakonec Klenovice na Hané. Právě
u poslední zmiňované obce se v květnu
1945 strhla tanková bitva označovaná
za poslední tankovou bitvu na evropských bojištích konfliktu. „Považuji tuto
akci společně s Dobýváním Plumlova
za takový vrchol pro náš klub. Člověk
zde tímto skutečně uctí památku obětí
války,“ vyjádřil se Zdeněk Bezrouk
a dodal, že při osvobozovacích bojích na
Prostějovsku zemřelo 940 vojáků Rudé
armády, 149 rumunských vojáků a 10
československých vojáků.

Hanou opět brázdili vojáci

à
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„Vozidlo jsme rozstříhali na třech místech, odstranili jsme také střechu. Pak
jsme pomocí páteřní desky řidiče z vozidla vytáhli. Využili jsme také korzet
a krční límec. Následně jsme asistovali při
transportu muže do vozidla zdravotnické
záchranné služby, která si řidiče převzala
do péče. Fyzicky náročný zásah s hydraulickými nástroji, z nichž každý váží přes
dvacet kilogramů, trval pětatřicet minut.
Následně jsme vozovku uklidili,“ přidala
další informace Lucie Balážová.
Na místě kromě profesionální jednotky ze stanice Prostějov zasahovala také
jednotka dobrovolných hasičů z Kostelce na Hané.
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„Díky rychlému zásahu v silně zakouřeném objektu se oheň nerozšířil
do dalších místností. Bohužel však
pro obyvatelku domu požár neskončil úplně dobře. Ještě před příjezdem
našich jednotek ji ale naštěstí svědci
události vyvedli z domu plného hustého dýmu ven,“ popsal horké chvilky Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje. Pro ženu
si následně přiletěli letečtí záchranáři. Hasiči požár zlikvidovali a budovu
odvětrali. Přesné příčiny vzniku ohně
jsou v šetření. Do uzávěrky vydání
nebyl ani znám stav zraněné majitelky
domu.
(sob)

Do Protivanova bude cyklobus zajíždět
z prostějovského nádraží také o sobotách
ve 12:45 a o nedělích ve 14:30 hodin.
Z informací zveřejněných již v polovině
dubna se někteří z Prostějovanů dovtípili, že cyklobus do Protivanova tento rok
nevyrazí. Tak tomu však nebude. „Mohu
všechny ujistit, že cyklobusy budou
v daném rozsahu provozovány na obou
trasách,“ potvrdila v průběhu uplynulého týdne Anna Kajlíková z prostějovského magistrátu, který cyklobusy dotuje.
(mls)

Sídliště Sport v Kostelci na Hané bylo postaveno v šedesátých letech minulého století. Po
více jak padesáti letech své existence by se mělo
dočkat kompletní modernizace. Plánované práce jsou rozděleny do čtyř etap, v průběhu uplynulého týdne se začalo s tou první. Ta zahrnuje
prostor od obytného bloku 729 po Umělecké
kovářství rodiny Stawaritschů.
„Vznikne zde nové dětské hřiště, parkoviště, vybudují se chodníky, osadí zeleň, vymění veřejné

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Do realizace jednoho z nejrozsáhlejších projektů za poslední
roky se pustili v Kostelci na Hané. O revitalizaci sídliště Sport se hovořilo již dlouho,
stavební firma si měla převzít staveniště už
na začátku letošního roku. S pracemi se nakonec začalo až v druhé polovině dubna.
Přestože zatím postupují pozvolna, do konce letošního roku by měla být první etapa
revitalizace sídliště za celkem 15 milionu
korun dokončena. Další by měly následovat
v příštích letech.

osvětlení a objeví nové lavičky a koše,“ představil projekt kostelecký starosta František Horák
s tím, že rozsáhlé úpravy za zhruba 15 milionů
korun by měly být hotové do konce letošního
roku. Město na ně získalo dotaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení ve výši šesti milionů korun.
V následujících letech by měly následovat další
etapy. „Ve druhé fázi počítáme s rekonstrukcí
hlavní vnitřní komunikace na sídlišti a jejího
okolí, ve třetí by měl na řadu přijít vnitřek sídliště. Závěrečná čtvrtá etapa počítá s úpravami
na okraji sídliště ve směru na Čelechovice na
Hané. V rámci ní by mimo jiné měl být zbourán nefunkční objekt bývalé vodárny,“ nastínil
Horák.
V ideálním případě budou jednotlivé etapy na
sebe rok po roce navazovat. „Otázkou ovšem je,
jak se nám bude dařit shánět dotace. Pokud budeme neúspěšní, pak se vše vždy o rok odloží,“
upozornil František Horák s tím, že zatím má
Kostelec zažádáno o peníze na v pořadí druhou
etapu, která by měla v příštím roce skutečně odstartovat.

0CUÊFNKwVK5RQTVD[NCXRTčD÷JWWRN[PWNÆJQVÚFPGQFDCITQX¾PCXTEJPÊXTUVXC\GOKP[ä¾FPÚX÷VwÊRTCEQXPÊ
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PROSTĚJOVSKO První májový den
premiérově vyjel z prostějovského nádraží cyklobus. Stalo se to i tentokrát
jak ve směru do Jedovnice, tak i do
Protivanova. První trasu obhospodařuje společnost FTL, druhou zajišťuje
Arriva.
Do Jedovnice odjížděl autobus s přívěsným vozíkem o kapacitě 20 kol z prostějovského nádraží v 7:20, do Protivanova
to bylo v 7:55 hodin. Podobně by tomu
mělo být po všechny nadcházející soboty,
neděle a státní svátky, a to až do 28. září.

na obou linkách

Cyklobus vyjel

PROSTĚJOV Štěstí v neštěstí měla
obyvatelka rodinného domu v Ondraticích. Uplynulou středu totiž
přestála požár domu, kvůli rozsáhlým zraněním však musel být pro
ženu přivolán vrtulník. Kde požár
začal, se v tomhle případě ukázalo
záhy. Podle dosavadního vyšetřování měl požár způsobit elektrický
spotřebič.
Ve středu 29. dubna odpoledne bylo
v Ondraticích živo. Místní hasiči plus
jednotka z Brodku u Prostějova stejně
jako profesionální sbor z Prostějova
bojovali s požárem v rodinném domě.
Způsobit ho měl přímotop.

*CUKéKO÷NKRNPÆTWEGRT¾EG2QVÚMCNKUGURQå¾TGOXFQO¾EPQUVK
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V Ondraticích
hořel dům

Pondělí 4. května 2020

Modernizace sídliště Sport v Kostelci odstartovala

PROSTĚJOV Život nad pomalu
tikající bombou. I takový pocit
mohou mít lidé bydlící v Olšanech
u Prostějova a místní části Hablov.
V blízkosti obcí se totiž nachází
stará ekologická zátěž v podobě
otrávené podzemní vody. Ta je pozůstatkem úniku nebezpečných
látek z tehdejšího provozu lutínské
Sigmy. Dlouhé roky bylo prováděno sledování toho, kam se toxický
mrak putující pod povrchem země 1NwCP[ W 2TQUV÷LQXC UG OQJQW DT\[ FGHKPKVKXP÷
pohybuje. Nyní došlo na plánova- \DCXKV MQPVCOKPQXCPÆ RQF\GOPÊ XQF[ FXCEGV NGV
ný začátek prací, jejichž prostřed- UVCTÆGMQNQIKEMÆ\¾V÷åG (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
nictvím by se měly podzemní vody Jedním ze tří členů sdružení provádě- mí u Hrdibořic. Jsme schopni snížit
jícího sanační práce s cílem eliminovat znečištění v podzemní vodě natolik,
vyčistit.
znečištění podzemní vod je firma De- že tento významný vodní zdroj nebuMichal SOBECKÝ
konta. „Hloubíme tři stovky aplikač- de ohrožen,“ uklidňuje Koppová.
O tom, že bude u Olšan u Prostějo- ních vrtů, kterými budeme dodávat Místní obyvatelé už se s jedovatou
va probíhat čištění podpovrchových do podzemní vody organický substrát vodou nedaleko od svých domovů
vod, už v minulosti informoval sta- neboli syrovátku, aby se toxické chlo- za roky naučili žít. Mají štěstí, obec je
rosta obce. V minulosti žádal někte- rované uhlovodíky rozložily na nezá- připojena na vodovod. Přesto vyhlíží
ré okolní obce o podporu, zejména vadné látky,“ prozradila Hana Koppo- dobu, kdy bude podzemní voda opět
finanční. Té se však nakonec dostalo vá pro Večerník. Již v minulosti jsme čistá. „Určitě budu ráda, až se s tím
až ze strany kraje. „Máme rozhodnu- upozornili, že kontaminace podzemní něco udělá. Potom ale člověk také
tí o poskytnutí dotace, je to kolem vody se nachází nedaleko zdrojů pitné přemýšlí, co bylo zpátky, když jsme
160 milionů,“ prozradil starosta. vody pro tisíce lidí. Ty jsou ale podle to nevěděli spoustu let. A každý měl
Právě z finančních důvodů nedošlo firmy Dekonta v bezpečí. „Mrak chlo- studnu, ze které se ta voda brala,“ pok zásahu proti ekologické zátěži dří- rovaných uhlovodíků se pohybuje k ji- znamenala Dagmar Nováková, obyvave.
hovýchodu, kde se nachází jímací úze- telka obce.

RQF\GOPÊXQF[LGVCF[

92OxDQHFKX3URVWøMRYDVHQDSOQRSUDFXMH

AUTO „OMOTAL“ KOLEM STROMU! PŘEŽIL!! &NQWJQQéGM¾XCPÆéKwV÷PÊ

region

KOSTELEC NA HANÉ Šíleně vypadající havárie, která však díky nezměrnému úsilí hasičů dopadla nakonec jen lehkým zraněním. Uplynulou středu večer ze zatím neznámých příčin ošklivě boural mladý
Novinky z Lešan
řidič se škodovkou u Kostelce na Hané. Bůhvíproč na rovném úseku vyjel ze silnice a bočně narazil
pøímo v telefonu
do stromu. Z auta, které doslova omotal kolem stromu, zbyla jen hromada šrotu. Hasiči zraněného
Lešany (mls) - Vzhledem k současřidiče přes půl hodiny vyprošťovali ze zcela zdemolovaného vozidla a neměli to vůbec jednoduché...
né situaci všichni potřebují aktuální

Prostějovsko (mls) - V pondělí
4. a ve středu 6. května nepojedou
vlaky jedoucí z Olomouce přes Vrbátky do Prostějova a také z Prostějova přes Bedihošť, Čelčice, Pivín
a Doloplazy do Nezamyslic. Důvodem je výluka na obou tratích.
Všechny osobní vlaky a rychlíky
budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Olomouc
– Prostějov – Nezamyslice a opačně
a souběžně vedeny odklonem přes
Přerov. Po dobu výluky bude platit
odlišný výlukový jízdní řád náhradní
autobusové dopravy.

Nepojedou vlaky

RYCHLÝ
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rozhovor večerníku

Pondělí 4. května 2020

Cyklistický koordinátor Jaroslav Martinek doufá ve změnu přístupu nejen ke kolům
PROSTĚJOV Stará se o dopravu
i o způsob přemýšlení. A hlavně
o to, jak by se dalo napříč zemí
a společností pomoci cyklistům.
Jaroslav Martinek (na snímku)
pracuje v oblasti cyklistické dopravy prakticky celý život. Sám je
vytrvalým cyklistou, a i proto těžce nese, že i v jeho okolí se často za
mnoho let nic zásadně nezlepšilo.
Některá města naopak za přístup
k rozvoji sítě cyklostezek chválí,
mezi nimi i Prostějov. Sám byl například u schůzky ohledně možné
budoucí cyklostezky Romže, která by měla vést z Kostelce na Hané
do Konice. Jaký je tedy jeho vztah
k cyklistice, co takový celostátní
koordinátor vlastně dělá? Nejen
o těchto tématech vznikl následující rozhovor

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

19052410597

yyNejblíže máte k Olomouckému kraji, jaká je v něm tedy situace?
„Budu teď hovořit hodně optimisticky, protože máme v rukách velmi
konkrétní čísla. My si teď evidujeme jednak aktuální síť cyklostezek,
kolik jich je v Olomouckém kraji.
Také máme zmapovaný každoroční nárůst. Třeba víme, že od roku
2017 bylo postaveno dalších sto kilometrů cyklostezek. Ale, co je ještě
podstatnější, mapujeme i potřeby
kraje pro výstavbu cyklostezek.
Proto jsem byl například na jednání
v Prostějově o cyklostezce Romže.
Protože pokud máte přehled o těch
stezkách, tak se vám lépe jedná s krajem o alokaci peněz na dotační tituly.
A je to zároveň má role na národní
úrovni, lépe pak mohu komunikovat
se Státním fondem pro rozvoj infrastruktury (SFRI) nebo s Ministerstvem pro místní rozvoj. Výhoda je,
že nemusím komunikovat ve stylu
‚asi‘ nebo ‚možná‘, ale máme velmi
konkrétní čísla. V Olomouckém kraji je osmdesát projektů v celkové výši
800 milionů korun. Mám radost, že
pracujeme s konkrétními čísly, ne
pouze s tezemi.“
yy Pokud se jedná o objem peněz
na cyklostezky v Olomouckém
kraji a také v jeho největších městech, jaká jsou meziroční srovnání?

Jsem rád, že je v Prostějově Nextbike. Říká se
tomu mobilita jako služba, je to určitý řetězec
služeb. Není to jen o cyklistické dopravě, ale
také o propojení s veřejnou dopravou...
„Tak u Olomouckého kraje se suma
zvyšuje a na cyklostezky dává docela dost, protože v letošním roce to
je osmnáct milionů korun. A když
to budu srovnávat s jinými kraji,
třeba s krajem Vysočina, tak jsou to
všude jinde spíše drobásky. Takže si
vezměte, že Olomoucký kraj je jedním z nejchudších, a přitom opravdu hodně v tomhle vychází městům
vstříc. Na druhé straně, když vezmu
město Olomouc, které je totálně
zadlužené, je rádo, když někam vůbec dá peníze, tak vůbec se neděje
směrem na cyklostezky. To je takový
smutný příběh. Prostějov naopak
vnímáme tak, že má opravdu tah na
bránu, buduje to. Z trojky Olomouc,
Prostějov a Přerov beru, že podle
aktuálních investic do cyklistické
infrastruktury je lídrem právě Prostějov, na druhém Přerov a na třetím
Olomouc. Vycházím přitom ze statu
quo, není v tom nějaké zabarvení.
Prostě porovnáte rozpočty měst
a z toho vám vyjde celková politika.“
yy Některá města se nesnaží budovat jen cyklostezky, ale také
další infrastrukturu, třeba cykloboxy, zavádí sdílení kol. Jak se
k těmto počinům stavíte?
„Když dovolíte, rád bych se ještě
vrátil k otázce porovnání měst Olomouc, Prostějov, Přerov. Vzpomněl
jsem si totiž na jedno mimořádné
město, které u nás je, a chválím ho,
kde se dá, a to je Uničov. A nejen
ten, pamatuji si na dobu, kdy se připravovaly strukturální fondy. Tehdy
se Uničov spojil s Litovlí, spojil se
se Šternberkem i obcemi. Měli pak
perfektní plán na rozvoj cyklostezek
a fakt se jim daří budovat. Nejde jen
o to mít plány, ale také o tah na bránu, aby byly zrealizovány. A to, co
se Uničovu povedlo za posledních
řekněme dvacet let, tak to je přesně
to, k čemu města vybízíme. Není to
jen o tom, jestli dají na cyklostezky
jeden, dva nebo deset milionů. Ale
i o to, aby částka byla adekvátní rozpočtu města. A v tomto kontextu si
myslím, že nejdál a na prvním místě je město Uničov. Když se vrátím

k vaší otázce, tak na tu odpovím velmi jednoduše. Sám používám Rekola a není to jen v Olomouci. Přijedu
do Prahy, přijedu do Brna a můžu to
využívat. Proto jsem třeba rád, že je
v Prostějově Nextbike. A můžeme si
hned položit řečnickou otázku, proč
to není v Olomouci nebo v Přerově.
Když jdu ještě dál, tak jsem se bavil
se starostou Uničova o tom, proč to
neudělat tak, že v Uničově dojedeš
na nádraží na kole, zaparkuješ, pak
pojedeš vlakem, dojedeš a půjčíš si
kolo a vyrazíš na místo. Ideální. Říká
se tomu mobilita jako služba, je to
určitý řetězec služeb. Není to jen
o cyklistické dopravě, ale také o propojení s veřejnou dopravou.“
yy Jak vy osobně berete cyklistiku? Jako koníček, nebo hlavně
jako způsob ekologické dopravy?
„Vždycky si z toho dělám srandu
s tím, že já jsem hlavně běžec. Je to
o životním stylu, kolo prostě beru
tak, že miluji pohyb. Nijak jej tedy
neprožívám – mám však rád pohyb,
takže běhám, jezdím na kole, ale je to
pro mě něco naprosto normálního.
Chápu, že mnoho lidí má jiný životní styl, ale když si trochu rýpnu k aktuálnímu koronaviru, tak to je taky
o odolnosti organismu. Když se člověk nepohybuje, má špatný životní
styl, tak se mu to vrátí jako bumerang.
Je to o tom, že se nesnažím zbožňovat kolo, ale má to prostě své výhody.
Ale nemusí to právě být jen o kole,
ale také o chůzi, místo jízdy výtahem
chodíte pěšky. Je to spíše o tom životním stylu. Na druhou stranu, spousta
lidí by na kole ráda jezdila. A pokud
k tomu nejsou vytvořené podmínky,
tak je to trochu nefér.“
yy Jak moc nadšení pro kola a pohyb sdílí vaše okolí?
„Možná znáte přísloví ‚Vrána k vráně
sedá‘. Takže jsem ještě jednatelem
ve spolku Partnerství pro městkou
mobilitu, který sdružuje na devadesát měst. Není to ale jen o městech,
vždycky jde o konkrétního politika
nebo úředníka, kteří jsou na mé vlnové délce. Já se ani nesnažím přesvědčovat lidi, kteří tohle nenávidí,

Foto: Facebook

to je prostě marné. A co se týká
mého okolí, rodiny...“
yy Ano, hlavně na tu jsem mířil.
„Tak tam je to úplně v pohodě, značka
ideál. Bydlím v Chomoutově, městské části Olomouce, a nechal jsem
si odsouhlasit v komisi místní části,
že chceme začít dělat dotační akce
na výstavbu cyklostezky Olomouc–
Chomoutov. Protože už na to dvacet
let čekáme a hodně nás to štve, že to
pořád ještě není. Takže pokud jsme
začínali krásnými vizemi a dobrými
zprávami, tak já, ať už jsem krajský
nebo celostátní koordinátor, tak nemám cyklostezku do Chomoutova.
Asi jsem špatný koordinátor. (úsměv)
Tak se to snažím zlehčovat, ale po
těch dvaceti letech už nám opravdu
došla trpělivost a já jako občan se svými sousedy, hasiči i sokoly se pokusíme přesvědčit Olomouc, že investice
do cyklostezek nejsou až tak špatné.“
yy Vy jste narazil na problém, že
se nedaří propojit městům centra
s okrajovými částmi a sousedními
obcemi...
„Proto jsem hovořil o tom Uničovu. Zase řečnická otázka: ‚A proč
se nedaří?‘ Na to se někdy možná
těžko hledá odpověď. Spousta politiků nebo úředníků vám řekne, že to
jsou majetkoprávní problémy. Pak
si ale člověk řekne: ‚Kurňa, proč to
ale jinde jde?‘ Existuje ještě jeden
dobrý příklad, bývalý starosta Bohuňovic. Tomu se podařila fakticky
neskutečná věc, to on stojí za cyklostezkou Olomouc–Šternberk. Byl
mistr ve vyjednávání a v řešení majetkoprávních vztahů. To je na rozhovor s ním, co vše on pro to udělal,
aby byla stezka majetkově vyřešena.
Takže je to jak se vším, jako ve sportu, jako v práci, je to o odhodlání, že
za tím prostě jdeš jako vlk. Spousta
úředníků možná napíše dopis a to
je tak všechno. Pokud něco přitom
chceš, tak z devětadevadesáti procent to budeš mít. To nemůže být
už jen práce, ale musíš to brát jako
poslání. Právě tak k tomu přistupoval zmíněný starosta Bohuňovic.
Musíte prostě k tomu dát přidanou
hodnotu.“

yy Vrátím se k tomu, kdy jste říkal, že cyklistika je vlastně životní
styl. Jak teda zvýšit poměr lidí,
kteří ho žijí, co budou pravidelně
jezdit na kole, oproti těm, co nejezdí vůbec?
„Můžu prozradit, že jsme měli
schůzku s náměstkyní ministra zdravotnictví a až opadne to šílenství
s různými viry, tak by měla být uspořádána tiskovka, kde se upozorní:
‚Přátelé, je to fakt o životním stylu.
Zkuste přehodnotit váš životní styl,
co se týká pohybu a aktivity.‘ Ale
na druhé straně k tomu ruku v ruce
musí města vybudovat infrastrukturu. Když to vezmu zpět do Chomoutova, tak moje dcera nemůže
jezdit na kole do školy, i když by
chtěla. Protože by musela jezdit po
silnici II. třídy. Takže to jsou dva pilíře, které musí být naplněné. Jedna
část je infrastruktura, druhá pak vůle
člověka změnit sám sebe. Což je ještě daleko těžší.“
yy Velmi často se, nejen pro velká
města, dává v cyklistice za příklad
Vídeň. S tím, že se jí trvale daří
zvyšovat množství lidí jezdících
do práce nebo do školy na kole.
V čem se pak může Česká republika od zahraničí ještě učit?
„Máme internetové stránky dobramesta, kde se na to soustředíme.

Dáváme tam za příklad nejen Vídeň, ale i Lublaň a Lipsko. A chceme ukázat, že to není jen o cyklistice, ale celkovému přístupu města
k životu jako takovému. Shodou
okolností jsem pátého března přidával informace o Vídni, kde to
popisuji s tím, že to není jen o cyklistice. Jde tam rozkliknout celá filozofie toho kterého města, nejen
cyklistika, ale celková doprava.
Tam jsou klíče k úspěchu.“
yy Na závěr by mě zajímalo, zda
by se nemělo přitlačit na pilu
u vzdělání cyklistů? V provozu
se totiž stává, že úplně neovládají
pravidla provozu...
„Stát v tomto směru trochu zaspal.
Jediný způsob, jak tlačí na pilu, je
přes BESIP. A co si budeme povídat,
to je jen samé ‚chovej se slušně, nepij,
používej ochranné pomůcky‘. My teď
chystáme kampaň, kterou jsme testovali dva roky a kdyby nepropukla
pandemie, už bychom ji představili.
Snažíme se v určitých bodech suplovat tento stát ať už ve vzdělávání, či
v možnostech mobility. Ale druhý
pilíř právě je motivovat, mobilizovat
společnost. To je výzva úplně neuvěřitelná, když to řeknu nadneseně.
Nemá cenu dělat lehké věci. Jak se
říká, ale nemusí to být vždycky špatné, jak to média prezentují.“

vizitka
JAROSLAV MARTÍNEK
✓narodil se 12. července 1969 v Olomouci
✓krajský a zároveň celostátní koordinátor
cyklodopravy, lokální a regionální patriot
✓dětství a mládí strávil v Olomouci
✓vystudoval VUT v Brně, oblast dopravy a
obor Silniční a městské dopravní inženýrství
✓absolvoval Vysoké učení technické v Brně,
obor Automatizované systémy řízení na Elektrotechnické fakultě
✓ čtyři roky působil na olomouckém magistrátu,
poté 20 let v Centru dopravního výzkumu
✓ později působil jako cyklokoordinátor Olomouckého kraje,
později se stal celostátním koordinátorem cyklistické dopravy
✓ je ženatý, má tři děti
✓ jeho koníčky jsou fotbal, běh, pohyb a čas trávený v přírodě
zajímavost: považuje se za lokálního a regionálního patriota
a nikam by se nechtěl stěhovat
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RYCHLÝ
NECHUTNÉ TAHANICE ZASTUPITELŮ KVŮLI DOTACI 9(ÿ(51Ì.

PRO HOSPIC

Situaci musel uklidnit primátor, navrhl kompromis

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát už třetím rokem dotuje
mobilní hospic Nejste sami v Olomouci. Toto potřebné sociální a zdravotní zařízení je v provozu od roku 2017, ale tehdy
se ještě nestaralo o žádného zdejšího občana. Zařízení s ročním rozpočtem 6,3 milionu korun požádalo statutární města
Prostějov o finanční pomoc také pro rok 2020 s tím, že v jeho
žádosti byla suma 200 000 korun. Rada města nakonec navrhla schválit pouze čtvrtinovou dotaci, což mezi zastupiteli
vyvolalo bouřlivou a místy až nechutnou diskusi o tak citlivém
tématu, jako je paliativní péče o umírající...

2'4.+è-;

ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Možná i proto, že po celou dobu jednání obličeje zastupitelů
chránily všudypřítomné roušky, neměli
náladu hýřit vtipnými perličkami jako
dříve. Při některých bodech jednání
byla dokonce v sále Společenského
domu tak hustá atmosféra, že na jakékoliv hlášky nebyl ani prostor, ani nálada.
Přesto Večerník několik perliček pro své
čtenáře tradičně zachytil.
* „Všichni jednatelé městských společností
dostali pokyn, aby bez našeho vědomí nekoupili ani lžičku!“
Primátor František Jura (ANO 2011) takto
reagoval na kritiku opozice v případě schvalování půjčky a dotace Národnímu domu.
* „Vy nedůvěřujete nám, proto my zase nevěříme vám!“
Petr Kapounek (Na rovinu!) si neodpustil
tuto poznámku na adresu radních, kteří odmítli kandidáta tohoto hnutí na post člena
správní rady Národního domu.
* „Je vidět, že když k sobě vzájemně nemáme důvěru, takže se ani neposloucháme...“
Reakce primátora Františka Jury na sebe
nenechala dlouho čekat.
* „O diskusní příspěvek se hlásí kolegyně
Bartošová. Zuzko, jsi to ty?“
Primátor nemohl zastupitelku KDU-ČSL
v ochranné roušce ani poznat...
* „Milion bych ubral sportu a milion bych
přidal do sociální oblasti.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) dal
opět o sobě vědět, že sport mu příliš nevoní.
* „Nechám hlasy ještě spočítat děvčátka.
Tedy pardon, kolegyně.“
Primátor a řídící schůze František Jura při
jednom sporném hlasování dal znovu
přepočítat hlasy zastupitelů přítomnými
asistentkami.
* „V první řadě bych vyměnil záchody.“
Opoziční zastupitel Jan Navrátil měl jasno
o tom, co by se v případě rekonstrukce
Společenského domu mělo udělat ze všeho
nejdříve.
* „Omlouvám se, není mi dobře. Ale koronavirus nemám!“
První muž města František Jura se ze zdravotních důvodů omluvil z účasti na zastupitelstvu a dvě hodiny před koncem odešel
domů.
* „Výjimečně s vámi souhlasím, pane kolego. Vyhlašuji patnáct minut přestávky!“
První náměstek Jiří Pospíšil po převzetí řízení zastupitelstva vyhověl žádosti opozičníka
Ošťádala (Na rovinu!) o krátkou přestávku.
Zaznamenal Michal Kadlec

s opozicí. Oba druhy paliativní péče
jsou velice významné a důležité, obě
formy mají své místo na trhu medicíny. Nedělejme ale tady z toho politiku
ve smyslu financí,“ pronesl další lékař
v prostějovském zastupitelstvu Pavel
Holík (ČSSD).
Do následující diskuse na toto velice
citlivé téma se přihlásilo ještě několik

zastupitelů. Jako poslední si vzal slovo
primátor František Jura (ANO 2011).
S viditelnou snahou uklidnit rozvířenou
atmosféru v sále Společenského domu
podal on sám kompromisní návrh na finanční dotaci olomouckému hospici ve
výši 75 tisíc korun. Tato částka byla nakonec schválena drtivou většinou hlasů
prostějovských zastupitelů.

dotace mìsta pro hospic v olomouci
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všechno, co jsem řekla. Vypočítala jsem
kapacity paliativní péče v Prostějově
a dodala, že každý lékař má ještě kromě
svých ordinačních hodin i pacienty, za
kterými jezdí domů. Nic víc, nic míň,“
ohradila se Rašková. „Jestliže pan Kapounek tady zpochybňuje práci lékařů
a sester při péči o umírající pacienty
doma, pak právě toto jeho prohlášení
považuji za naprosto nestydaté. Styďte
se,“ ozval se uznávaný lékař a zastupitel
za PéVéčko Bohuslav Macháň.
„Já s myslím, že služby hospice, kde se
o pacienty starají čtyřiadvacet hodin
denně, se nedají při vší úctě srovnat
s krátkou návštěvou lékaře u daného
člověka doma. Proto i já se přikláním
k návrhu paní Bartošové, abychom
olomouckému hospici, kde je i několik
Prostějovanů, zvýšili dotaci na sto tisíc
korun,“ přidal se do diskuse Petr Lysek (Na rovinu!). „Nedělejme z toho
všeho politiku a nějaký střet koalice

2018

Uvedený žadatel se obrátil na radu a zastupitelstvo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši
200 tisíc korun. Radní nakonec schválili
dotaci pouze ve výši 50 tisíc korun, což
posvětil i finanční výbor. To se ale minulé
úterý příliš nelíbilo opozičním zastupitelům. „Předloni jsme tomto zařízení
schválili částku sto tisíc korun. Přimlouvala bych se pro dotaci stejné výše i pro
letošní rok. Přece jen tato péče je něco
jiného, než máme v současnosti v Prostějově, a nikdy nevíme, kdo z nás tuto péči
bude v životě potřebovat,“ uvedla Zuzana Bartošová (KDU-ČSL). „Při snížení
dotace jsme museli vzít v úvahu i to, že
oddělení paliativní péče už máme k dispozici v prostějovské nemocnici, navíc
podobnou službu poskytuje společnost
SANCO. A ještě k tomu lékaři po ukon-
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Michal
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čení svých ordinačních hodin poskytují
tuto péči lidem u nich doma,“ vysvětlila
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova.
„Pokud jsme v roce 2018 olomoucký
hospic dotovali částkou sto tisíc korun
a tato organizace dokázala tyto finanční
prostředky smysluplně využít, přimlouval bych se za návrh paní kolegyně Bartošové a dotaci bych zvýšil,“ řekl Aleš
Matyášek, lídr hnutí Na rovinu!.
Tímto ale rozumná diskuse skončila.
Před mikrofon poté přistoupil Petr Kapounek ze stejného hnutí. A rozproudil
konfrontaci, která se zastupitelům zvrhla. „Jestliže tady paní Rašková argumentuje dostatkem služeb tohoto druhu
tím, že máme lůžka pro paliativní péči
v nemocnici a také v Sanku a že lékaři
chodí se sestrami domů za pacienty,
považuji toto prohlášení za nestydaté.
A vůbec nechápu, jak může něco takového říct ten, který má na starost sociální péči! Zažil jsem na vlastní kůži, když
někdo z mých blízkých tuto péči nutně
potřeboval, a vím, jak jsou tyto služby
potřebné,“ pronesl Kapounek. Po jeho
přednesu se o slovo opět přihlásila náměstkyně primátora pro sociální oblast.
„Byla bych ráda, kdybyste poslouchali
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Zítra se sejdou
prostìjovští radní
Prostějov (mik) – V úterý 5. května,
tedy pouhý týden po jednání zastupitelstva, zasednou za společný stůl
radní statutárního města Prostějova.
Program jednání není tentokrát nijak
obsáhlý, ovšem konšelé budou diskutovat o důležitých záležitostech.
Například o další pomoci živnostníkům. „Budeme schvalovat peněžité
pomoci či daru určené provozovatelům živností ke zmírnění dopadů
krizového opatření v souvislosti
s epidemií COVID-19,“ potvrdil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Následně budou konšelé projednávat například zajištění nábytku v souvislosti s plánem zajistit reprezentativní prostory na radnici. „Schvalovat
budeme i některá rozpočtová opatření na stavební investice, například
na výstavbu chodníku a veřejného
osvětlení v Žešově, na zajištění žaluzií do oken v rekonstruované budově
v Knihařské ulici a zabývat se budeme také Územním plánem města
a památkovou péčí,“ nastínil další
body náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Omezení
v Domamyslické
Prostějov (mik) – Přes měsíc
a půl budou řidiči muset strpět
omezení dopravy v Domamyslické ulici. Komplikovat provoz tam
budou stavbaři. „Ve dnech od 4.
května až do 21. června bude částečně omezen provoz v ulici Domamyslická z důvodu prodloužení vodovodního řadu a splaškové
kanalizace,“ potvrdil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Národní dům získal od města půjčku i dotaci
PROSTĚJOV I přes protesty některých opozičních zastupitelů se minulé úterý většina členů zastupitelstva
vyjádřila pro schválení návratné půjčky a také dotace Národnímu domu.
Dva miliony korun musí tato obecně
prospěšná společnost vrátit do konce
roku 2023. Do té doby bude částka
sloužit k dofinancování vzniklé provozní ztráty v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou
nákazou. Dotace ve výši 1 181 000
korun poslouží jako náhrada za prokazatelnou ztrátu na tržbách Národního domu za březen, duben i květen.

Michal KADLEC
Když v úterý 28. dubna před zastupitele
předstoupila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov) s návrhy na schválení půjčky i dotace pro Národní dům,
nesetkalo se to s všeobecným pochope-

ním. „Je to fér? Jedno takové městské zařízení dokáže vygenerovat takovou ztrátu
za dva měsíce? A co ostatní podnikatelé
ve městě, kdo jim nahradí finanční ztráty
během koronavirové krize?“ pokládal
otázky Petr Kapounek z opozičního
hnutí Na rovinu! „Jednáme tady o půjčce
a dotaci města, ale jsou tu přece další dva
zřizovatelé Národního domu, což jsou
dvě střední školy v Prostějově. Také by
se měly podílet na pokrytí ztrát,“ podotkl
Petr Ošťádal (Na rovinu!).
Primátor František Jura (ANO 2011)
však vzápětí upozornil, že radní vyzvali
i tyto dva zřizovatele o součinnost. „Proběhlo už jednání s Olomouckým kraje,
který je zase zřizovatelem obou škol.
Určitě dojde k nějaké dohodě na participaci,“ uvedl primátor Jura. „Národní dům
patří k tomu nejvýznamnějšímu, čím se
Prostějov může pochlubit. Finanční
pomoc je tedy namístě,“ dodala náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).

Pro poskytnutí půjčky i dotace Národnímu domu nakonec hlasovalo
třiadvacet zastupitelů, proti nebyl
nikdo a osm opozičních zastupitelů
se zdrželo hlasování. „Spokojen určitě jsem, jelikož se jednalo o opravdu
důležitou finanční výpomoc pro Národní dům a jeho fungování. Proto jsem
i s některými zaměstnanci byl přítomen
na zasedání zastupitelstva jako divák,“
komentoval pro Večerník po jednání
zastupitelstva Jiří Hloch, ředitel zařízení.
Zeptali jsme se, zda-li se finanční ztráty
během koronavirové krize dají vůbec
ještě dohnat? „Vládní nařízení bylo velice rychlé. Byl uzavřen veškerý provoz
včetně již chystaného rozjezdu venkovní sezóny na nové zahrádce. V současné
době nejsem schopen určit, jaký vývoj
tržeb vůbec bude. Uděláme maximum
pro to, abychom naše zákazníky opět
získali. Po dohodě se správní a dozorčí
radou i díky vedení města jsou pro ten-

ĄGFKVGN0¾TQFPÊJQFQOWX2TQUV÷LQX÷,KąÊ*NQEJD[NKUG\CO÷UVPCPEKRąÊVQOGPLGFP¾PÊ
\CUVWRKVGNUVXCCUEJX¾NGPÊRčLéM[KFQVCEGXGNKEGRąKXÊVCNd,GVQFčNGåKV¾RQOQEqF÷MWLG
ąGFKVGN,KąÊ*NQEJ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

to rok zastaveny větší investice do majetku,“ uvedl Hloch, který vzápětí odpověděl i na otázku, kdy se podle jeho
názoru opět otevře restaurace i kavárna do plného provozu. „Termín, který
je nyní aktuální, je 25. květen. Nevíme
ovšem, jaké bude ještě přesné opatření, jelikož se rozhodnutí vlády mění ze

dne na den. Chceme při otevření spustit všechny provozy Národního domu,
což je restaurace, kavárna, zahrádka
a nově i předzahrádka. V současné
době se zabýváme provozními záležitostmi a připravujeme jídelní lístek,
který bude podle nového konceptu,“
vzkazuje Jiří Hloch.
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PROSTĚJOV Hygienická opatření před i během
úterního jednání prostějovského zastupitelstva byla
více než přísná. Každý příchozí – ať už to byl politik,
zástupce médií, nebo veřejnosti – byl podroben měření tělní teploty. Kdo by měl jen zvýšenou teplotu, ten
by samozřejmě nebyl vpuštěn. Večerník byl ale svědkem nastalého šoku při opakovaném měření teploty
Josefa Augustina, bývalého zastupitele a aktuálně novináře celostátního komunistického týdeníku.
Strážník městské policie v úterý ráno poctivě měřil teplotu
všem novinářům i zástupcům veřejnosti, kteří přišli na zastupitelstvo. Většina účastníků povinného měření měla teplotu
v rozmezí od 36,1 do 36, 8 stupně Celsia. Vzrušení v předsálí
nastalo, jen co strážník dokončil měření u Josefa Augustina.
„Pane doktore, vy máte teplotu 34,6 stupně! To není možné,“

divil se strážník. Ovšem další dvě opakovaná měření dosáhla stejné hodnoty, mýlka tedy byla absolutně vyloučena. „To
jsem ještě neviděl, napíšeme to tedy do protokolu,“ dodal
mírně vykolejený ochránce veřejného pořádku. „Pane doktore, vy nám nějak chládnete,“ utrousila se smíchem jedna
z novinářek.
„Postižený“ bral ale celou věc s nadhledem. „Nedávno mi ve
spořitelně před vstupem do budovy naměřili 36,1, a to jsem
si už říkal, že jim teploměr měří blbě. Necítím se být podchlazený, sám nevím, co si mám o tom myslet,“ culil se Josef Augustin.
Dlužno dodat, že bývalý dlouholetý komunální politik
a současný novinář přečkal celé jednání zastupitelstva ve
zdraví a po jeho ukončení odcházel s úsměvem domů. Asi
se ohřál...
(mik)
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Někteří Prostějované budou mít originální nápady, ze kterých mohou těžit. Většina z nás ale nevymyslí vůbec nic, protože se nám ani přemýšlet nechce. Nastalý čas
tak bude přát jedincům, kteří mohou rovněž lehce zbohatnout.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
se muset hodně uskromnit a přitom
na sobě nedat znát, že žijete nějak
střídmě. Hodláte se totiž ukázat
před vzácnou návštěvou, ovšem peněz nemáte nazbyt. Chce to dobrý
nápad.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dáváte si při
plnění pracovních úkolů hodně načas, tak se potom nesmíte divit, že
nadřízení z vás budou nervózní. Pokud neurychlíte své tempo, rozlučte
se s vidinou uspokojivé výplaty.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Neskutečně se budete nudit a nedokážete si vymyslet žádnou zábavu. Špatnou náladou tak nakazíte
spoustu lidí. Raději se ukliďte někam do ústraní, kde na vás nebude
vidět. A nevylézejte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dokážete
celkem dobře spořit, ovšem nyní
budete muset sáhnout až na samé
dno svého bankovního účtu. Očekávejte velké výdaje, především na
domácnost. O víkendu se postarejte o rodinné štěstí.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Čeká vás celkem klidný týden, až na to, že ve
středu nebo nejpozději ve čtvrtek
najdete ve schránce nepříliš povzbudivé oznámení. Budete se muset hodně namáhat, abyste vyřešili
pořádný malér.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Vaše hádavá povaha a zlozvyk mít vždy a za
všech okolností poslední slovo vám
přidají opět několik dalších nepřátel.
Nedivte se, když proti vám najednou
vystoupí řada lidí. Dají vám co proto.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nemusíte
za každou cenu vstávat brzy ráno.
Klidně si pospěte, nic vám neuteče.
Prožijete navíc docela romantický
týden plný lásky a pochopení od
partnera. Co si přát víc? Snad jen
těch peněz...
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Hned na
začátku tohoto týdne dojde ve vaší
rodině ke sporům. A kvůli čemu jinému než majetku! Pokud si chcete
zachovat chladnou hlavu, nechejte
tyto diskuse na jiných a najděte si
nějakou zábavu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Cokoliv si naplánujete, vyjde vám přesně podle představ. Využijte toho
beze zbytku, protože takové štěstí
mít dlouho nebudete. Dokonce
se vám podaří přesvědčit partnera
o své pravdě.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste na sebe více dbát. Zkuste
se domluvit s přáteli a choďte běhat,
cvičit nebo jakkoliv jinak sportovat.
Uvidíte, že se vám najednou rozšíří
obzory a budete se cítit dobře.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Možná se budete cítit unaveni, ale nebudete na to brát zřetel a už vůbec
nebudete odkládat původní plány.
V těchto dnech se pustíte i do toho,
co jste dříve zanedbali a nechtěli jste
se s tím zatěžovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Očekávejte
návštěvu, která pro vás nebude nijak
milá. Musíte těch pár hodin ale přečkat v klidu a s rozvahou, nepouštějte se v žádném případě do ostrých
hádek. Pro klid v rodině udělejte
všechno.

nákupní servis
pro vás

99,90

99,90
(300ml)

139,90

139,90

139,90

99,90
(200ml)

Nivea Men Power Šampon proti
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-

-

81,90
(250ml)
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-
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Podle původního návrhu novely
daňového řádu z dílny Ministerstva financí stát hodlal firmám
prodloužit lhůtu na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z 30 na 45 dní. Hospodářská komora kritizovala,
aby si stát na úkor podnikatelů
vylepšoval své cash flow a dostával je tak do ekonomických potíží. Resort financí po nedávném
parlamentním neúspěchu svého
návrhu teď od takového záměru
ustoupil. Vláda projednala novelu, která nejenže nezavádí delší
lhůtu čekání na vratku uhrazené
DPH, ale vyhověla i dalším požadavkům Hospodářské komory.
Hospodářská komora oceňovala
snahu o digitalizaci zvyšující komfort podnikatelů i dlouho očeká-

vané zálohování vratek DPH. Na
druhé straně vždy upozorňovala, že
prodloužení lhůt pro vrácení DPH
může vést k problémům řady podniků, např. stavebních firem nebo
exportérů, kteří běžně a zcela podle
zákona generují vysoké odpočty.
„U mnoha firem by prodloužení
lhůty pro vrácení DPH znamenalo
krátkodobý výpadek v cash flow
až v řádech desítek milionů korun
a následné ekonomické problémy,“
upozornil ředitel odboru legislativy,
práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.
Hospodářská komora v průběhu
celého legislativního procesu proto usilovala o odstranění této dílčí
změny z novely daňového řádu,
měla ale výhrady i k dalším změnám. Původní návrh totiž zcela

smazával kompenzaci podnikatelům za chybné postupy státu při doměřování a vyměřování daně, za které
by byl ale plně odpovědný. „Kladně
hodnotím návrat k toleranci v podobě určitého počtu dní, kdy nebude
úročena pozdní úhrada daně, i dvojnásobné zvýšení úroku z nesprávně
stanovené daně, která je finančním
úřadem exekuována. Podnikatelé
nemohou neoceňovat ta ustanovení
daňového řádu, která finanční správu
odradí od případného šikanózního
jednání,“ dodal Minčič.
Hospodářská komora rovněž kvituje, že návrh v reakci na loňský nález
Ústavního soudu rovněž definitivně ruší praxi povinných daňových
tiskopisů neformálně určovaných
a průběžně měněných Ministerstvem financí.
(ohk)

elektrické energie

Head & Shoulders Šampon
3URWL/XSĥPPO

24,90
139,90
26,90
59,90
(300ml)
(400ml)
Šampon je přípravek na mytí vlasů jakožto základního hygienického návyku, při
kterém se z vlasů dostávají veškeré nečistoty. A tak jsme vyrazili k regálům s tímto
sortimentem, načež zjistili, že značky Head&Shoulders proti lupům i Syoss nabízí
nejlevněji Albert, stejně jako Gliss Kur, u nějž jsme stejnou cenovku objevili také
v Tesku, odkud je doporučeno vzít i Schauma Strong a v neposlední řadě je zde
totožně jako v Kauflandu cenově nejvýhodnější Nivea Men Power proti lupům pro
muže. Běžný privátní šampon má nejnižší cenu v Albertu.
Pro čistou hlavu!
Průzkum byl proveden ve středu 29. dubna.
34,90 (1l)

INFORMUJE

Oznámení o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: NA VLASY…
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Pondělí 4. května 2020
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OD 4. DO 10. 5. 2020
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

Workoutové hřiště v Kolářových sadech

prošlo kontrolou, JE V POŘÁDKU
PROSTĚJOV Teplé počasí uplynulých dní vylákalo lidi do prostějovských parků. Velký nápor
zažilo také workoutové hřiště
v Kolářových sadech. To by podle
slov zástupkyně firmy, která se
stará o jeho provoz, mělo být zcela
bezpečné.
Hřiště v Kolářových sadech poslední dubnový víkend obsadili technici,
o čemž Večerník informoval v minulém vydání. „Nejednalo se o nic
mimořádného, ale o běžnou servisní
kontrolu, která byla dopředu domluvena s prostějovským magistrátem.
Není tedy pravdou, že by k opravám
došlo kvůli tomu, že by zařízení bylo 9QTMQWVQXÆJąKwV÷X-QN¾ąQXÚEJUCFGEJUGOG\KNKFOKV÷wÊXGNMÆQDNKD÷

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
porušeno obézní ženou, jak měl
uvést jeden ze cvičících,“ zareago- za výstavbou venkovního fitness aby na něm mohli běžně cvičit i lidé
vala Martina Šarníková z hněvotín- stála a zároveň zajišťuje jeho servis. o hmotnosti přesahující sto kilograské společnosti Clean4you, která „Ostatně hřiště je certifikované tak, mů,“ ubezpečila.
(mls)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kralice na Hané
Obec: Vrchoslavice
Obec: Výšovice
Dne: 20. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 26. 5. 2020 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- hodin. Vypnutá oblast: oboustranně hodin. Vypnutá oblast: odběratelně ulice Hlavní třída od č. 155 po č. podél silnice od Mořic od č. 114 po č. ská trafostanice Výšovice ZD (č.
22.
110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně uli- 300741). FVE Arazona Výšovice
Obec: Prostějov - Vrahovice
ce za školou od č. 140 a 130 po konec (č. 701545), FVE Zile Výšovice (č.
Dne: 20. 5. 2020 od 7:30 do 10:00 obce s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně 701419).
hodin. Vypnutá oblast: levá strana ulice s č. 170, 158, 153, 176. Dále č. 5, Obec: Kladky
ul. Vrahovická od č. 81 po č. 149 vč. 71, 72, kostel, oboustranně od č. 113 Dne: 20. 5. 2020 od 8:00 do 15:00
domu služeb, oboustranně ul. Kpt. a 11 po konec obce směr Němčice hodin. Vypnutá oblast: jednostranNálepky od č. 1 a 4 po č. 63 a 68, ohraničený čísly: 138, 139, 157, 40 ně podél silnice od č. 24 a 81 po č. 15,
dále celé ul. Smetanova mimo č. 25, a 53.
dále č. 131, 57, 172. Ulice od č. 212
27 a MŠ, Zátiší (mimo č. 5 a 7) a J. Obec: Mořice
po konec obce s č. 230 vč. lokality
Rokycany.
Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 novostaveb.
Obec: Želeč
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- Obec: Konice
Dne: 21. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 ně hlavní ulice od č. 94 a 21 po Dne: 27. 5. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Želeč – č. p. konec obce směr Němčice s č. 152 hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
15, 66, 214, 67.
a 50. Ulice k zámku vč. č. 13, 123, Kružíkova (mino č. 323), HusoObec: Konice
100. Ulice od č. 180 a 108 po č. 163 va ul. od č. 73, 200 a 295 po č. 651
Dne: 21. 5. 2020 od 7:30 do 14:00 a 96. Odběratelská trafostanice Mo- a 457. Areál železničního nádraží
hodin. Vypnutá oblast: ulice Vápeni- řice ZD (č. 300711).
č. 691 a 485. Celé ulice Zahradní,
ce od č. 347 a 517 po č. 569 a 532 (vč. Obec: Kostelec na Hané
Radošovec. Na ulici Komenského
č. 406 fa. Folget a č. 323 na ul. Kru- Dne: 25. 5. 2020 od 7:30 do 15:00 č. 492, 493, 490, 491, 521, 498, 119.
žíkova). ul. Husova od č. 535 a 504 hodin. Vypnutá oblast: od křižovat- Na ulici Husova č. 539 - 507, 486,
po č. 432 a 420. Ulice Sportovní od ky s ul. Revoluční - pravá strana ul. 487, 388 a dále č. 615, 582. Areál
č. 436 po č. 439. Bytové domy na ul. Legionářská po konec s č. 432.
čerpací stanice.
Komenského 541, 542, 543, 544, Obec: Ohrozim
Ulice Vápenice od č. 347 a 517 po
677, 537, 538, 536.
Dne: 29. 5. 2020 od 7:30 do 15:00 č.569 a 532 (vč. č.406 fa. Folget
Obec: Olšany u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: část obce a č.323 na ul. Kružíkova). ul. Husova
Dne: 21. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 Ohrozim - levá strana ul. od kultur- od č. 535 a 504 po č. 432 a 420. Ulice
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ního domu s č. 138 až po hlavní ul., Sportovní od č. 436 po č. 439. Bytoul. za školou - od hlavní silnice po č. dále levá strana podél hlavní komu- vé domy na ul. Komenského 541,
550 a č. 194 (mimo školu), vč. sou- nikace po křižovatku ve středu obce 542, 543, 544, 677, 537, 538, 536.
běžné ul. s č. 6, 7, 442, 441.
a oboustranně zástavba po konec Odběratelské trafostanice: Konice
Obec: Němčice nad Hanou
obce s č. 100 sm. Vícov, celá ul. za Kožetvorba (č. 300807), Kovo (č.
Dne: 22. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 kostelem po č. 196 a 198, pod kos- 300806).
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: telem - oboustranně náves po hlavní Obec: Mostkovice
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. komunikaci a dále oboustranně po Dne: 28. 5. 2020 od 7:30 do 13:30
Jednostranně ulice Horní brána od konec obce sm. Lešany, od trafosta- hodin. Vypnutá oblast: část obce
č. 271 po č. 420. Oboustranně ul. Za- nice u č. 160 - pravá strana po křižo- Mostkovice s ulicemi: celá ul. Na Valše
hradní od ul. Šafaříkova po č. p. 133 vatku, dále ul. k obchodu po č. 81 vč. č. 134/6, Salatky s č. 2 a 4, ul. Uličky
a 471. Jednostranně Komenského a 82 vč. uličky po č. 77 a dále obou- oboustranně od č. 14 a 21 po ul. Na
nám. od č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 stranně část podél hlavní silnice sm. Valše, Gen. Kraváka č. 38 + garáže.
(ZUŠ).
náves a Lešany.
E.ON Distribuce a.s.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 5. května.
úterý 5.5. - blok 10 centrum
Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště,
Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E.Husserla, Vojáčkovo nám.
+ parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům
středa 6. května - blok 11 centrum
Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova,
Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní ulice - Dukelská brána)

Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu, STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
našetřeno máme. 605 011 594
Sečení trávy a náletových křovin.
Pronajmu nadstandartní byt 1+kk, 30
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
m2 + terasa 30 m2, s výhledem na radnici. Nájem 8.000+energie.Od 1.5. Infor- Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov.
podlahy.
Domamyslická 104, PV.
mace: u2pv@seznam.cz
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.:
604
820
358
Pronajem bytu v Prostějově. Cena 5.000
Kč + 1.000 Kč inkaso. Tel.: 737 876 938
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Pronajmu v Prostějově obchodní prostory 120 m2. V centru města Prostějova. Vhodné na obuv, zelenina, cokoliv. Převedu záznamy ze starých videokazet
na DVD nebo Flešku. Levně.
Tel.: 777 13 55 40, 99fab@seznam.cz
Tel. 777 554 484.

9(Ġ(51Ì.8
R]QDPXMHåH]GĤYRGX
SDQGHPLH&RYLG
DYOiGQtKRQDĜt]HQt
PiRGGXEQD

FH3URVWČMRY
MVPHSURYiV

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

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

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce,
prořez dřevin. Rychlé a férové jednání,
Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň dobrá cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.:
605 86 41 40
s malou zahradou. Tel. 737 827 329

35267ħ-296.e+2

1DSURYR]RYQČ9iSHQL

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877

REDAKCE

OMEZENÝ
PROVOZ
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Dne 5. května 2020
by se dožila 100 let
paní Marie ŠČUDLOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, a měli rádi,
vzpoměňte prosím s námi.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

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

PRODÁM

„Je dobré vědět a uložit si
tel. číslo 777 135 540.“
jsme zde pro Vás 31 let.
PALIVOVÉ DŘEVO. Odřezky
z měkkého dřeva od 350 Kč/prms. Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
www.drepos.cz
Otevírání zaklapnutých dveří.
775 557 811 Pustiměř
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
Prodám palivové dříví za dobrou cenu. karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 605 86 41 40
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

KOUPÍM

WHQWRWêGHQ

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

~WHUê
þWYUWHN
YRVWDWQtGQ\MH
UHGDNFHX]DYĜHQD

Pro komunikaci,

Sekání trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
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

RQF¾PÊKP\GTEG

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

QDLGFP¾XMWéK

Dne 8. května 2020
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Zbyňka COUFALA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Růžena s rodinou.

Dne 5. května 2020
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Břetislava JELENA
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie, dcera Marcela
a syn Břetislav s rodinami.

0CwGUTFEGPC8¾U


PG\CRQOÊPCLÊ



KXVÆVQ

Dne 6. května 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Zdeňka KRBEČKA
z Určic.
Vzpomíná manželka, dcera Jana
s rodinou a Zdena s rodinou.

Jen vzpomínky nám zůstaly,
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

PGNGJMÆFQD÷

TGMNCOCEK

2ąKRQOGÿOGUKV[
MVGąÊ\FGUP¾OK
WåPGLUQW
CNGKRąGUVQ
RTQP¾UVQNKM
\PCOGPCLÊ

RąGFRNCVPÆ
RQWåÊXGLVG

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

GOCKN
KP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
UQWVG\G@XGEGTPKMRXE\
RTGFRNCVPG

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

@XGEGTPKMRXE\
P¾O÷V[éN¾PMč
CRTQXGwMGTÆ
KPHQTOCEGXQNGLVG

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

,
RKwVGPC

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

MQ\CM@XGEGTPKMRXE\

Dne 2. května 2020
tomu bylo 20 let,
co nás navždy opustila
paní Jiřina DVOŘÁKOVÁ
DVOŘÁKOVÁ..
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ji měli rádi, děkuje
Olga s rodinou.

0[PÊ\C
pouhých

15021020132

VGN

-é

2TQ\CXGFGPÊ
X\RQOÊPM[RKwVG
na inzerce@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE VE ÈTVRTEK
7. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
16011421482

2TQF¾X¾VGMWRWLGVG
éKPCDÊ\ÊVGUNWåD["

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

0CwGTWDTKMC
ą¾FMQXÆKP\GTEGLG
VCF[UV¾NGRTQ8¾U

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Lužná 1944
Hluchov
Miluše Hýblová 1952
Křenůvky
Jan Kolovrat 1942
Prostějov
Ivo Troneček 1965
Čehovice
Jaroslav Blaha 1935 Kostelec na Hané
Ing. Jaromír Mareš CSc. 1955 Vyškov
Jindřiška Pilátová 1941
Prostějov
František Hájek 1930
Prostějov

8[WåKLVGą¾FMQXÆ
KP\GTEGCXÚJQFPÆ
CMEG\FCTOC
-QPVCMVWLVG
inzerce@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. května 2020
Zdeněk Vaněk 1951 Seloutky 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 6. května 2020
Ladislav Kalandr 1958 Boskovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdenka Šagatová 1943 Hrubčice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 7. května 2020
Marta Melkusová 1946 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Koblihová 1923 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Pospíšil 1938 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
František Švec 1945 Ptení 13.30 Obřadní síň Brněnská 104, Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Heinz Simper 1941
Prostějov

Poslední rozlouèení
Čtvrtek 7. května 2020
Lubomír Dočkal 1936 Čechy p.K. 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
150123020036

20031310400

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Čtvrtek 7. května 2020
Jaroslava Karhánková 1934
Lutín
Františka Žaláková 1948 Lešany 12.30 Obřadní síň Prostějov
Olga Katolická 1951
Prostějov
Zdeněk Švec 1931
Mostkovice Miroslav Kučera 1931
Prostějov Zdeňka Škondrová 1921

Otaslavice
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PRÁCI NABÍZÍ
Firma na šití kožené konfekce hledá
šičky a pomocné síly do výroby.
Zvýhodněné platové podmínky
a firemní benefity.
Dotazy na tel. 603834529.

8=É9ħ5.$
ìÉ'.29e
,1=(5&(
JE VE ÈTVRTEK
7. KVÌTNA
V 10.00
HODIN

Pondělí 4. května 2020
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

$.78É/1ħ
23$1'(0,,
.2521$9,586
1$35267ħ-296.8
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20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Pozice
Montéři
Pracovníci spalovny
Řezníci
Vedoucí finančního
odboru
Vedoucí výroby
Zedníci

Plat (Kè)
19 500 Kč
35 000 Kč
18 000-24 000 Kč

Provoz
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
základní+praktické

Firma
Zámečnictví Sloupský, Laškov
MEGAWASTE-EKOTERM, Pv
MAKOVEC, Kostelec n.H.

22 010-31 240 Kč
26 000 Kč
26 000-27 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
ÚSV
střední odborné

Město Němčice nad Hanou
KITTEC, Kelčice
Agrodružstvo Tištín

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov .

20043010664

20041610578

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ
20043010672

JNGF¾PCRQ\KEK
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PROSTĚJOV V první chvíli velké obavy
a strach. Poté úleva, ale také určitá nejistota,
jak vše bude dál. Asi takhle by se dala shrnout
situace kolem zdravotního stavu primátora
statutárního města Prostějov. František Jura,
zdejší lídr hnutí ANO 2011, je aktuálně v péči
lékařů. „Koronavir určitě nemám,“ stačil prohodit směrem k zastupitelům při odchodu ze
Společenského sálu, kde se netradičně konalo
jednání nejvyššího orgánu.
Primátor během minulého úterý ještě nechtěl přesně
specifikovat, co mu vlastně je, což zavdalo příčinu ke
spekulacím. „Snad opravdu není nakažen,“ prohodila
jedna z opozičních zastupitelek. „Tak nezodpovědný bych tedy rozhodně nebyl, ostatně kdybych měl
horečku, nepustili by mě ani na zastupitelstvo,“ řekl

Večerníku František Jura po dalších třech dnech.
Vzápětí prozradil podrobnosti ohledně svého zdravotního stavu. „V neděli, tedy dva dny před jednáním
zastupitelstva, mě postihl akutní žlučníkový záchvat.
Ještě během následujícího dne mně bylo opravdu
hrozně a už jsem se pomalu rozhodoval, že se omluvím z jednání zastupitelstva. V úterý ráno se mi ale
částečně ulevilo, takže jsem šel... Během jednání se
mi ale znovu udělalo špatně, bylo mi na zvracení.
Asi dvě hodiny po poledni jsem to vzdal a odešel do
nemocnice na vyšetření,“ sdělil exkluzivně Večerníku primátor František Jura. Jak dodal, vyšetření prokázalo zánět žlučníku, a dokonce i slinivky. „Vím, že
mě v budoucnu operace nemine, zatím se ale léčím
ambulantně a na radnici docházím alespoň na dopoledne. V pondělí (tj. dnes 4. května – pozn. red.) jdu
na další vyšetření SONO a odběr krve. Pak se uvidí,“
uzavřel první muž Prostějova, jemuž Večerník přeje
brzké uzdravení.
(mik)
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Pod Kosířem
Jan ČERNÝ, Protivanov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě400Kčnasortimentprodejny.

Také osmnácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 7. května 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Divíšek
Dana VLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZDRAVÝ DUCH
Kristýna NOVÁKOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 2, 6, 9
Dalibor SMÉKAL, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstup do muzea.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jarní barvy nejen do nepohody.
Valerie KRENOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20032760510

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

RIGOL, ORGÁN, STÁJ, OZÓN, NEÓN, HŘÁT, MONOLOG, NEŘÁDI,
ŠÍŘE, KLIPSA, NAHÁ, FÍGL, TCHOŘ, BODY, SLOH, BLOK, UHLÍ,
OHIO, MDLO, BIOLIT, LOGO, LANO, SPÍČ, GESTAPO, KONOPÍ,
VOLVO, OSLE, ÁMOS
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili POLITIKY
a graficky lehce poupravili místostarostu Kostelce
na Hané, který je současně i zastupitelem
Olomouckého kraje…
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KONEC ROUNDUPU V PROSTĚJOVĚ! Zatím...
dá
Mìsto hle y
ativ
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ple
likvidace
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mické postřiky používat nebudou.
Z logiky věci není možno metody
likvidace plevele testovat jindy než
v okamžiku, kdy začne růst. Tedy na
jaře. Překvapilo mě, že toto rozhodnutí rady někteří zastupitelé vůbec
nebrali v potaz. Naopak se snaží vedení města obviňovat, že je v hledání
šetrných možností likvidace plevele
pasivní. Věcí se ale zabýváme dlouhodobě, jde nám pochopitelně primárně o ochranu zdraví a bezpečnost lidí
i zvířat, nicméně je třeba brát v úvahu
také odborná stanoviska a relevantní
data o množství a způsobu použití
glyfosátu na pozemcích města, nejen
emotivní výstupy,“ odmítal na webových stránkách města kritiku opozice
primátor František Jura.
A jak řekli, tak se hned ve středu
29. dubna na dalším jednání stalo.
„Dohodli jsme se, že vytipujeme lokalitu, v jejíž jedné části otestujeme
nově užití osmiprocentní kyseliny
octové a v další prostředek na bázi
kyseliny pelargonové. Takto ošetřené
plochy budou označeny a bude se sledovat účinek. Účinnost aplikací těchto postřiků následně posoudí odborníci a zpracují stanovisko, abychom
se mohli kvalifikovaně rozhodnout,“
prozradil na www.prostejov.eu první
náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že k likvidaci plevele
je tam, kde to pojezdové podmínky umožňují, využívána také horká
voda. „Je zcela pochopitelné, že jednání o alternativních způsobech likvidace plevele jsme směřovali na jarní
měsíce, kdy je možno vyzkoušet, zda
jsou tyto prostředky šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň i účinné,“
přidala ještě náměstkyně Sokolová,
která rovněž jednoznačně odmítá kritiku, že by město bylo v hledání alternativních možností likvidace plevele
nečinné.

20040810545

Michal KADLEC
Ještě v prosinci loňského roku zastupitelé na základě hlasů koalice pouze
vzali na vědomí petici za zákaz používání chemických prostředků při ničení
plevele, kterou podepsalo více než osm
stovek občanů Prostějova. Rada města
ovšem tehdy nechtěla nic slyšet o tom,
že by se využívání glyfosátů a hlavně
Roundupu ukončilo. V tomto duchu
už letos také likvidace plevele začala,
po dva dubnové týdny pracovníci společnosti FCC chemicky ošetřili několik
míst na dvou největších prostějovských
sídlištích. „Ve dvou případech pracovník bral i dětská hřiště na sídlišti Hloučela. Cedule, která na postřik upozorňovala, tam byla pouze několik desítek
minut, poté ji přemístil jinam. Smutné
je, že pár minut po aplikaci se ještě po
mokrém chodníku procházelo několik
pejskařů. Nedokáži si představit, kdyby
se tam v tu chvíli objevily malé děti...
Navíc se stříkají opět plochy s téměř
nulovou mírou zaplevelení,“ rozčilovala
se na úterním zastupitelstvu jedna z autorek petice Jana Jílková. „Pokud budete
konečně hlasovat o zákazu používání
chemie, tak se prosím nezdržujte hlasování jako vloni v prosinci. Zdržet
se hlasování není názor, to je ostuda,“
pronesla ještě Jana Jílková.

Po další sérii diskusních příspěvků ze
strany opozičních zastupitelů, kteří kritizovali vedení magistrátu z liknavosti,
přišel sám primátor Prostějova František Jura (ANO 2011) s nečekaným návrhem. „Zastupitelstvo bere na vědomí
informaci Rady města Prostějova o pozastavení používání glyfosátu s tím, že
do doby prověření všech alternativních
způsobů likvidace plevele se nebudou
chemické postřiky používat,“ přednesl s tím, že o řešení budou zastupitelé
informováni v nejbližším možném termínu. „Alternativní metody likvidace
plevele již určitou dobu prověřujeme,
proběhlo několik jednání s vedením
společnosti FCC, další budou pokračovat. Už zítra se s kolegou Pospíšilem potkáme s odborníky z oddělení
rostlinolékařské inspekce z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského. K tomu, abychom se
mohli odpovědně rozhodnout a zavést
alternativní metody, potřebujeme i písemná stanoviska odborníků,“ doplnila
náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova).
Zastupitelé nakonec tento návrh
rady města schválili a odmítli tak
daleko razantnější postoj Martina
Hájka (Na rovinu!), který požadoval
úplný zákaz používání glyfosátů takzvaně na věčné časy. „Budu hlasovat
pro návrh, který tu přednesl primátor.
Musím ovšem podotknout, že kdybychom pro něco takového hlasovali už
v prosinci, mohli bychom být v hledání
alternativních řešení už mnohem dále,“
podotkl Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Chemický postřik při likvidaci plevele
tedy v Prostějově používán nebude.
Zatím. „Znovu chci připomenout, že
Rada města Prostějova sama aktivně
rozhodla, že až do doby prověření
všech alternativních způsobů se che-

20043010674

PROSTĚJOV Vedení magistrátu
zcela obrátilo a po další kritice z řad
obyvatelstva ukončilo používání
glyfosátů při ničení plevele ve městě, zejména pak Roundupu. O celé
problematice široce diskutovali zastupitelé na svém úterním jednání
ve Společenském domě. Chemické
prostředky tedy dostaly červenou,
vedení města okamžitě zahájilo hledání zcela jiné ekologické alternativy, jak se vypořádat s plevelem na
komunikacích, záhonech a dalších
veřejných místech v Prostějově.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KAM NA
DOVOLENOU

Foto: internet

Bude letošní letní
RGSRÄLQHNMLQÙ"
Máme pro vás tipy!
dvoustrana 18-19

JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Knihobudka, kterou najdete
v Kolářových sadech, je opravena
a opět v plném provozu. Její provozovatel Okrašlovací spolek řešil
poničenou stříšku.
ƔƔ Exprostějovský brankář Jakub
Neužil se k Jestřábům nevrátí.
S jeho jménem se skloňuje šance
o místo v brankovišti Sparty Praha, která zůstává jeho mateřským
klubem, případně hostování v Sokolově, kam by se měl přesunout
z Kadaně.

SPORT

$7&'<#,'56Ą$;%*;6#6

DUO Z VALAŠSKA?

SERIÁLY
VEČERNÍKU

ƔƔ V koronavirové době pro vás připravujeme průřez historií a významných památek města Prostějov i celého
strana 20
regionu
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Petr KOZÁK
PROSTĚJOV Doslova protržení stavidel hlásí po minulém
týdnu trh s hráči v českém hokeji. Uplynulý pátek 1. května
se totiž oficiálně otevřelo přestupové okno a ze všech koutů
země se začaly hrnout zprávy o příchodech a odchodech.
Koronavirová pandemie jakoby nebyla, řada účastníků
Chance ligy podepsala vskutku velká jména. Ne tak Prostějov.
V jestřábím hnízdě je zatím klid, vedení LHK oznámilo pouze aktivaci opcí ve smlouvě některých hráčů z loňské sezóny
jako jsou Hrníčko, Chlán, Ouřada či Tomáš Jandus. V zákulisí
se ale čile spekuluje a s výběrem kouče Lubiny jsou spojovány
2x foto: internet
minimálně dvě posily. Do branky by ke zlínskému Hufovi,
o jehož působení mají Jestřábi eminentní zájem, mohl zamířit Angažmá už si naopak našly dvě vyhozené hvězdy JestřáOndřej Bláha. Českobudějovický odchovanec působil napo- bů. Brankář Jakub Neužil podepsal novou roční smlouvu
sledy ve Vsetíně. Na cestě je prý i zkušený třicetiletý útočník s pražskou Spartou, exkapitán Marek Račuk posílil KladTomáš Kaut z Kladna. „Vše je v chodu, nic není finální. Probí- no. „Takový je život. Dali jsme si nyní za cíl prezentovat se
hají jednání s více hráči,“ sdělil Jiří Vykoukal, který se k aktuál- trochu jiným stylem hokeje,“ uvedl k odchodu šikovného
nímu stavu kádru nechtěl vyjadřovat.
útočníka trenér Jestřábů Ladislav Lubina.

DALŠÍ HOKEJOVÉ NOVINKY ČTĚTE NA STRANĚ 27
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PROSTĚJOVSKO První májový den je pro mnohé z nás
spjatý s tradicí polibku pod rozkvetlou třešní. Přestože se
najde spousta mužů, kteří jdou raději na pivo, a spousta
žen, jež dá přednost návštěvě kosmetického salónu, řada
dvojic tento zvyk stále dodržuje.
Žena, která je pod třešní políbena, by
měla celý příští rok oplývat krásou
a přitažlivostí. Rozhodně by jí nemělo
hrozit, že uschne. Toho se určitě ne-

Naleznete
uvnitř

SPOLEČNOST

ƔƔ Za dotační podpory nadace
ČEZ v dubnu 2020 skončil roční
projekt Orlíčata-hledáme nové basketbalové talenty. Během něj se rozšířila členská základna BCM Orli na
počet přes 300 mládežníků.

ƔƔ Prostějovský rodák Ondřej Vitásek prý neví o tom, že by jeho klub
Chabarovsk měl skončit v KHL.
Naopak obránce počítá, že bude
v ruském angažmá pokračovat.

Pondělí 4. května 2020

KULTURA

ƔƔ Vlaková trať mezi Prostějovem
a Nezamyslicemi bude v pondělí 4.
a ve středu 6. května mimo provoz,
cestující musí počítat s výlukovým
jízdním řádem a s náhradní autobusovou přepravou.

ƔƔ V souvislosti se zrušením nařízení vlády, které dočasně zabránilo
vybírání peněz na parkovištích, se
od pondělí 4. května opět bude platit na parkovišti u městského úřadu
v Konici.

Číslo 18 •Ročník 24

musí bát ani Jasmínka, která svůj první
prvomájový polibek dostala pod třešní
v malebném údolí mezi Běleckým Mlýnem a Ptenským Dvorkem. Zatímco

půlroční holčička se o svoji atraktivnost
opravdu bát nemusí, mnohem horší
už je to s jejím tatínkem. V jeho okolí
totiž panují značné obavy, že už jej ani
prvomájová tradice nezachrání. „Jsem
přesvědčen, že polibek pod rozkvetlou
třešní nezkrášluje pouze ženy. Jednak
by to byla diskriminace, jednak mi nic
jiného nezbývá,“ zůstává přesvědčený
devětatřicetiletý Martin.
(mls)
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ODCHODY
OPOR

ƔƔ Volejbalistky Prostějov opouští
duo Stümpelová - Nová, které přetáhl
jeden z rivalů. Kam mají namířeno?
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ƔƔ Jak dopadnou vybrané soutěže
v týmových sportech s účastí družstev
Prostějovska? Sportovní fajnšmekry čeká již třetí kolo dvoustrana 24-25

V Malém Hradisku

otevřeli
další

PIVNÍ
BUDKU
MALÉ HRADISKOVšechno zlé je
pro něco dobré. Tak i epidemie koronaviru dala vyniknout šikovnosti
některých z nás. Díky ní se už na
druhém místě regionu objevil „pivní
svatostánek“.
Pokud se z Malého Hradiska vydáte po zelené turistické značce ve
směru na Repechy, zaujme vás na
okraji obce druhá pivní budka v
regionu. Zprovozněna byla v průběhu uplynulého týdne a stojí na rohu
zahrady jejího majitele. „Budku
provozuje můj táta Daniel Mudroch. Inspiroval se pivní budkou ze
Ptení,“ prozradila Večerníku Tereza
Adámková s tím, že na čepu bylo
pivo Bernard 11° a limonáda Koli
malina. Pivní budka se nachází na
okraji obce na zeleně značené turistické trase vedoucí z Malého Hradiska do Repech.
(mls)

společnost / téma večerníku
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Návštěvníci, vítejte zpět!

přesáhnout 100. Nic na tom však nemění
fakt, že v obchodních řetězcích lze v uzavřeném prostoru v jednu chvíli nepochybně potkat více než právě stovku lidí.
Kvůli vládním restrikcím se tak tradiční pálení
čarodějnic pro letošek na většině míst vůbec
nekonalo. Výjimkou byl například Bělecký
Mlýn, kde uplynulý čtvrtek čarodějnice vzplála na přichystané vatře. „Majitelé se rozhodli, že
oblíbené pálení čarodějnic uspořádáme i letos.
Brali to tak, že to bude určené hlavně jim a jejich přátelům. Nicméně hodně lidí uvítalo, že
se vůbec něco děje, takže jich nakonec dorazily
více jak dvě stovky,“ potvrdil provozní restaurace Bělecký Mlýn Tomáš Hurta s tím, že všichni
byli na místě prostřednictvím cedulek upozorněni na omezení, které s sebou jejich přítomnost přináší. „Museli mít zakrytá ústa a nos,
mohli být ve skupinách nejvýše po deseti lidech a měli dodržovat patřičné odstupy. K dispozici byla na místě i dezinfekce,“ popsal Hurta
s tím, že restaurace na známém výletním místě
měla poslední dubnový den otevřeno pouze
výdejní okénko, zahrádka byla zapáskovaná.
Lidé z pálení čarodějnic na Běláku odcházeli
spokojeni. „Bylo to super,“ zhodnotila například Zdeňka Vavrousová.
(mls)

Druhou výhodou je, že nemusíte ab- jehož centrum je zapsáno na seznamu
solvovat zdlouhavou cestu vlakem, památek UNESCO. Řadu zajímavostí
autem nebo letadlem.
ovšem objevíte i přímo na Prostějovsku. Za opakovanou návštěvu stojí urči0½PHNU½VQ½
tě třeba zámky v Čechách pod Kosířem
KLVWRULFN½PÈVWD
či Plumlově. Nejde však pouze o města
Rozhodli jste se, že letos bude vaše do- či kulturní památky. Co nabídnout mají
volená probíhat v krásném Česku? Teď i vesnice jako třeba Radslavice, které
je jen otázkou, kde přesně. Oblíbenými před osmi lety získaly ocenění Vesnice
dovolenkovými místy jsou historická roku Olomouckého kraje 2012.
města, která skrývají jedinečné kulturní
6SRUWRYFLVL
krásy. Navštívit můžete hrady, zámky
SÔLMGRXQDVYÅ
nebo muzea. Trefou do černého je Praha, kde se rozhodně nebudete nudit. Nelákají vás historické památky ani
Atraktivním je třeba i Český Krumlov, žádné jiné kulturní krásy? Neva-

(QVQ(CEGDQQM

Wohnouti
přijedou
plumlovské
čarodějnice
upálit
za rok

jiné překážky na straně zaměstnavatele a v případě školních zájezdů
školy.
Zákazníci, kteří mají zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8.
2020 a tento zájezd nechtějí nebo
nemohou absolvovat, například
z důvodu ztráty zaměstnání, obav
o své zdraví apod., mají možnost
odstoupit od smlouvy o zájezdu,
jsou však povinni cestovní kanceláři
uhradit storno poplatky. Nová právní úprava stanoví, že cestovní kancelář musí zákazníkovi vydat poukaz
%GUVCPCFQXQNGPQWDWFGNGVQUWTéKV÷UNQåKV÷L
na zájezd v hodnotě části (nejméně
wÊPGåQDX[MNG
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
10 %) zaplaceného storno poplatku.
Podrobné informace a odpovědi na
V polovině letošního dubna byl Sená- bídku rovnocenného zájezdu. Pokud tak často kladené otázky ohledně novétem ČR schválen návrh zákona, který neučiní, ochranná doba končí a cestovní ho zákona najdete na stránkách Miupravuje zvláštní podmínky pro zá- kancelář je povinna klientovi vrátit již uhra- nisterstva pro místní rozvoj.
jezdy s termínem odjezdu od 20. 2. do zené platby.
31. 8. 2020, u kterých může cestovní V případě, že klient poukaz na zájezd
kancelář využít tzv. ochranné doby, v ochranné době nevyužije, tj. nejpozději
o níž se odkládá vrácení plateb uhraze- do 31. 8. 2021 nebude poukaz klientem
ných klientem za zájezd. V případě, že vyčerpán, cestovní kancelář je povinna
se cestovní kancelář rozhodne využít klientovi vrátit veškeré uhrazené platby za
této ochranné doby, je povinna tuto původní zájezd nejpozději do 14 dnů od
skutečnost písemně oznámit zákazní- skončení ochranné doby.
kovi a současně mu doručit poukaz na
.GRPÕzH
zájezd v hodnotě realizovaných plateb.
YRXFKHU\RGPÉWQRXW"
Klienti pak mohou poukaz využít po
dobu trvání ochranné doby na náhrad- Dle navrhovaného zákona vouchery moní zájezd.
hou odmítnout senioři nad 65 let věku,
Cestovní kancelář je povinna nabídnout zdravotně postižení, těhotné ženy, osoby
klientovi náhradní zájezd v odpovídající na mateřské nebo rodičovské dovolené,
kvalitě, resp. v případě, že klient podá žádost nezaměstnaní, osamělé samoživitelky
o nový zájezd, je cestovní kancelář povinna a samoživitelé, lidé, kteří nemohli po
mu do 30 dní od podání žádosti podat na- dobu nejméně 30 dnů konat práci pro

Kanceláře musí zákazníkům
nabídnout adekvátní náhradu,
senioři ji mohou odmítnout

0GLXÊEGNKFÊUGPCUVCTVW5OTåKEMÆJQ
XCPFTWUGwNQXTQEG

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Chybí vám muzejní
sbírky? Dlouhé čekání se chýlí ke
konci, muzea opět zpřístupňují své
expozice. A to dříve, než se počítalo.
Původně se měla otevřít až v červnu,
nakonec ale vláda otevření uspíšila.
Výstavní prostory muzea a galerie
Špalíček se tak opět otevřou veřejnosti už příští úterý 12. května.
„Je to přesně dva měsíce, co jsme museli
na základě usnesení vlády uzavřít prostory pro veřejnost. Byla to velká škoda,
protože jsme právě otevřeli tři úžasné
výstavy. V muzeu je to výstava pánů Karáska a Bárty a podvodní svět skláře Jaroslava Proška. V galerii Špalíček vystavuje
svá díla Markéta Zlesáková,“ prozrazuje
ředitelka muzea Soňa Provazová.
Lidé ale o výstavy nepřijdou, naopak.
Plakáty na budově muzea lákají na jejich
prodloužení. „Všechny výstavy byly otevřeny jen krátce, proto jsem velmi ráda,

že se nám s jejich autory podařilo vyjednat jejich prodloužení a návštěvníci tak
mají možnost je vidět až do 12. července,“ vzkazuje návštěvníkům aktuální novinky Soňa Provazová. „Pro návštěvníky
máme ještě jednu milou zprávu. Čas,
kdy jsme byli uzavřeni, jsme věnovali
zkrášlování výstavních prostor, a tak se
sály otevřou v plném lesku, díky nové
výmalbě,“ dodala.
Zpřístupnění veřejných prostor se řídí
usnesením vlády. Návštěvníci jsou povinni mít na ústech roušku, dodržovat
bezpečné rozestupy a při vstupu do
budovy bude umístěna desinfekce pro
jejich potřebu.
Doteď naopak není jasné, jak bude fungovat hvězdárna. Prozatím zůstává pro
veřejnost uzavřena až do 25. května.
„Podmínky ještě nejsou přesně specifikovány,“ konstatovala ředitelka muzea.
(sob)

Dalším problémem bude vůbec samo
promítání. „Neustálé změny v termínech nevyhovují kinům ani distribučním společnostem. Není to nic jednoduchého, musí se vyřešit, co vůbec
budeme hrát,“ uvedla Kucsa Prágerová
a zároveň nalákala na film V síti, který
pravděpodobně bude mezi prvními
snímky v kinech.
Kina ale čekají ještě další starosti. Podle současných platných podmínek
se budou muset obejít například bez

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

občerstvení. Stejně tak ale třeba bez
zaměstnanců nad 65 let coby lidí z nejrizikovější skupiny. „Budeme se snažit
minimalizovat kontakt zaměstnanců
s návštěvníky. Je tedy možné, že bude
prodej lístků pouze přes internet. Naštěstí si lidé na tento způsob prodeje
většinou už zvykli,“ podotkla ředitelka
kina Metro 70. Nyní s celým osazenstvem čeká, jak se situace vyvine a zda se
některá plánovaná opatření ještě nezmění.
(sob)
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JAKÝ JE OSUD KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ?

&XQWUVTCPWRąKRTCXKN2GVT-Q\¾M

1.
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Pondělí 4. května 2020

yy Jak funguje jednání o kulturních
a společenských akcích pořádaných
městskými organizacemi během
nouzovém stavu v době pandemie?
„Během období karantény se pracovníci Kulturního klubu Duha usilovně
snaží o to, aby většina akcí proběhla
v náhradních termínech. Rozjelo se

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

tedy rozsáhlé jednání s účinkujícími,
umělci a spolupořadateli, které však
značně komplikuje neustále nejistá situace ohledně viru COVID-19.
Pracuje se na dodatcích ke stávajícím
smlouvám s umělci, potažmo na jejich
zrušení, promýšlí se různé alternativy
programu s potenciálem operativně
reagovat na nastalou situaci. Podobná
situace je i v městském divadle, kdy se
žhaví dráty pro nalezení nových termínů domluvených divadelních představení, kino Metro 70 pracovalo na
projektu Spolu doma v kině, městská
knihovna se zabývá revizí knižního
fondu.“

PROSTĚJOV Jednu ztrátu za druhou nyní počítá město a jím
řízené kulturní či společenské organizace. Od začátku nouzového stavu musely být odloženy (v tom lepším případě) i zrušeny (v tom horším) akce, které byly na programu během března
a dubna. Přestalo hrát kino, divadlo a magistrát musel „odpískat“
také zahájení oslav 630. výročí založení Prostějova. A po dlouhých desetiletích je vážně ohrožen i tradiční Wolkrův Prostějov.
Nejen o tom hovořila náměstkyně primátora pro kulturu Milada
Sokolová (na snímku).

yy Můžete být konkrétní? Které
akce města musely být zrušeny
a které byly odloženy na pozdější
termín?
„Kulturnímu klubu Duha mělo
od března začít to nejplodnější období. Byl připraven
nabitý program, který bohužel nemohl být kvůli
mimořádnému nařízení
vlády uskutečněn. Jedná
se především o krajské přehlídky scénického tance, krajská kola Wolkrova
Prostějova a Mladé scény, krajské kolo
soutěže O hanáckyho kohóta, pokračovací taneční kurzy se závěrečným
večerem, nový projekt Vynášení smrtky, koncert skupiny Nezmaři, Oslavy
630 let povýšení Prostějova na město
a další. Také musel úplně skončit program divadel pro školky a školy Duhová kulička, skončilo veškeré promítání
kina i programy pro seniory a výstavy.
Nešlo provádět ani agendu Vítání
občánků a agendu Jubilantů města.
Poprvé za dvaašedesát let je vážně

őtNi0LODGD6RNRORYiQiPěVWN\Qě
SULPiWRUDSURNXOWXUX

ohrožen i celostátní festival Wolkrův
Prostějov. Divadelní představení byla
v městském divadle zcela zrušena,
kino ‚hraje‘ pouze na internetu.“
yy Co byste chtěla vzkázat občanům?
„V době virové pandemie se potěšme
alespoň krásnými rozkvetlými stromy a květinovými záhony a věřme,
že na podzim již tuto nelehkou situaci budeme mít za sebou, budeme se
opět těšit ve společnosti koncertními
vystoupeními, vernisážemi a vítat se
podáním ruky a obětím. Moc se na to
těším.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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ředitelka divadla Jana Maršálková.
Od 27. dubna je otevřená pokladna divadla, kam lidé mohli přijít vrátit vstupenky. Nyní se potvrdilo, že se opona
jen tak nad jevištěm nezvedne. „Sezóna
je prakticky ukončená. Co mohlo být,
je přesunuté na podzim včetně festivalu
Aplaus,“ řekla ředitelka divadla. To kvůli rekonstrukci posunulo i předchozí
sezónu. Jedno je pak kvůli nynějšímu
předčasnému zakončení té probíhající
jisté, divadlo bude sčítat ztráty. „Nadále
je vyčíslujeme. Děláme nyní úsporná
opatření, jaká jsou jen možná. Konkrétní čísla pak budou známá ke třicátému
červnu,“ vyjádřila se Jana Maršálková
k divadelnímu ročníku, který skončil
před polovinou března.
(sob)
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a co dál?

PROSTĚJOV Dobrou i špatnou
zprávu si přichystala minulý týden
vláda pro divadla. Ta dobrá je, že už
brzy budou moci opět vítat v sálech
diváky. Ta horší je, že budou v platnosti přísná bezpečnostní opatření.
Tedy kromě dezinfekce například
nutnost obsadit jen každou druhou
řadu. Navíc bude platit omezení
akce na pouhých sto lidí. Například
prostějovské divadlo se tak rozhodlo sezónu fakticky ukončit.
„Vzhledem k tomu, že budou akce povolené jen do sta lidí, budou se muset
vynechávat sedadla a obsazovat jen
každou druhou řadu… Jediné, co je
za takových podmínek možné uspořádat, je LiStOVáNí,“ konstatovala

Dovolená 2020:
9\SODWËVHGLYDGHOQË
SĆHGVWDYHQËSURVWROLGË"
tuzemsko,
0D[LPOQØ/L6W291ª
Chorvatsko
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lí,“ vyjádřil se Zdeněk Balcařík z pořádajícího Klubu českých turistů Smržice. Ten stojí i za cykloturistickou
Smržickou šlapkou. Ta se pravidelně
koná první zářijovou sobotu. „Uvažu9U½FHQÉYvHFK
jeme, že tentokrát obě akce spojíme
SHQÈ]QHO]HÄHNDWKQHG
dohromady,“ nastínil Zdeněk Balcařík.
Pokud již máte objednanou dovole(mls)
nou na podzim, chcete odletět a nevíte, co dělat, existují tři základní možnosti. Za prvé vyčkat, až se vše uklidní,
pak poletíte. Nebo dojde ke zrušení
části cesty a vrácení peněz, případně
cestovní kanceláře mají klientům
vystavovat vouchery ve výši již uhrazených záloh. Poslední možností je,
že dojde k jiné situaci, kdy bude nutné stornovat za poplatky. Zde je však
potřeba upozornit, že ty se postupně
zvyšují. Podrobnosti naleznete v obchodních podmínkách pořadatelské
CK v sekci stornopoplatků. Pokud
byste chtěli zájezd stornovat, nemáte
právo na vrácení všech peněz.

+@E?üÁQ?JNO<I@O@QJP>C@M

bude možná V ZÁŘÍ

BĚLECKÝ MLÝN Filipojakubská noc se letos nesla v úplně
jiném duchu, než bývalo v uplynulých letech zvykem. Důvodem byl fakt, že kvůli koronaviru jsou hromadné společenské
akce stále zakázány. Dle nejaktuálnějších informací z vlády
mají být povoleny až od pondělí
11. května. Přitom má platit, že
počet jejich účastníků nesmí

dí! Jste-li spíše sportovně založení,
krásnou dovolenou lze strávit také
v horách. Krajinou jsou protkány turistické trasy a cyklostezky, které vás
dovedou na oblíbené turistické cíle.
Vyhledávanou destinací pro letní dovolenou na horách jsou určitě Jeseníky, kde najdete spoustu rozhleden,
jeskyní, naučných stezek, cyklotras
i lázeňských okruhů. Aktivně strávit
dovolenou můžete například v resortu Hrubá Voda, kvalitní zázemí srovnatelné se zahraničními destinacemi
najdete například v hotelu Hluboký
Dvůr.

&KWøOLE\VWH]UXxLW]DSODFHQÛRGSRêLQHN"

Plánujete i letos cestu za hranice?
Zřejmě budete muset podstoupit
test na COVID-19. Pro samoplátce
přijde na cca 3 tisíce korun. To znamená, že čtyřčlenná rodina zaplatí
12 tisíc korun. Je tedy více než pravděpodobné, že i tento fakt výrazně
omezí počet lidí, kteří letos vyrazí
na dovolenou mimo ČR. Máme to
vnímat jako špatnou zprávu? Spíše
naopak!
První a pro řadu lidí důležitou výhodou je, že si dovolená v České republice žádá menší náklady. To však
neznamená, že uvidíte méně krásy.

Největší studentský svátek

➢ ze strany 3
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SLUŽÍN, PROSTĚJOV Hned
dvě překážky čekaly letos pořadatele čarodějnických akcí.
A to pořádné. Jednak se museli
vypořádat se suchem, jednak
se zákazy spojenými s koronavirem. Jak se ale ukázalo, ve
Služíně si s těmito problémy
dokázali poradit.
„Čarodějnice u nás ve Služíně
se konají každý rok, a tak jsme si
to nemohli nechat ujít ani letos
v tomto těžkém období,“ uvedla
za místní hasiče a pořadatele akce
Adéla Chromcová. Akcička byla 5NWåÊPUMÆ R¾NGPÊ éCTQF÷LPKE RTQDÊJCNQ X OCNÆO
malá, ale o to povedenější. „Sešlo 1VQXGUGNGLwÊXwCMD[NQ (QVQ#FÆNC%JTQOEQX¾
se nás celkem šest, všechny z rodiny. Průvod začal uprostřed vesnice s tím, že jsme se
zastavili u hlavních pořadatelů každoroční akce. Aby věděli, co jsme se rozhodli udělat
a zamířili na konec vesnice na zahradu k našemu domu, kde jsme spálili čarodějnici pro
lepší rok,“ prozradila k programu akce.
Jak navíc i služínské pálení čarodějnice ukázalo, prevence je nade vše. Kromě sochy Jiřího Wolkera na náměstí se totiž tentokrát roušky dočkala i pálená čarodějnice. (sob)

I s rouškami to jde!

Čarodějnice?

nesl hned několik reportáží z obcí v regionu,
ve kterých se usadili čápi. A podobnou zprávu
nyní máme i přímo z Prostějova! Jak redakci
upozornila čtenářka Marcela Mažárová, čapí
páreček si „ustlal“ na komíně bývalé kotelny
v krasické Gale!
„V poslední době píšete ve Večerníku o příletu
čápů do různých oblastí regionu. Víc jak čtrnáct
dní pozoruji párek čápů, jak si vyhlédl komín
Galy Krasice. Vypadá to, že je na komíně nějaké
víko. Nejdřív se tu zdržovali jen několikrát za den,
ale teď to budí dojem, že se snad usadili. Co si pamatuji, v Prostějově čápi zatím nebyli. Doufám,
že se jim u nás zalíbí a přežijí ve zdraví, přestože
fakticky žádné hnízdo nemají. Samice sedí asi jen
na tom kovovém víku,“ myslí si Marcela Mažárová z Krasic.
Večerník se byl v Krasicích přesvědčit na vlastní
oči. A skutečně na komíně v Gale se usadil čapí
páreček!
(mik)
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Muzeum opět otevře své brány

v Krasicích Proč by Hanák musel na kraj světa, když ZA è'4807

se usadil

Dobrá dovolená je každá, na které můžeme dělat něco jiného
než v zaměstnání, lepší dovolená je taková, na níž zjistíme, že
naši nejbližší jsou opravdu báječní lidé, s nimiž bychom rádi
trávili mnohem více času a během ideální dovolené poznáme místa, která nám pomohou si uvědomit, jak malí jsme my
i všechny naše běžné problémy. Letos bude způsob trávení
letních dovolených zásadním způsobem ovlivněn opatřeními proti šíření koronaviru. To však neznamená, že si ji patřičně neužijeme. Aby se to podařilo co nejlépe i vám, přináší
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto tematickou stranu.
Texty připravil: Martin Zaoral

PÁREKMONITORING
ČÁPŮ
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počasí do malé vesnice Hačky sjížděly
desítky a někdy i stovky cyklistů. Zrušena musela být také velkolepá taneční
přehlídka Orion dancing star, jež pravidelně zcela zaplnila halu Suprovka
v Němčicích nad Hanou. Omezení
zásadním způsobem ovlivnila podobu
velikonočních svátků, z velkého množství připravených akcí na toto téma se
nekonala žádná.
Ještě víc jak na Velikonoce jich ovšem
bylo nachystáno na poslední dubnový
den. V tento den se po velkém množství míst v celém regionu tradičně pálí
čarodějnice. Nad akcemi chystanými
na květen už rovněž většina organizá-

NĚMČICE NAD HANOU Oblíbená přehlídka ochotnických souborů se v Němčicích nad Hanou měla naplno rozjet už od
soboty 25. dubna. Ale nerozjela. A je dost
dobře možné, že Hanácký divadelní máj
pravděpodobně ani letos vůbec nebude.
I když nic ještě není úplně ztraceno, definitivní rozhodnutí totiž zatím nepadlo.
Organizátoři svátku všech divadelníků v Němčicích
počítají předběžně s oběma variantami. „Zcela jisté
to zatím není, bude záležet na tom, jak bude postupovat uvolňování restrikcí. Záležet rovněž bude na
domluvě s organizátory celostátních přehlídek, na
něž měla divadla od nás postoupit,“ vysvětlila ještě
před dvěma týdny němčická místostarostka Jana
Oulehlová.
Od té doby pandemie trochu ustoupila
a s tím přišlo ruku v ruce vládní uvolnění represí. Mohou se pořádat akce do 100 návštěvníků. „Rádi bychom letošní ročník uskutečnili. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a zda-.
li pro nás budou stávající podmínky vyhovující,“ naznačila další postup Oulehlová s tím,
že rozhodnutí o konání 34. ročníku padne
v nejbližších dnech.

Populární přehlídka ochotnického divadla, zahrnuje dvě postupové přehlídky ochotnických divadel:
Moravskou regionální přehlídku činoherního divadla pro děti s výběrem na národní přehlídku Popelka Rakovník a Moravskou regionální přehlídku
venkovských souborů s výběrem na Krakonošův
divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. (mls)
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ale SNAD BUDE...

Hanácký divadelní máj neodstartoval,

Od pátku 13. března byly kvůli koronaviru zakázány všechny akce nad 30
lidí. Toto omezení znamenalo definitivní stopku pro všechna sportovní
utkání i společenské a kulturní akce. Co
se týče měsíce dubna, tak se to týkalo
například Otevírání cyklistické sezóny.
Při této příležitosti se v závislosti na

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

situaci dostat pod kontrolu, v současné
době jsme nuceni pozastavit práci na
Majáles, a zároveň víme, že vy studenti, byste na přípravu měli potom příliš
málo času,“ objasňuje za tým pořadatelů ředitel prostějovské knihovny Aleš
Procházka, který stál u obnovení těchto
jedinečných oslav v Prostějově. „Akci
prozatím nerušíme úplně. Pokud se situace bude vyvíjet dobře, potkáme se
po prázdninách a společně přivítáme
nový školní rok. Když neklapne ani to,
určitě se potkáme na jaře 2021,“ vzkazuje.
(mls)
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bude možná V ZÁŘÍ

PROSTĚJOV Majáles! Tento studentský svátek do Prostějova každoročně přinášel skvělou náladu spolu
s erupcí barev a originálních nápadů
obrovského množství mladých lidí.
Letos o to vše budeme kvůli koronaviru minimálně na jaře připraveni.
Majáles se letos měl konat tento čtvrtek 7. května. „Akce se současně nemůže konat ani v náhradním termínu
v tomto školním roce, důvodem je
současná pandemie viru COVID
19. I když všichni věříme, že koncem
května se nám všem společně podaří

května. I v tomto případě je více než
pravděpodobné, že se letos bude muset zrušit. Na vandr mířily každoročně
stovky pěších i cyklistů, nejvíce jich
bylo před čtyřmi lety, kdy se tu sešlo
celkem 1 738 turistů. „Lidé už mi začínají psát, vypadá to, že nám akci pro
tolik lidí koncem května ještě nepovo-

608 960 042
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PLUMLOV Už potřetí měla na
pálení čarodějnic do Plumlova
dorazit kapela Wohnout. Tentokrát to však nevyšlo. Podpořit
tuto divokou partičku měly také
kapely UDG, Maxim Turbulence a Kabát Tribute. Všichni však
už potvrdili, že přijedou příští
rok.
Populární pálení čarodějnic se
ve všech městech a mnoha vesnicích na Prostějovsku pravidelně koná poslední dubnový den.
Nejvíce lidí na ně každoročně
míří do Plumlova, kde se mělo
konat letos již po dvacáté. Postupem času k němu přibyl i bohatý doprovodný program. „Čarodějnice jsme museli odložit
přesně o rok. Všichni, kteří měli
vystoupit, nám již přislíbili svoji
účast,“ prozradil Večerníku Marek Otruba z pořádajícího Spolku Plumlovských nadšenců.
PROSTĚJOV Záblesk naděje pro
kina. To byly poslední změny v uvolňování protikoronavirových opatření. Minulý týden jim dal možnost otevřít už od příštího pondělí 11. května,
tedy o měsíc dříve, než se původně
počítalo. V případě kin se přesto nebude jednat o pouhé otevření dveří
a promítání. Provozovatelé se totiž
musí potýkat s řadou hygienických
opatření. „Přesto bychom měli otevřít,“ vzkazuje návštěvníkům ředitelka prostějovského kina Metro 70
Barbora Kucsa Prágerová.
Prostějovské kino se stejně jako řada
dalších bude muset vypořádat s řadou
omezení. Například s menší kapacitou
sálu. „Budeme muset mít každou druhou řadu volnou. A vždy mít z obou
stran dvou zaplněných sedadel jedno
volné. Stejně tak bude potřeba průběžně
dezinfikovat, takže nejspíše nebudeme
schopni promítat tradiční čtyři nedělní
filmy,“ plánuje ředitelka.

Å&REXGHPHDOH
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a co dál?

Dovolená 2020:
tuzemsko,
Chorvatsko

Toužíte po odpočinku a dokonalém odreagování? Potom se vydejte do lázní! Luxusní
ubytování spolu s wellness centrem a lázeňskými procedurami zajistí maximální relaxaci. Vířivka, bazény, různé druhy saun, parní kabiny, ozdravné a speciální procedury
nebo klasické masáže. To vše se vám dostane! Oblíbenými lázněmi a skutečně vyhlášenými lázněmi jsou například Luhačovice,
které se kromě moderního zázemí pyšní
dlouhou tradicí. Ostatně nikoliv nadarmo
se staly místem pro natáčení oblíbeného
historického seriálu Četníci z Luhačovic.

-+01

Wohnouti
přijedou
plumlovské
čarodějnice
upálit
za rok

Ruší se i další akce, jejichž přehled
najdete v tabulce na této dvoustraně.
Týká se to například největšího turistického setkání široko daleko. Smržický vandr se měl konat v sobotu 23.

6PUçLFNpYDQGUVHPRçQi
VSRMtVHåODSNRX

torů definitivně zlomila hůl. Na zámku v Čechách pod Kosířem dokonce
již byl zrušený třeba Dětský den, který
se měl konat až 30. května. Je více než
pravděpodobné, že tohoto příkladu
budou následovat i ostatní pořadatelé
dětských dnů.
Mezitím ale došlo k určitému uvolnění.
Oproti původním plánům se budou
akce pro méně než 100 lidí moci konat
už od půlky května. A stejně tak jsou na
tom i kulturní památky. „V našem případě se to týkalo dlouho dopředu připravovaného koncertu Pavla Šporcla
Pocta Paganinimu, který se měl konat
23. května. Momentálně jednáme, jak
to s akcí bude,“ prozradil nám kastelán
plumlovského zámku Pavel Zástěra.

Zámky v regionu se chystají na otevření

PROSTĚJOVSKO Přísná opatření proti pandemii koronaviru si
vybírají svoji daň na všech frontách. Nejpatrněji je to vidět na obrovském množství zrušených akcí, které se nekonaly, nekonají
a konat nebudou. Přinášíme přehled alespoň některých z nich.
Lidé vzhlíží k uvolňování opatření, které probíhá postupně a další
etapa přichází právě dnes, tj. v pondělí 11. května. Povoleny jsou
již akce do 100 návštěvníků. Otevírají se také brány zahrad a vnějších prostor hradů i zámků, do interiérů se podíváme poprvé za
čtrnáct dnů, tj. 25. května.

Největší studentský svátek

PROSTĚJOV Každý, kdo počínaje
večerem posledního dubna prochází kolem budovy magistrátu na Školní ulici, má možnost vidět unikátní projekt. Stačí, když
zvedne hlavu a v oknech Kulturního klubu Duha spatří
scénu, která poukazuje na něco, co je v současné době
naší každodenní realitou, ale co bychom si ještě nedávno
nedokázali ani představit. KARANTÉNA. Kromě pocitů
nejistoty a strachu je to také pocit ztráty svobody a určitá
izolace.
Izolovaná výstava, výstava bez návštěvníků. Tak by se také
mohl nazvat projekt Karolíny Jansové, absolventky oboru
Scénografie alternativního a loutkového divadla pražské
DAMU. Autorka ve své tvorbě pracuje na pomezí scénografie
a volného umění. Věnuje se tématu recyklace a udržitelnosti. Na výstavě v Rainbow Gallery (Galerie DUHA), kterou
bude možné vidět v oknech Kulturního klubu Duha na Školní ulici, představí své dvě nově ušité přítelkyně, které vznikly
v čase stráveném v karanténě. Karolína se vrátila ze Švýcarska, kde studuje obor Expanded Theatre na Hochschule der
Künste Bern a musela strávit dva týdny v karanténě v rodném
Prostějově.
„Pocit osamocení mě motivoval k vytvoření objektů s humanoidními rysy, se kterými můžu sdílet okamžiky běžného
života.“ uvedla. V Duze vytvořila scénografickou instalaci koncipovanou jako výkladní skříň, která je k dispozici 24 hodin
denně. Kromě toho bude výstup z výstavy doplněn o autorské fotografie Venduly Burgrové. „Je báječné, že Kulturní klub
Duha dlouhodobě podporuje mladé umělce a dává jim prostor
k prezentaci jejich děl“, pochválila projekt náměstkyně Milada
Sokolová.
(red)
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PROSTĚJOV Dva měsíce nuceného
klidu. A nyní pravý jarní rozjezd. Od
11. května bude možné uspořádat kulturní nebo sportovní akce do sta lidí.
Ač s omezeními, Kulturní klub Duha
jich má už nyní v plánu několik. O jedné informujeme na jiném místě této
dvoustrany.
„Obnovíme projekce kina a v červnu
proběhne jedna nebo dvě výstavy. Rádi
bychom příští měsíc uskutečnili i krajská
kola Wolkerova Prostějova a Mladé scény, aby se první týden v září mohl konat
Wolkrův Prostějov,“ prozradila k chystanému programu Duhy její vedoucí Pavla
Vašková.
Přesný termín obnovení promítání kina
pak zatím není. Nedojde k němu však
hned od poloviny května.
Velká část akcí, které Kulturní klub Duha
chystal zorganizovat, se přesune. A to vesměs na září. „Hlavní koncerty Prostějov-

akce
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ského léta zřejmě proběhnou v září
a říjnu, ale stále držíme i původní
termíny, abychom mohli případně reagovat na další uvolnění
opatření. Devatenáctého září má
být krajské kolo O hanáckyho kohóta,
což je zatím předpokládané datum. Třetího října plánujeme oslavy 630 let povýšení Prostějova na město,“ prozradila Vašková. „Sledujeme situaci s virem. Pokud
by došlo k nějakému rapidnímu zlepšení,
může se samozřejmě obnovit i další část
programu,“ dodala.
O co naopak Prostějované nejspíše načas
přijdou úplně, jsou akce určené starším
obyvatelům města nad 65 let. Právě ti
jsou považování za nejrizikovější skupinu
v současné koronavirové epidemii. Podle
toho pak vypadá také chystaný program
Duhy. Některé typy akcí zde zkrátka nenajdete. „Nejsem si jistá, jestli je vhodné obnovit akce pro seniory, když jsou riziková
skupina. Ty zřejmě budou pokračovat od
září,“ říká Pavla Vašková s tím, že podobná
situace je u setkání jubilantů, kde se schází
právě ti nejstarší z obyvatel. Jedno je tak jisté. I při dřívějším otevření, než se původně
počítalo, bude program i v květnu a červnu
nemálo poznamenaný.
(sob)
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DUHA rozjíždí
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Drtivou většinu míst, kam lidé
každoročně míří za odpočinkem, letos čekají velké trable.
Pandemie Covid-19 ničivě zasáhla turistický ruch více jako
většinu jiných odvětví. Přitom
právě v této oblasti jsou zaměstnány miliony lidí po celém světě. Přesto i letos bude zřejmě
možné strávit dovolenou nejen
u nás, ale i v zahraničí.
Vše nasvědčuje tomu, že tento rok
bude nejspíš bez dovolené u moře

pro všechny Evropany. Většina lidí
z ČR ji tak stráví v tuzemsku. V zahraničí to bude nepochybně problém. Dle aktuálního vyjádření
ministerstva zahraničí od července budou moci turisté vycestovat
na Slovensko či do Rakouska a od
srpna i do dalších destinací. Vše
nasvědčuje tomu, že lidé budou
moci i autem vyrazit do Chorvatska, které zvládá pandemii dobře
a je na turismu životně závislé.
Nadějně se rýsuje i letecké spojení
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do Řecka. Vyloučena by neměla
být ani návštěva Bulharska.
Vycestovat v létě do zahraničí
v rámci Evropské unie by mělo
být postupně možné. Země chtějí
otevírání hranic koordinovat. Jednání o situaci mezi státy přibývají.
V tuto chvíli je možné vycestovat
za hranice jen za jasně stanovených
podmínek. Lidé, kteří vycestují, se
musí při návratu buď prokázat negativním testem na koronavirus,
nebo jít do dvoutýdenní karantény.
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Regionální muzeum Dobromilice
Připravil: Michal SOBECKÝ
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DOBROMILICE Nejdříve chátrající budova, nyní jeden z nejhezčích
objektů v obci. Historická stavba,
původní šlechtická rezidence, se nachází v sousedství dobromilického
kostela. Během posledních let se
výrazně proměnila. Budova stejně
jako přilehlá zahrádka září novotou,
přičemž z objektu se nestala prázdná
skořápka. V roce 2016 proběhla rekonstrukce, po níž se v něm usídlilo
nové muzeum. A to jak se svými stálými expozicemi, tak s krátkodobými výstavami.
Muzeum nyní nabízí přízemní a první
patro. Můžete si prohlédnout napří-

klad to, jak vypadal selský život před
sto a více lety, dále informace týkající
se samých Dobromilic, které patří
k velmi starým obcím. U toho ale nezůstalo ani vedení obce, ani vedení
muzea. „Bývá zde hodně akcí. Spolupracujeme v poslední době s Muzeem
a galerií Prostějov, často nám zapůjčují
část sbírek. Jindy zde vystavují třeba
sběratelé,“ vyjádřila se správkyně muzea Denisa Zatloukalová.
Výsledkem je každoročně směs různorodých, zajímavých výstav. Zatímco
jednou jsou potěšeni příznivci geologie
či paleontologie, jindy si přijdou na své
obdivovatelé spíše kurióznějších výstav.

„Měli jsme zde výstavu kočárků a také
uměleckých panenek, které zapůjčila
paní Cigánková ze Štěpánova, která
jich má snad sto čtyřicet. Na to se sem
jezdili dívat i z Ostravy, výstava zaujala také chlapy,“ vzpomíná spokojeně
Denisa Zatloukalová na loňský počin.
Ten měl i charitativní závěr. „Vybrali
jsme dvacet tisíc korun, které jsme zaslali olomoucké fakultní nemocnici na
pomoc předčasně narozeným dětem,“
vysvětlila.
Výstavní sály tak už zažily ledasco, například se zde svými rádii blýskl Jiří Charvát, jehož muzeum jsme představili
již minule. Jindy zde jsou ke zhlédnutí

fotografie a obrazy. Nyní ale muzeum
stejně jako další kulturní instituce zažívá nucený útlum. V polovině března
muselo zavřít. „Měli jsme mít výstavu
věnovanou přírodě Drahanské vrchoviny a přišli jsme o velikonoční jarmark,“
zmínila některé akce muzea. Nyní tedy
netrpělivě vyhlíží, kdy by mohla budova zase vítat návštěvníky. Podle dosavadních plánů zveřejněných vládou by
se tak mělo stát nejpozději v červnu, ve
hře je už i tento měsíc květen. „Letos
máme v plánu například geologickou
expozici věnovanou sopkám. Tak snad
už normálně proběhne,“ věří Denisa
Zatloukalová.
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REG
GIONÁ
ÁLNÍÍ MUZEUM DOBROMILICE
Adresa:
Otevírací doba:
čtvrtek:
neděle:
Kontakt:
Co je k vidění:
ZAJÍMAVOST:

Dobromilice 126, budova bývalé mateřské školy
úterý: 9:00 – 12:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin (pouze v letním období)
15:00 – 18:00 hodin (pouze v letním období)
777 067172
život na vesnici z doby před sto lety,
historie Dobromilic a okolí, pravidelné výstavy
řada kulturních akcí a krásně opravené
historické prostory budovy

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 a kdy jsou všechny památky zavřené, se PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodl připravit
pro své čtenáře seriál s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY. V dnešním třetím pokračování budeme vaším průvodcem po dalších významných domech našeho města.
EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme další

4

významné
městské
domy

V minulém čísle jsme se začali věnovat významným
domům našeho města. Dnes tyto skvosty, kterých
je v Prostějově mnoho, ještě rozšíříme. Konkrétně představíme dvě slavné vily, a sice Neherových
a Wichterlových, a dva měšťanské domy v centru
města, tedy U sv. Rocha a U Měsíčka. V následujícím
čísle potom přidáme ještě čtyři. Víte ale vše o těchto
budovách, kolem kterých bez povšimnutí denně procházíte? V nuceném čase celospolečenského útlumu
se vám tak Večerník pokusí něco z jejich historie připomenout.
půdorysného schématu scházel Navrátilovi jen drobný krůček
– vedle ložnice rodičů propojit přímo s koupelnami i ložnice
dětí. Vila patří mezi hodnotné stavby svého druhu a od roku
2008 je vedena jako kulturní památka.

VILA JANA A ANASTÁZIE
NEHEROVÝCH (POD KOSÍŘEM 73)

Vila Neherových se nachází ve starší klidné vilové čtvrti nedaleko bývalého sportovního areálu u říčky Hloučely. Dům
prostějovského továrníka byl postaven v letech 1938–1939
a je kvalitním příkladem reprezentativní funkcionalistické
rodinné vily. Projekt pro rodinu Neherových vypracoval
architekt Antonín Navrátil, který se v podstatě stal jejich
projektantem a designérem. Ten v průběhu osmatřicátého roku vypracoval dvě varianty projektu. První typicky
strohou funkcionalistickou krabicovou stavbu a druhou
realizovanou s poněkud poetičtěji tvarovaným zahradním
průčelím. Navrátil kolem jižní a částečně východní strany
navýšil terén tak, aby vila opticky splynula s přírodními prvky. Konstrukčně je vila železobetonovým skeletem s cihlovou vyzdívkou, která je doplňována sklobetonovými prvky a navazuje na zahradu s pergolou a bývalým bazénem.
Vzhledem k náročnosti provozu koncipoval architekt vilu
jako třípodlažní objekt s provozním a technickým suterénem.
Hlavní vstup do třípodlažní členité budovy je ze severní strany.
Obytné poschodí s velkoryse koncipovanou společenskou
halou, utvářející pomocí posuvných příček kontinuální obytný
prostor (obytná, jídelní a hudební část), umocnilo potlačení
tradiční duality mezi interiérem a exteriérem domu. Architekt toho docílil pomocí velkých prosklených ocelových stěn
a umělého terénního valu navršeného k jižnímu (zahradnímu)
průčelí. Do druhého patra logicky soustředil intimní část domu
zahrnující vedle trojice ložnic disponujících šatnou i nezbytné
sociální zařízení. K dosažení dokonalého funkcionalistického

Zajímavost: V zahradě původně stávala cenná kamenná plastika od Jana Třísky, která se nedochovala.

VILA LAMBERTA A KARLA
WICHTERLOVÝCH
(SVATOPLUKOVA 53)
Pro vybudování svého sídla oslovili továrníci Lambert
a Karel Wichterlovi projekční kancelář dvojice vídeňských architektů Franze von Krausse a Josefa Tölka. Oba
zpočátku čerpali z historismu a přes neobaroko a neoklasicismus, secesi se dostali až k inovacím rodinného bydlení podle anglického vzoru. Realizaci vily pak provedl
místní stavitelský subjekt Konečný & Nedělník. Stavba,
která byla vytvořena pro rodinu Wichterlových v období
1900–1902 ve stylu neobaroka, se stala na přelomu století
první dominantou Svatoplukovy ulice.
Patrová vila koncipovaná v palácových formách na první
pohled zaujme svým průčelím vrcholícím dynamicky rozvlněnou kratší východní fasádou, na níž se uplatňují neobarokní reliéfní zdobné prvky. Neméně zajímavé je i dispoziční řešení, zejména vstupní partie z ulice a ze zahrady.
U bohatě modelované siluety východního průčelí aplikovali architekti ve středním rizalitu reprezentativní dispozičně
obdélný portikus nesoucí terasu. Tradici rodinné firmy na
výrobu zemědělských strojů upomínají štukové součásti
strojů nad kartuší s rodovou iniciálou „W“ a čtveřice reliéfů
pod hlavní římsou znázorňující zemědělské práce. Stavba je
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obklopena pozemkem zahrady navržené jako přírodní kra- Zajímavost: Na paměť italského kupce Rocha
jinářský park a oddělené od ulice monumentální ohradní Prestinariho, který vlastnil dům od r. 1718, byla na
zdí. Motiv rodové iniciály se opakuje ve zvlněných liniích severním průčelí umístěna barokní socha sv. Rocha.
prutů kovaných mříží nadsvětlíku hlavního vstupu i brány
do zahrady. Vestibul s reprezentativním schodištěm neseným žulovými sloupy vede k logicky a plynule uspořádaným místnostem, u nichž architekti uplatnili bohaté variace
štukové výzdoby.
Zajímavost: Vilu si oblíbil Jan Kotěra, který zde po- Jedná se o dům nacházející se takřka mezi oběma budovami radnice – staré i té nové – jehož štít zdobí mozaika Panny
býval v období realizace Národního domu.
Marie Immaculaty stojící na měsíci z r. 1933 od Jana Köhlera.
Dům U Měsíčka patřil v minulosti mezi výsadní prostějovské
měšťanské stavby. První písemné zmínky o majitelích domu
sice pocházejí až z počátku 16. století, některé ze stavebních
konstrukcí však poukazují na jeho větší stáří jako například
kamenné sklepy nebo gotická komora v původním krátkém
Tento dům je nepřehlédnutelný. Nejen svou polohou, ale levém dvorním křídle.
také tím, že svými průčelími zasahuje do dvou prostějov- Ve své historii dům U Měsíčka často měnil majitele, jako
ských náměstí – T. G. Masaryka a Žižkova. V historii domu se tomu bylo ostatně u řady jiných měšťanských staveb v Promůžeme setkat s různými názvy, k nejčastějším patří Pavlátův stějově. Z osob, které se výrazněji zapsaly do jeho vlastní
dům, U Rocha, ale i U Goliáše. První název je spojen s majite- podoby, je možné jmenovat například soukeníka Martina
lem šlechtického stavu, který po svém povýšení do rytířského Wunderlicha. Ten nechal budovu ve třetí čtvrtině 17. století
stavu v roce 1536 nechal dům přestavět na pozdně gotickou opravit a dát jí tak po částečném zpustnutí během třicetileté
stavbu. Toto období nám připomínají heraldické štíty Jana války obyvatelnou podobu. Po další kruté pohromě roku
Pavláta z Olšan. Druhý název pochází podle jména italského 1697, kdy dům poničil požár, jeho tehdejší majitel Zacharikupce Rocha Prestinario, který vlastnil dům v 18. století.
áš Gärtler byl nucen znovu provést výraznější obnovné staV dnešní podobě je dům dvoupatrový s přilehlým malým vební práce. Tehdy měl být dům patrovou stavbu, patrně se
dvorkem a jednopatrovou užitkovou dvorní stavbou. Sed- slepým druhým atikovým patrem, v přízemí s hostinskými
lová střecha má nízký sklon a je kryta plechem. Fasády do místnostmi, obytnými prostorami a v prvním patře s dalšíobou náměstí mají historizující podobu s válcovým nárož- mi obytnými místnostmi a sýpkami. Ve dvorní části se pak
ním arkýřem a s datací k roku 1893 vyznačenou v kartuši. měly nacházet stáje a provoz palírny. Během druhé poloviny
Červená cihlová fasáda s bohatou sochařskou výzdobou 19. století proběhly další významnější stavební úpravy domu,
vznikla také při rekonstrukci roku 1893. Průčelí do náměstí které byly prakticky ukončeny až na samém počátku 20. stoT. G. Masaryka je členěno čtyřmi okenními osami, průče- letí za manželů Postlerových, a to celkovým přefasádováním
lí do Žižkova náměstí pak osami sedmi. Přízemí na obou uličního průčelí.
stranách zaujímají novodobě upravené (ne příliš vhodné)
Zajímavost: Nejpozoruhodnější částí domu
výkladce a vstupy do obchodu a provozovny, které nahraU Měsíčka je jeho pozdně gotická komora situovadily původní dřevěné. Hlavní vstup do domu je situován ná v přízemí levého dvorního křídla. Dochovala se
z Masarykova nám. Plochu fasád v obou patrech tvoří režné zde v téměř nezměněné podobě jako reprezentazdivo. Dům dodnes ukazuje výstavnost měšťanského nebo tivní vzorek prostory z přelomu pozdního středověpanského domu v období pozdní gotiky i přesto, že v jeho ku a raného novověku, která byla charakteristická
prostorách sídlí advokátní kancelář a v přízemí je jídelna.
pro většinu tehdejší měšťanských domů.

DŮM U MĚSÍČKA

(T. G. Masaryka 5, ČP. 108)

DŮM U SV. ROCHA /
U GOLIÁŠE (T. G. MASARYKA 11)
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BASKETBALOVÁ
PAUZA
KONČÍ
+UiĀL%.2ORPRXFNR
„Začneme trénovat společně, právě ladíme poslední detaily. Pokud vše půjde
dobře, chceme trénovat do konce června,“
uvedl sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek. „Fyzicky by na tom kluci
měli být dobře, jeli podle plánu kondičního
kouče. Ale uvidíme, jak na tom budou herně.
Míč neměli nějakou dobu v ruce a to se zřejmě
projeví. Potřebují driblovat, přihrávat a střílet,“
míní bývalý špičkový basketbalista.
Do týmové přípravy se vrací také zástupci
prostějovského mládežnického klubu. Podle
možností již trénují v menších skupinkách,

VHYUiWtGRWUpQLQNX

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Individuální a kondiční přípravu v průběhu týdne ukončí basketbalisté BK Olomoucko i hráči BCM Orli Prostějov. Od příštího pondělí
11. května by se měli vrátit k relativně normálnímu tréninku, pochopitelně
v souladu se stávajícími zdravotními pravidly.

40#2412#4#i76+56;

postupně se klub chce vracet k plnohodnotnému tréninku. „Hráči rozhodně nezahálejí.
Dostali plány tréninků, v poslední době si řada
z nich sportování zpestřila. Někteří jezdili na kole,
jedna skupinka třeba v rámci přípravy tahala auto
na parkovišti. Každý dělal, co mohl. Teď už se
pomalu dostaneme k tradičním metodám,“ řekl
předseda BCM Orli Prostějov Michal Müller.
„Chceme využívat venkovní hřiště, pochopitelně
budeme trénovat ve skupinách, které budou povolené. Věřím, že se naše týmy rychle dostanou
na úroveň, na které byly před vynuceným přerušením soutěží,“ doufá Müller.

¸VSøFKF\NOLVWĎYU¿PFLRQOLQH]¿YRGX
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PROSTĚJOV Velmi nepříjemný a bolestný zásah do své
vrcholové sportovní činnosti musejí skousávat parašutisté včetně členů Armádního sportovního oddílu Dukla
Prostějov. V klasické odnoži tohoto tradičního odvětví totiž
byla z důvodu ohrožení pandemií koronaviru zrušena obě
mistrovství světa plánovaná na tento rok!

Marek SONNEVEND
Vojenský šampionát 2020 měl proběhnout už od poloviny června v rakouském Guessingu, vzhledem k dost brzkému termínu tak byl logicky v ohrožení.
A vcelku podle očekávání došlo k jeho
zrušení. O osudu civilního MS v ruském Kemerovu plánovaného až na srpen mělo být původně rozhodnuto do
15. května, ale definitivní verdikt nakonec padl mnohem dříve. A bohužel zněl
stejně: zrušeno!
„Existuje však varianta, že by se civilní
mistrovství světa v Rusku mohlo přesunout na příští rok, dokonce už bylo před-

běžně stanoveno nové datum v srpnu
2021. O téhle možnosti se každopádně
bude jednat a musela by být schválena
Mezinárodní leteckou federací,“ potvrdil
Večerníku reprezentační trenér ČR Ivan
Hovorka. Nálada v týmu poklesla na bod
mrazu. „Kluci pochopitelně nejsou rádi,
že přišli o oba letošní největší vrcholy.
Někteří se s tím vyrovnávají lépe a jiní
hůř, každý má na to svůj názor. Z mého
pohledu je odložení spíš dobré kvůli
zdravotním rizikům, komplikacím s cestováním i dalším provozním těžkostem,“
konstatoval Hovorka.
Co zbytek letošních plánovaných závodů? Již dříve byl organizátory odpískán

třetí díl Světového poháru na přesnost
přistání v německém Tannheimu. Ostatních pět pokračování dosud zůstává
v kalendáři, leč například úvodní podnik
SP zkraje června v chorvatské Rijece
nepovažuje kouč za reálně uskutečnitelný. „Myslím, že je jen otázkou času, než
tenhle svěťák zruší. A možná i ty ostatní.
Pravděpodobnější je odložení nejdříve
na pozdní léto, či spíše až do podzimních
měsíců,“ zauvažoval Ivan Hovorka.
Jednu pozitivní zprávu přesto měl.
„Vzhledem k uvolňujícím se opatřením
začali kluci konečně trénovat seskoky,
a to od pondělka 27. dubna. V letadle
sice musí mít roušky, je potřeba dodržovat taky všechna další trvající nařízení. Ale hlavní je, že se můžou přímo ve
vzduchu věnovat nejdůležitější součásti
své přípravy a postupně nabírat formu.
Byť zůstává otázkou, jestli letos vůbec
bude na co,“ pokrčil reprezentační lodivod rameny.

Aktuálnì upravená termínová listina parašutistù dukly prostìjov 2020
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SPRAVEDLNOST NADE VŠE
Bude se hrát? Nebude? A jak se vyřeší v takovém
případě postupy a sestupy? Některé sportovní soutěže se v uplynulých týdnech potýkaly s velkým
dilematem. Jak se přizpůsobit době koronavirové
během rozehrané sezóny?
Jedním ze sportů, kde se problém řešil, byl stolní
tenis. Ten měl sice odehrát často poslední zápasy
ročníku, ale o to důležitější, často se při nich mělo
rozhodovat o tom, zda spadnout, nebo ne. Pak ale
přišel virus a s ním v závěsu zákazy, omezení, nařízení. Sokolovny a další sportoviště osiřely. A nad ping-pongovými stoly zavládla nemalá nervozita. Bude
se ještě hrát?
Rozhodnutí padlo až s koncem dubna. Soutěže byly
předčasně ukončené. Což může znít jako velká škoda už jen proto, že 11. května se mají opět zásadně
uvolnit pravidla a třeba u stolního tenisu dvoumetrové rozestupy reálné jsou. Nicméně stalo se, byť si
teď možná někteří rvou vlasy z hlavy, že se s rozhodnutím ještě chvíli nepočkalo.
Takových lidí ale nejspíš nebude mnoho, protože
svaz se postavil k otázce postupů, sestupů a zakončení soutěží velmi rozumně. Navíc s citem pro
spravedlnost. Posuďte sami. Kdo měl možnost se
v posledním kole zachránit, může pro příští sezónu, ale nemusí, opět přihlásit vyšší soutěž. Totéž
platí i naopak. Klubům se tak dala šance zvážit také
vlastní kvality. Je zapotřebí vyzdvihnout, že se jedná
o rozumné, férové rozhodnutí pro všechny. Ne všude mají to štěstí.
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PROSTĚJOV Cyklisté týmu
TUFO PARDUS Prostějov nezahálí a snaží se udělat maximum
v přípravě na oddálený začátek
sezóny. Zúčastnili se tak on-line závodu na ergometrech,
který zprostředkovává ROUVY. A hned zaznamenali velký
úspěch, když Tomáš Bárta souboj
v mezinárodní konkurenci zcela
ovládl a nováček Bruno Stoček
obsadil třetí místo!
Úřadující mistr republiky na silnici
v kategorii U23 Tomáš Bárta se dostal přibližně v půlce téměř čtyřicetikilometrového závodu do vedení
a už nedal nikomu šanci. Pomyslným cílem projel s náskokem jednadvaceti vteřin na druhého Jaromíra
Skálu z týmu ROUVY Specialized
Cycling Team. Prostějovský Bruno
Stoček pak ztratil na stříbro čtrnáct
sekund.

„Mou taktikou bylo jet ze začátku
rozumně, protože ve třetině trasy byl
kopec, na který jsem se snažil pošetřit síly. Odtud jsem jel na maximum
v podstatě až do cíle. Dlouho jsem
se pohyboval kolem pódia, ale zhruba v polovině závodu jsem si dal gel,
trochu si orazil a našel ještě zbývající
síly. Pak jsem zkusil v jednom kopečku nastoupit a odjet. Posledních osm
kilometrů jsem si už jen hlídal, aby mě
nikdo nedostihl. Mám pocit, že jsem
získával na rovinách a v kopcích se spíš
snažil držet tempo. Nicméně oproti
klasickému silničnímu závodu je to
úplně něco jiného,“ sdělil své dojmy
vítěz.
Kromě dvojice Bárta - Stoček se klání zúčastnil také Karel Tyrpekl, velká
8ÊV÷\PÚ6QO¾w$¾TVCRąKTG¾NPÆOVTÆ
opora Tufo Pardus. V konkurenci pro- PKPMWPCUKNPKEK
Foto: SKC TUFO
fesionálů z různých cyklistických dis- PARDUS
ciplín obsadil velmi dobrou třináctou
příčku.
(jl, son)
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Nutno říct, dalo se to čekat. Hokejové soutěže
jsou v České republice dlouhodobě terčem kritiky díky plejádě neustálých změn a hlavně novinek v systémech soutěže. Jakýmsi pokusným
králíkem doteď byla (a stále je) 1. liga. Za posledních skoro dvacet let, co v ní sleduji dění,
se na tomto poli podniklo nespočet úprav.
Několikrát se změnil počet účastníků, chvíli
se hrálo na skupiny, poté se opět liga sloučila.
Část sezón zůstala nesestupová.
Jak se přitom zdá, seriál s názvem ´Jak vylepšit
hokej?´ nekončí. Právě naopak. Příští ročník
by měl přinést možná až 19 týmů! To tu opravdu ještě nebylo. Navíc to zatím vypadá, že by
se hrálo jen v jedné skupině. Otázka je, kolik
by pak bylo zápasů v základní části? Co by se
dělo po ní? Jak by vypadalo play-off a pro kolik
by bylo týmů? Zatím je hodně otázek, ale málo
odpovědí.
Často jsem při diskusích o českém hokeji zaslechl názor, se kterým se ztotožňuji. A sice
že by v ligách mělo být spíše méně klubů než
více. A mělo by se dbát celkově spíše na kvalitu než na kvantitu. Hokejový svaz jde přitom
zatvrzele přesně opačným směrem. Nakonec
tak může docílit tří věcí. Jednak kvalita soutěží půjde opětovně dolů. Dále bude v systému
zmatek. A zatřetí bude české hokejové dění
ve třetím tisíciletí známé jednou jako doba
paskvilová.

+2'1ħ1(329('(1ă97,3
Dlouhé čekání se nakonec vyplatilo. Trenéři florbalových oddílů obdrželi v polovině minulého týdne
návod na to, jak by měly vypadat tréninky. Hurá! Sláva! řekli si mnozí. Po měsíci a půl bez tréninků se už
nepochybně oni i hráči těšili, až budou mít možnost
zase začít makat. A zároveň budou mít návod, jak
v současné době postupovat.
Poté, co si ale pročetli manuál, byl určitě nejeden
z trenérů v šoku. A nejspíš byl na vážkách, zda se rozesmát, nebo si položit hlavu do dlaní. Myslíte tohle
vážně?
Podle návodu totiž na trénincích může být jen velmi
omezený počet hráčů. Dále se zde muselo počítat
s rouškami (při trénincích v hale) a s dezinfikováním společného vybavení. Jestli tomu tedy dobře
rozumím, třeba i míčku. Stejně se muselo počítat
s dezinfekcí prostoru, a to s průběžnou. Představa
člověka, který vběhne každých pár minut na hřiště
a zběsile tam rozstřikuje dezinfekci... No ano, tragikomická.
Nejvtipněji ale stejně působí to, že nebyly opomenuty dvoumetrové rozestupy. Což prakticky florbal
jako takový téměř znemožňuje. Je to nejen kolektivní, ale také velmi kontaktní sport.
To by tedy bylo.
Na závěr už jen malé konstatování. Dva dny po
těchto pokynech spatřily světlo světa další změny,
tentokrát z pera (klávesnice) vlády. Úsměvný manuál tak nově není k ničemu. I když to vlastně nebyl ani
v době svého vzniku.

Ping-pongové
soutěže znají verdikt

Kdo spadne?
PROSTĚJOV Více než měsíc se čekalo na to, jak Svaz stolního tenisu ČR
rozhodne v záležitosti pokračování
soutěží v ping-pongu. Předminulý
týden konečně rozhodl a do značné
míry tak předurčil také rozhodnutí
krajských organizací, ani regionální
soutěže se nebudou dohrávat, podobně jako ty celostátní.
Stolním tenistům zbývalo například
v divizi, tedy nejvyšší krajské soutěži,
odehrát jediné kolo. Ztráta pár zápasů
se tak nemusí zdát velká. Právě poslední
dějství však bylo pro některé týmy klíčové. Například Ondraticím hrozilo, že
sestoupí, a právě závěrečné dva mače jim
měly zajistit záchranu. Ta ale nakonec
stejně přišla. Krajský svaz se totiž dohodl
na pravidlu, že oddíly, které jsou na sestupových místech a měly teoretickou šanci
se zachránit, mají možnost nadále v soutěži zůstat. Naopak týmy, kterým „hrozil“
postup a mohly ho na poslední chvíli získat, se mohou do vyšší soutěže přihlásit.
„A tak „Čechovice „B“ mohou podat
přihlášku do divize, Prostějov může zamířit do vyšší krajské soutěže a Stražisko
či Ondratice „B“ tohle rozhodnutí udrží
v krajských soutěžích,“ vysvětlil jeden ze
členů krajského výboru Jan Beneš mladší, co pro týmy z regionu přijatá pravidla
znamenají.
(sob)
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0QXÚVÚODWFGRąGX¾åP÷ Domácí turnaje
\éGUMÚEJJT¾éč
s Kvitovou i Veselým
PROSTĚJOV Čeština bude
ústředním jazykem v kabině BK
Olomoucko v příští sezóně Kooperativa NBL. Vedení klubu chce
postavit tým především na domácích basketbalistech. Tomuto rozhodnutí odpovídá snaha manažerů na přestupovém trhu.

Ladislav VALNÝ
„Jednání probíhají. Pochopitelně počítáme s tím, že výrazný prostor dostanou naši odchovanci a mladí hráči.
Ale na některých místech přesto potřebujeme doplnit. V minulé sezóně
jsme měli na některých důležitých
pozicích zahraniční hráče s výraznou
týmovou rolí. Teď to bude trošku
jinak, a tomu pak odpovídají naše
snahy o posílení,“ deklaruje sportovní

manažer BK Olomoucko Michal Pekárek (na snímku).
Přesto není vyloučeno, že se v týmu
nakonec objeví i zahraniční legionář. To ovšem bude záležet na řadě
okolností. „Priority máme jasné. Ale
volných českých hráčů s odpovídající
výkonností na trhu zase až tak moc
není. Pokud se budou nabízet basketbalisté, kteří nebudou odpovídat našim představám, podíváme se i za hranice. S největší pravděpodobností by
se jednalo o Evropany,“ popisuje plán
při hledání nových akvizic Pekárek.
Svoje úsilí Pekárek míří především
na skupinu basketbalistů, kteří nejsou v lize úplně neznámí. Právě od
takových hráčů se můžou nadějní
mladíci učit a to je jeden z cílů BK
Olomoucko.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Hotového ještě nic není, máme ale
za sebou několik schůzek. Pomalu se posunujeme k cíli. V jednom
případě si hráč vybírá z nabídek
a existuje hodně reálná šance, že se
domluvíme. U dalšího se čeká na to,
jestli se nedohodne s klubem, kde
působil. Jde o zajímavé a atraktivní
hráče,“ říká sportovní manažer BK
Olomoucko.

„Na údržbu u nás nikdo hrát
PROSTĚJOV Také v příštím ligovém ročníku
budou basketbalisté BK Olomoucko hodně
spoléhat na umění Lukáše Palyzy (na snímku).
Reprezentant a současně kapitán regionálního výběru Olomouckého
kraje vstoupí do své třetí sezóny v dresu hanáckého týmu.
„Někde se objevilo, že mé setrvání v klubu není jisté. Realita
je ovšem taková, že pokračuje
má víceletá smlouva,“
prozradil Palyza.

PRAHA, PROSTĚJOV Tuzemskou tenisovou
špičku čeká řada podniků pod patronací Českého
tenisového svazu. Na prvním turnaji, který se bude
hrát v Praze, se představí kompletní daviscupový
tým a většina českých ženských hvězd. „Tenis se
vrací,“ lehce se pousměje prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
Obsazení dávali dohromady kapitáni týmových reprezentací Petr Pála a Jaroslav Navrátil. Šéf mužské reprezentační střídačky byl maximálně úspěšný. Kromě
Jiřího Veselého nastoupí Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář,
Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek, které doplní i Tomáš
Machač, Michael Vrbenský a Jiří Lehečka. Z ženského
osazenstva bude na Spartě od 26. do 28. května hrát
například Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková či Barbora Krejčíková. Pořadatelé navíc čekají
na vyjádření trojky – Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová nebo Karolína Muchová. „Soutěžní zápasy se
nedají v přípravě nijak stoprocentně nahradit. Bez nich
se přitom nikdo do herního rytmu nedostane. Z to-

hoto pohledu je turnaj skvělou příležitostí,“ prohlásil
kapitán Navrátil.
Hrát se bude klasicky v pavouku, ženy na dvorci s tvrdým povrchem a muži na antuce. Každý účastník obdrží
za start 50 tisíc korun, ze kterých může část nebo celou
sumu věnovat na charitu a výsledný šek svaz předá na
boj proti koronaviru.
Na zahajovací turnaj ve Stromovce navážou turnaje
O trofej solidarity a naděje ČTS by MONETA vždy pro
16 hráčů a hráček. Začít se má ve Starých Splavech 22.
června. V Prostějově se seriál zastaví v termínu od 13. do
19. července. „Areál je připravený a vše bude odpovídat
aktuálním státním nařízením. Vše splníme,“ uvedla šéfka
prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
Každý turnaj bude mít dotaci 980 tisíc korun, ze které vítěz
získá 150 tisíc. „Je to forma podpory hráčům z nižších pater,
aby si v době krize něco vydělali. Kdyby se půl roku nehrál
tenis, bojovali by o holý život,“ konstatuje Kaderka. (lv)

nebude,“
má
jasno Plíškové se s konzolí nedařilo
Palyza
MADRID, PROSTĚJOV S bilancí
jedné výhry a dvou porážek skončila hned ve skupině Karolína Plíšková na virtuálním turnaji Mutua
Madrid Open Virtual Pro. Nejlepší
české tenistce se potvrdilo, že se jí
více daří s raketou než s konzolí.

„Raději zůstanu u reálného tenisu,“ usmívala se Plíšková.
V základní skupině nejprve nestačila
na Fionu Ferrovou z Francie. Prohrála 0:3, pak ale vykřesala naději
na postup výhrou 3:1 nad domácí
Carlou Suárezovou. V rozhodujícím

duelu ovšem podlehla Belindě Bencicové ze Švýcarska po vyrovnaném
boji 3:4 v tie-breaku a do vyřazovací
části nepostoupila. „Ve zkrácené hře
jsem uhrála jediný bod. Konzole
není můj největší kamarád,“ poznamenala česká tenistka.
(lv)

Korfbalisté volí na Facebooku

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
yy Předpokládáte, že tým vstoupí do sezóny především v české
sestavě?
„Jsem pro, je to dobrá cesta. Pochopitelně to neznamená, že jeden cizinec, možná i dva nakonec v sestavě
budou. Ale větší počet zahraničních
hráčů v lize zřejmě ve většině klubů
nebude.“
yy Takže mládí dostane jednoznačně zelenou?
„Každý to bude řešit podle svých
možností. Hrát ale jen s mladými
hráči není úplně ideální. Nějaká
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øesune
se série p
ì
v polovin
e
èervenc

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

zkušenost by na hřišti být měla.
I kvůli tomu, aby se mladíci měli od
koho učit.“
yy Máte představu o týmových
ambicích v příští sezóně?
„V našem klubu se vždy stavěla sestava pro postup do play-off. To se
měnit nebude. Jestli nám to bude
stačit na šesté, čtvrté nebo druhé
místo, se uvidí.“
yy Existuje varianta, podle níž se
nebude sestupovat. Nebude soutěži chybět potřebný náboj?
„Týmy nebudou pod takovým tla-

kem, to je pravda. Ale z pohledu
našeho klubu si to nemyslím. Bude
chtít reprezentovat město, kraj,
všechny partnery. Tento klub měl
vždy ambice hrát dobrý basketbal.
Rozhodně nebudeme hrát žádnou
údržbu.“
yy Kapitán na to dohlédne?
„Jsem soutěživý, a tréninku i v zápasech. Nemám rád, když se něco
odflákne. To nesnáším. Kdybych
něco takového viděl, asi bych byl
vzteklý. (úsměv) Ale v našem týmu
takové problémy nemáme.“

PROSTĚJOV Soutěžní ročník 2019/20 v českém
korfbalu byl v polovině března přerušen před
svým vyvrcholením vinou pandemie koronaviru,
což je dobře známá věc, o které jsme už opakovaně
psali.
Nedávno jsme také přinesli exkluzivní informace o tom,
že Český korfbalový svaz chce po opakovaných konzultacích s jednotlivými kluby formou videokonferencí
dokončit aktuální sezónu během září a října. Oddíly obdržely přesný návrh nové termínové listiny dohrávek,
který jste si ve Večerníku mohli prohlédnout. A pokud
dojde ke schválení, můžeme se zkraje podzimu těšit na
medailové bitvy pod vysokými plastovými koši.
Současné období opětovně a zvolna se rozjíždějící společné přípravy si korfbalisté SK RG Prostějov nadále
zpestřují dalšími zábavnými soutěžemi na facebooko-

KOŠ ROKU

vém profilu svého klubu. Během minulého týdne zájemci hlasovali v anketě Koš měsíce, kdy od listopadu
do března přerušeného ročníku extraligy dospělých zvítězila vždy jedna nejhezčí trefa dle mínění respondentů.
A momentálně již probíhá volba Koše roku. Klidně se
můžete zapojit, videozáznamy všech nejkrásnějších
akcí jsou na Facebooku ergéčka ke zhlédnutí. Kdo celkově vyhraje? Šanci mají: Koš listopadu – Petr Šnajdr,
Koš prosince – Aneta Lešanská, Koš ledna – Jan Tichý,
Koš února a března – Petr Galíček. Každopádně jsou to
všechno moc pěkné skórerské kousky!
(son)

Volejbalové KADETKY: vstup do sezóny měly špatný, ale zvedaly se

a nakonec vystoupaly až ke skvělé ŠESTÉ pozici V EXTRALIZE
PROSTĚJOV Na rozdíl od věkově staršího juniorského výběru
pokračovaly volejbalové kadetky
VK Prostějov i během uplynulé
sezóny v nepřetržité kontinuitě
extraligového působení. A jejich snaha o co nejlepší celkový
výsledek dopadla navzdory mizernému začátku výborně, když
v předčasně ukončeném ročníku
2019/20 nejvyšší české soutěže
U17 obsadily šestou příčku.

Marek SONNEVEND
Start však měly opravdu strašidelný,
neboť na sklonku září v zápasové
premiéře doma podlehly nováčkovi
z Uherského Hradiště dvakrát 0:3.
Následovaly očekávané porážky 1:3
+ 0:3 u favorizovaného Šternberka
a „pouze“ dva urvané body za výsledky 3:2 + 0:3 proti hratelné Ost-

ravě. Tím pádem se mladé Hanačky
potácely u tabulkového dna základní skupiny B, nevypadalo to s nimi
vůbec valně.
„Nechci se na nic vymlouvat ani házet na někoho vinu, ale oba nejstarší
mládežnické týmy VK na tom v létě
po mém příchodu nebyly dobře.
A nějakou dobu trvalo, než jsme je
herně i jinak dali dohromady. V případě kadetek nás ještě víc srazilo
dolů to nezvládnuté Hradiště, ale
přesto jsem na holkách viděl potenciál a věřil ve zlepšování,“ ohlížel se
kouč prostějovského družstva do
sedmnácti let i šéftrenér oddílové
mládeže v jedné osobě Aleš Novák.
Jeho víra podložená každodenní
dřinou děvčat v přípravě se začala
naplňovat na půdě Přerova. Svěřenkyně tam ovládly klíčová derby (3:1, 3:0), načež v Národním

sportovním centru PV srdnatě
vyválčily cenné čtyři body proti silnému Brnu (3:0, 2:3). Potom sice
následovala jen výsledková dělba
v Uherském Hradišti (3:2, 2:3)
i marná snaha zaskočit vedoucí
Šternberk (1:3, 0:3), nicméně výkonnost mančaftu se v tu dobu již
dostala na vyšší úroveň.
Potvrzením byly jak dvě extrémně
důležité pětisetové výhry na půdě
Ostravy (3:2, 3:2), tak spolehlivé
skolení posledního Přerova (3:1,
3:0). Hladká padnutí v Brně (0:3,
0:3) na závěr dlouhodobé fáze už
nemohla nic změnit na splnění prvního dílčího cíle. „Vybojovali jsme
klíčové čtvrté místo v základní skupině, což nám pro úvodní kolo nadstavby zajistilo účast v prostřední
čtyřce. Tím pádem bychom se měli
vyhnout jakýmkoliv záchranář-

ským problémům a můžeme usilovat o splnění snu v podobě postupu
do závěrečného turnaje Final Six.
Bude to velmi náročný úkol, nicméně se o jeho dosažení porveme,“ těšil se Novák.
Zahajovací nadstavbové klání na
severu Moravy vyšlo jeho ovečkám téměř dokonale, když porazily Olymp Praha i Plzeň 3:1 a přes
podlehnutí domácí Ostravě 0:3
skončily v grupě 1B druhé. Následný turnaj číslo dva téhle extraligové
části hrály na vlastní palubovce,
tentokrát s bilancí jednoho vítězství (České Budějovice 3:0) a dvou
porážek (Šternberk 1:3, Plzeň 2:3)
obsadily v prostřední skupině nadstavby třetí post.
Účast při vytouženém Final Six
byla reálně dosažitelná, zbývalo
udělat poslední krok v závěrečném

třetím kole. Jenže v tu dobu ohlásila
nástup pandemie koronaviru a veškeré snažení náhle skončilo. Ovšem
nikoliv bez zasloužené odměny.
Protože byly kadetky vékáčka na
průběžné šesté pozici a dané pořadí
zůstalo v platnosti, vybojovaly nadmíru kvalitní výsledek.
„Holky se během celé sezóny zlepšovaly a na svůj věk předváděly vel-

mi solidní volejbal. V nadstavbové
fázi probíhal vyrovnaný boj mezi
námi a Plzní o šestou příčku znamenající postup mezi elitní šestku
do bojů o medaile. Jak by dopadl
se už nedozvíme, každopádně tohle
umístění je velice dobré a odpovídá
reálným možnostem mančaftu,“
zhodnotil Novák stručně, leč výstižně.
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Ženy od úterka, mládežnice začaly již v pondělí

PROSTĚJOV Postupně se uvolňující koronavirová opatření a s tím související lepší podmínky
ke sportovní přípravě ve větších počtech lidí na
jednom místě přiměly vedení volejbalového
oddílu VK Prostějov k opětovnému zahájení
společných tréninků. A to napříč skoro všemi
věkovými kategoriemi.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hlavní kouč dospělého výběru vékáčka Lubomír Petráš chtěl původně
přípravu znova odstartovat až ve chvíli, kdy vládní nařízení umožní bezproblémový přístup do sportovních hal.
Takový stav bez větších omezení sice
zatím nepanuje, přesto však Hanačky
již makají spolu. „První trénink jsme
měli v úterý 28. dubna a teď pojedeme denně kromě víkendů, jako během klasické letní přípravy. Většinu
času trávíme venku, běháme a cvičíme. V rámci momentálně povolených norem využíváme taky některé
vnitřní prostory, snažíme se tedy i posilovat a pinkat s balóny. Samozřejmě
při dodržení veškerých hygienických

opatření,“ zdůraznil Petráš.
Zdravotní hledisko bude i nadále stěžejní, ovšem zároveň všichni doufají
v další posuny směrem k normálnímu trénování. „Po měsíc a půl trvající pauze je pochopitelně důležité
obnovit v co největším rozsahu práci
s míčem. Snad tedy dojde k otevření Národního sportovního centra
i Sportcentra DDM Prostějov a stát
umožní normální přípravu rovněž
kolektivním halovým sportům,“ přál
si Petráš.
Ze stávajícího kádru přišel o blokařku Nikolu Stümpelovou
a smečařku Lucii Novou, obě totiž přestoupily do UP Olomouc.
Většina ostatních plejerek „A“-družstva VK se do společné dřiny
okamžitě zapojila. „Výjimkou jsou
Míša Zatloukalová, jež má nějaké
zdravotní problémy, a Verča Boudová, která si na tenhle týden domluvila brigádu v lese. Další holky makají
a máme radost, že jsme po té delší

době zase v pořádku pohromadě,“
konstatoval Petráš.
Ještě dříve než prostějovské ženy
se do obnoveného víru tréninkového procesu vrhly mládežnické
volejbalistky vékáčka. „My jsme začali už od pondělka 27. dubna, a to
s juniorkami. Postupně se v dalších
dnech přidávaly kadetky, starší
i mladší žákyně. A uvidíme, co přípravka,“ informoval šéftrenér klubových nadějí Aleš Novák. Náplň
mají hanácké dívčí talenty zpod vysoké sítě dost pestrou. „Především
běháme, cvičíme a posilujeme, ale
taky jsme si zahráli tenis. A v rámci 5RQNGéPÚ UPÊOGM d#qVÚOW XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX RąGF R¾VGéPÊO VTÆPKPMGO
Foto: Marek Sonnevend
možností pinkáme i s volejbalovými míči, jeden den jsme se přesunuli do písku na beach. Uvidíme,
jak se bude vyvíjet uvolňování vládních nařízení, podle toho přípravu
dál uzpůsobíme,“ upřesnil Novák.
Rovněž on ujistil, že jsou dodržována všechna hygienická opatření.
„Holky s tím nemají žádný problém, jsou disciplinované. Pokud je
to nezbytné, nosí roušky, nedochází
ke vzájemným kontaktům a pravidelně dezinfikujeme balóny i jiné
tréninkové vybavení. Zdraví je na
prvním místě, současně se snažíme
znovu dostat děvčata do tempa,
plynule přejít z individuální přípravy zpátky na skupinovou,“ přiblížil
Foto: Marek Sonnevend
Novák.
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První prozrazenou hráčkou VK
pro příští ročník je Aneta Weidenthalerová
PROSTĚJOV Už v minulých dvou
týdnech se Večerníku díky exkluzivním rozhovorům podařilo zjistit, že
volejbalistky VK Prostějov opustí
Nikola Stümpelová určitě a Lucie
Nová dost možná. V pondělí 27.
dubna pak vyšla najevo ještě konkrétnější informace: obě jmenované
hráčky přestupují do UP Olomouc!

Marek SONNEVEND
„Některé holky odejdou, dobrými výkony si udělaly jméno a byl o ně zájem
jinde,“ naznačil již před měsícem sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada, že
kvalitně šlapající mladý kolektiv nezůstane pohromadě ve stejném složení.
Jeho slova následně potvrdil asistent

trenéra Lukáš Sťahuliak, když prozradil, že společně se svou životní partnerkou, slovenskou blokařkou Stümpelovou míří jinam. „Vždy se rozhodujeme
spolu s Nikčou, co bude pro nás oba
nejlepší a nejpřijatelnější. V Prostějově
jsme byli moc spokojení, proto pro nás
byl těžký krok udělat rozhodnutí, že
odejdeme. Bude nám to tu moc chybět,“ sdělil Sťahuliak Večerníku.
O několik dnů později připustila svůj
možný konec čtyřletého angažmá
ve VK i smečařka Nová. „V Prostějově mám smlouvu ještě na jeden rok,
ale s vedením klubu to zatím řešíme,
úplně rozhodnuto není. Uvidíme, jak
jednání dopadnou,“ nevyloučila Lucka
svůj případný odchod na další štaci.

O budoucnosti dvojice hráčských
opor Hanaček se pak vyjasnilo v momentě, kdy vedení olomouckého oddílu zveřejnilo aktuální složení svého
kádru pro příští sezónu 2020/21. A na
soupisce rivalského úpéčka se objevily
též jmenované Stümpelová a Nová.
V posledních letech – a především
od zavedení ekonomicky úsporných opatření v prostějovském
klubu před dvěma roky – se častější
exodus plejerek právě z Prostějova
do Olomouce stal poměrně běžnou praxí. Například v létě 2018 se
tímhle směrem přesunuly Julie Kovářová, Veronika Trnková i Andrea
Kossányiová, loni je následovala
Veronika Bezhandolska.

Nemluvě o tom, že nyní finančně
silnější favorit UP už dříve nalákal do svých řad i jiné někdejší
tahounky VK, například Šárku
Kubínovou či Darinu Košickou.
Ostatně takové přestupy bývají
mezi českými oddíly dost běžné
a zpravidla je ovlivňuje to, kde
zrovna panují lepší podmínky
z hlediska peněz.
Rovněž teď se dá předpokládat, že
Nikola Stümpelová i Lucie Nová
využily výhodnější nabídky od
stále úřadujících mistryň republiky (byť v uplynulém, předčasně
ukončeném ročníku UNIQA extraligy obsadily druhé místo za
Šelmami Brno). Jejich tým prošel

velmi razantní obměnou, a proto
není úplně vyloučeno, že by naopak některá olomoucká volejbalistka mohla zamířit z hanácké metropole o patnáct kilometrů jižněji.
„Mančaft na další sezónu máme
v podstatě hotový. Většina děvčat zůstane a povedlo se nám
sehnat posily, věřím, že adekvátní,“ ujistil před časem Miroslav
Čada. Aktuálně vékáčko na svém
facebookovém profilu zveřejnilo
formou zábavného puzzle jméno první hráčky, s níž počítá pro
další soutěžní ročník 2020/2021.
Jde o jednadvacetiletou smečařku
a klubovou odchovankyni Anetu
Weidenthalerovou.

STŘÍPKY Z NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK
Zastavení třetí: jak volejbalistky
Prostějova zázračně protáhly šňůru
domácích vítězství bez ztraceného setu
PROSTĚJOV Ačkoliv byl soutěžní ročník 2019/2020 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.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Tentokrát se přeneseme do pozdního
podzimu, kdy Hanačky stále dokázaly
pozitivně udivovat celou UNIQA extraligu ČR. Tabulku nejvyšší tuzemské

soutěže sice senzačně vedly „jen“ do 5.
kola, kdy po čtyřech úvodních výhrách
(venku Liberec 3:1, doma Olomouc
3:0, venku KP Brno 3:2, doma Přerov
3:0) premiérově podlehly 0:3 na Olympu Praha. Následně padly 1:3 také
u Šelem Brno, v 8. dějství na palubovce
Ostravy též 1:3 a o tři díly později hladce
v Olomouci 0:3. Přesto i v tu dobu – časově až do konce listopadu – udržovaly
jednu parádní bilanci. Zatímco na hřištích protivnic se jim herně a především

výsledkově tolik nedařilo, na vlastní
půdě opakovaně excelovaly.
Vše odstartovalo výše zmíněným smetením rivalského UP, kdy tým vékáčka
s favoritem překvapivě neztratil ani sadu.
A bez poskvrnky pak nadále pokračoval,
v hale Sportcentra DDM přesvědčivě
kosil jednoho soupeře za druhým.
Po rovněž zmíněných Zubřicích z Přerova to stejným poměrem 3:0 odnesli v tu
dobu ztrápený Šternberk, papírově slabší
Frýdek-Místek, a dokonce i zvedající se
nebezpečný Liberec, který si odvezl debakl 25:16, 25:17, 25:11. Skvělá domácí
bilance tak zněla 5 střetnutí, 5 vítězství
a skóre 15:0! Načež do nedobytné prostějovské pevnosti zavítalo KP Brno, aby
za stavu 25:12, 7:20 vše nezadržitelně
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Foto: Marek Sonnevend

směřovalo k utnutí „čisté“ bilance hostitelek. V tu chvíli se však stalo něco téměř
neuvěřitelného. Jako by opět zafungovala nějaká neviditelná magie a nezdolný
mančaft ze srdce Moravy vytáhl ze svého
klobouku málokdy vídané kouzlo. Zdánlivě prošustrovanou druhou sadu totiž
zázračně otočil (hlavně díky desetibodové šňůře z 12:22 na 22:22!!) ke skóre

25:23! Čímž na nepřervanou nit jasných
triumfů před svými fanoušky navlékl šestý korálek.
Jak se ženám VK tak obří obrat vlastně povedl? „Přestali jsme dělat blbosti,
zkoncentrovali se, znovu začali hodně
tlačit a velkým náporem dokázali obrovské manko otočit. Za to zaslouží holky
pochvalu, byť je potřeba vidět, že sou-
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9(ÿ(51Ì.
9HONÙWÔHVNY2ORPRXFL
P½L.XE½QNX0DWLHQ]R
Olomouc, Prostějov (son) - Ve
volejbalové Olomouci přistoupili
k totální přestavbě hráčského kádru
tamního „A“-družstva žen UP. Ze
stávajícího kolektivu, jenž skončil
v uplynulém nedohraném ročníku
UNIQA extraligy druhý, zůstaly jen
tři plejerky. A zbytek soupisky pro
příští sezónu 2020/21 bude úplně
nový. „Dá se říct, že dosavadní tým
dosáhl všeho, čeho mohl. Mistrovský titul, evropské soutěže, obhajoba
titulu. Pracovní morálka zůstávala
u hráček výborná, ale ztrácela se určitá sportovní jiskra, tah na bránu.
Některé holky pomýšlely na další
posun své kariéry, jiné chtěly založit
rodinu. Koronavirová pandemie tak
naše rozhodnutí pouze urychlila,“
objasnil šéf úpéčka Jiří Zemánek,
proč v hanácké metropoli přistoupili
k tak razantnímu řezu.
Setrvaly pouze smečařky Martina
Michalíková a Michaela Ambrožová
plus libero Denisa Kulová. Naopak
odcházejí nahrávačky Katarína Dudová a Erica Handley, univerzálky Gabriela Orvošová i Ganna Burbelyuk,
smečařky Eva Hodanová, Anastasia
Kazachenka a Monika Dedíková,
blokařky Veronika Trnková, Veronika
Bezhandolska i Veronika Strušková
a libero Adéla Stavinohová!
Nové posily? Vedle prostějovské
dvojice Nikola Stümpelová a Lucie
Nová jsou jimi z oddílové „farmy“
Sokola Šternberk americká střeďačka Olivia Kofie a skvělé izraelské
libero Katrina Zilberman, z Brazílie
nahrávačka Milla Christie Barbosa
Camurca a z Kuby univerzálka Regla
Rainierys Garcia Gonzalez i smečařka, někdejší členka VK Prostějov
Sulian „Suli“ Matienzo!
„V současné ekonomické atmosféře
je hospodárná přestupová politika
ještě důležitější než kdy jindy. Také
proto jsme zvolili mix velmi zajímavých zahraničních jmen, mladých
nadějí z naší vlastní líhně a hráček,
které se v ukončené sezóně velmi
dobře osvědčily v týmu Šternberka,
s nímž ohledně transferů často spolupracujeme. Teprve blízká budoucnost ukáže, jak jsme byli za ztížených
podmínek na tomto poli úspěšní,“
odtušil Zemánek.

2YHÄNRY½SÔHVWRXSLOD
]2O\PSXGR/LEHUFH
+RGDQRY½SRVÉOLOD39.
Praha, Prostějov (son) - První vlna
koronavirové epidemie povoluje
a přestupová ruleta ve volejbalu se
naopak roztáčí. Zdá se, že do velmi
zajímavých otáček. Jednou z prvních
oficiálně oznámených hráčských
změn je odchod slovenské nahrávačky Lenky Ovečkové z Olympu
Praha, odkud zamířila do Dukly Liberec. Už během minulé sezóny bylo
postupem času zřejmé, že dvě vysoce kvalitní tvůrkyně hry vedle sebe
(Ovečková a Lucie Smutná) v PVK
nevydrží. A stalo se, neboť Smutná
v metropoli ČR zůstává, zatímco
Slovenka nově zvolila sever Čech.
Velký personální třesk ohlásili v UP
Olomouc, přičemž jedna z odcházejících žen Eva Hodanová se přesunuje právě do Olympu. Reprezentační
smečařka tam dříve dlouho působila
a je jeho odchovankyní, tudíž ani tento přestup nijak nepřekvapil.
peřky se dostaly do podobného stavu nemohoucnosti jako my předtím,“ glosoval
setové zmrtvýchvstání svěřenkyň kouč
Lubomír Petráš.
„První půlka druhého setu, to byla z naší
strany velká hrůza. Zároveň jsme ale
dobré, že dokážeme i ze zdánlivě neřešitelného stavu 12:22 ještě otočit. Tohle se
nestává každý den, nejspíš jsem to sama
ještě nezažila a možná ani nikde neviděla. Brňačky z nás teď budou hotové,
vždyť u nich jsme obrátily z 0:2 na 3:2
a tentokrát přidaly jiný zajímavý kousek,“
připojila se smíchem kapitánka řádících
Prostějovanek Michaela Zatloukalová.
Přitažlivá sezóna 2019/20 zajímavě
pokračovala…

Jak sami víte, veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před sedmi 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 třetím dílu tedy za období 23. až 29. 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 Prostějov-

3´('67$9(1©
6287¨l($35$9,'/$

MQNQ
/QJGNPKEGtiVGTPDGTM·UVÊW*TCPKEt&QNC
P[,GUGPÊMtäGNCVQXKEG.KVQXGNt/GF
NQX  èGTPQXÊT t <¾DąGJ  .WVÊP t -TCNKEG
 8GNMÆ .QUKP[ t $QJWÿQXKEG  RQ RGPCN
V¾EJ.KRQX¾t1RCVQXKEG

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
iVGTPDGTM
   
·UVÊ
   
/GFNQX
   
.KRQX¾
   
$QJWÿQXKEG
   
<¾DąGJ
   
.KVQXGN
   
.WVÊP
   
/QJGNPKEG
   
,GUGPÊM
   
8.QUKP[
   
äGNCVQXKEG
   
-TCNKEG
   
èGTPQXÊT
   
1RCVQXKEG
   
&QNCP[
   

MQNQ
,KJNCXC t 8CTPUFQTH  $TPQ t &WMNC 2TCJC
 8[wGJTCF t .ÊwGÿ  2CTFWDKEG t ·UVÊ
PCF.CDGO5-2TQUV÷LQXt8ÊVMQXKEG
äKåMQXt%JTWFKO*TCFGE-T¾NQXÆt6ąKPGE
8NCwKOt5QMQNQX

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
2CTFWDKEG
   
$TPQ
   
,KJNCXC
   
*-T¾NQXÆ
   
äKåMQX
   
&WMNC2TCJC
   
.ÊwGÿ
   
·UVÊ
   
6ąKPGE
   
8[wGJTCF
   
2TQUV÷LQX
   
%JTWFKO
   
8NCwKO
   
8CTPUFQTH
   
8ÊVMQXKEG
   
5QMQNQX
   


















ŋ Ɠ+&!"ࡽ࠾ !
&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

ŋ !$&Ĺ߈ !ܬ
&ࡡƑƏƐƖņƑƏ


















FOTBAL

FOTBAL

ŋ !$(&ࡡƑƏƐƖņƑƏķ
 "$(
5MWRKPC#tCMQNQ
2CTFWDKEG t 0[ODWTM  1RCXC t ·UVÊ PCF
.CDGO&÷éÊPt$-1NQOQWEMQ75-
2TCJC t 5XKVCX[  75- 2TCJC t 2CTFWDKEG
 5XKVCX[ t $- 1NQOQWEMQ  &÷éÊP t
1RCXC·UVÊPCF.CDGOt0[ODWTM
5MWRKPC#tCMQNQ
-T¾NQXwVÊ5QMQNK*-t$TPQ-QNÊPt1UVTCXC
$TPQt1UVTCXC-T¾NQXwVÊ5QMQNK*-
t-QNÊP
&QRQéÊVCPÆRTčD÷åPÆVCDWNM[
5MWRKPC#tRQMQNG
0[ODWTM
  

1RCXC
  

5XKVCX[
  

1NQOQWEMQ
  

·UVÊ
  

2CTFWDKEG
  

75-2TCJC
  

&÷éÊP
  

5MWRKPC#tRQMQNG
$TPQ
  

-T¾NQXwVÊ5QMQNK   

1UVTCXC
  

-QNÊP
  


BASKETBAL

èGUMÆ$WF÷LQXKEGt6ąGDÊé
èGUMÆ$WF÷LQXKEGt6ąGDÊé
5VCXUÆTKGèGUMÆ$WF÷LQXKEGt6ąGDÊéPCWVM¾PÊ
2ąGTQXt,KJNCXCXRTQFNQWåGPÊ
2ąGTQXt,KJNCXC
5VCXUÆTKG2ąGTQXt,KJNCXCPCWVM¾PÊ
8UGVÊPt.KVQO÷ąKEG
8UGVÊPt.KVQO÷ąKEG
5VCXUÆTKG8UGVÊPt.KVQO÷ąKEGPCWVM¾PÊ
%JQOWVQXt*CXÊąQXRQP¾LG\FGEJ
%JQOWVQXt*CXÊąQXXRTQFNQWåGPÊ
5VCXUÆTKG%JQOWVQXt*CXÊąQXPCWVM¾PÊ

èVXTVHKP¾NGtRTXPÊCFTWJÆ\¾RCU[UÆTKÊ

ŋ &ࡡƑƏƐƖņƑƏ

HOKEJ

s

9UFKRVODYLFHs5DGVODYLFH

s

.RYDORYLFHs7URXEN\

s

lHODWRYLFH%s0RVWNRYLFH

s

-H]HUQLFHs3LYÉQ

s

2WDVODYLFHs¶VWÉX+UDQLF%

s

.OHQRYLFHQ+s7RYDÄRY

s

¶MH]GHFs+RUQÉ0RvWÈQLFH

6CDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 
6TQWDM[
    
2KXÊP
    
4CFUNCXKEG
    
äGNCVQXKEG$
    
6QXCéQX
    
·LG\FGE
    
·UVÊ$
    
8TEJQUNCXKEG     
-QXCNQXKEG
    
*/QwV÷PKEG     
,G\GTPKEG
    
-NGPQXKEG
    
1VCUNCXKEG
    
/QUVMQXKEG     

Ɛѵĺ

ŋ""ĺ$࠾߈ &ࡡ
"&ƑƏƐƖņƑƏķ

lHODWRYLFHs¤HUQRYÉU
s
.UDOLFHQD+DQÅs¶VWÉ
X+UDQLF
s
2SDWRYLFHs-HVHQÉN
s
'RODQ\s/LSRY½
s
=½EÔHKs0RKHOQLFH
s
hWHUQEHUNs/LWRYHO
s
0HGORYs9HONÅ/RVLQ\
s
%RKXÎRYLFHs/XWÉQ
s

ŋ Ɠ+&!"ࡽ࠾ !
&ࡡƑƏƐƖņƑƏķƐѶĺ

FOTBAL

$QJWPKEG
+XCPéKEG
6GNPKEG
-WąKO
8/G\KąÊéÊ
/CNQO÷ąKEG$
·LG\FW$TPC
$TPQ$
-QUVGNGE
1NQOQWE
2TQUV÷LQX

















































&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG













MQNQ
/CNQO÷ąKEG $ t 2TQUV÷LQX  -WąKO t 1NQOQWE
·LG\FW$TPCt-QUVGNGEPC*CPÆ$QJW
PKEGt6GNPKEG$TPQ$t+XCPéKEG































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















3ì('3/$71e


s

'UzRYLFHs'REURPLOLFH

s

3OXPORY%s7LvWÉQ

s

8UÄLFH%s%URGHNX.RQLFH

s

9UDKRYLFHs.UDOLFHQD+DQÅ%

s

%URGHNX3URVWÈMRYDs9ÉFRY

s

1ÈPÄLFHQ+s+RUQÉhWÈS½QRY

s

9ÙvRYLFHs6NDOND

6CDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 
8TCJQXKEG
   
*iV÷R¾PQX    
$TQFGMW28    
-TCNKEG$
   
&TåQXKEG
   
0÷OéKEG
   
&QDTQOKNKEG    
5MCNMC
   
8ÊEQX
   
$TQFGMW-    
7TéKEG$
   
6KwVÊP
   
2NWONQX$
   
8ÚwQXKEG
   

࠾ !&ࡡƑƏƐƖņƑƏķ
Ɛѵĺ

ŋĺ$࠾߈ ! "߈

s

+).2ORPRXF%s3OXPORY

s

6ODYRQÉQs%URGHNX3ÔHURYD

s

¤HFKRYLFHs3URWLYDQRY

s

.RVWHOHFQ+s1RYÅ6DG\

s

.RQLFHs8UÄLFH

s

%HÎRYs%ÈORWÉQ

s

.RMHWÉQs/LSQÉNQ%

$TQFGMW2ąGTQXC
$GÿQX

èGEJQXKEG

-QPKEG

*(-1NQOQWE$ 
.KRPÊM

$÷NQVÊP

0QXÆ5CF[

-QLGVÊP

7TéKEG

5NCXQPÊP

-QUVGNGE

2TQVKXCPQX 
2NWONQX


6CDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 

ƑƏƐƖņƑƏķƐѵĺ

 "$& ĺ$࠾߈ 
&ࡡ"&

(týden ĺ
7oƑƖ
o7Ƒƒĺ m-ő
0ং;

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

6HPLILQ½OH
s]½SDV\VÅULÉ
=QRMPRs%UQR
s
¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
s6.5*3URVWÈMRY
s

6CDWNMCRQFNQWJQFQDÆ
é¾UVK RTQNGRwÊQTKGPVCEK 
$TPQ
   
2TQUV÷LQX    
è$WF÷LQXKEG     
<PQLOQ
    
0¾EJQF
   

ŋ *$! "ࡽݿ
!ݭƑƏƐƖņƑƏķ+Ŋ

KORFBAL

s

2ORPRXFs.RVWHOHFQ+

s

7HOQLFHs.XÔLP

s

,YDQÄLFHs0DORPÈÔLFH%

s

9HONÅ0H]LÔÉÄÉs%UQR%

s

3URVWÈMRYs%RKXQLFH

ƑƏƐƖņƑƏŊƐƕĺhoѴo

HÁZENÁ ŋƑĺ&ࡡ

s

/RvWLFHs6ODWLQLFH

s

'RORSOD]\s/HvWLQD

s

9HON½%\VWÔLFHs'XEQ0

s

hWHUQEHUN%s9HONÙ7ÙQHF

s

-HVHQHFs+DQ½3URVWÈMRY

s

6PUzLFHs.RzXvDQ\

s

+QÈYRWÉQs0RUDYVNÙ%HURXQ

&WD
 
5NCVKPKEG
 
-QåWwCP[
 
*CP¾2TQUV÷LQX
8$[UVąKEG
 
.QwVKEG
 
86ÚPGE
 
/$GTQWP
 
.GwVKPC
 
,GUGPGE
 
iVGTPDGTM$  
5OTåKEG
 
*P÷XQVÊP
 
&QNQRNC\[
 

6CDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 

ƑƏƐƖņƑƏķƐѵĺ

"!$ĺ$࠾߈ 
&ࡡ"&

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƒĺ

HÁZENÁ ŋƑĺ&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

èVXTVHKP¾NGtC\¾RCU[UÆTKÊ
iGNO[$TPQt-2$TPQ
-QPGéPÚUVCXUÆTKGiGNO[$TPQt-2$TPQPCWVM¾PÊ
1NQOQWEtiVGTPDGTM
-QPGéPÚUVCXUÆTKG1NQOQWEtiVGTPDGTMPCWVM¾PÊ
1N[OR2TCJCt.KDGTGE
-QPGéPÚUVCXUÆTKG1N[OR2TCJCt.KDGTGEPCWVM¾PÊ
8-2TQUV÷LQXt1UVTCXC
1UVTCXCt8-2TQUV÷LQX
-QPGéPÚUVCXUÆTKG8-2TQUV÷LQXt1UVTCXCPCWVM¾PÊ

ŋ&  *$! 
ƑƏƐƖņƑƏķ+Ŋ

(týden Ƒĺ
ĺ7oƑ
o7Ɛѵ m-ő
0ং;

týden za týdnem a reálně neuskutečněné mače 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!

VOLEJBAL

&uࣂ;m࣐
vѴ;7h

ska. Či se můžete naším projektem jen
vyloženě bavit bez nějakého velkého
přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad široké
veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z členů naší redakce. Z veškerých „hlasů“ následně vypočítáme přesný průměr všech výsledků
daného hracího týdne a ty zveřejníme
v dalším vydání Večerníku společně
s dopočítanými tabulkami jednotlivých
soutěží i s vybranými zápasy na nový
týden. Takovým způsobem pojedeme

Své výsledky pro
třetí 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 3. kola Virtuální
ligy Večerníku je v pátek 8. dubna
ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová soutěž
přinese co nejvíc příjemné zábavy!

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƑĺ

Tentokrát se vytáhli fotbalisté 1. SK Prostějov, když v 19. kole Fortuna:Národní ligy 2019/20 porazili předposlední
Vítkovice 3:1 a v průběžné tabulce se
vrátili na jedenácté místo jen o skóre za
desátý Vyšehrad. Znovu neklopýtly vedoucí Pardubice skolením Ústí nad Labem, v zápasovém šlágru Zbrojovka Brno
udolala Duklu Praha 2:1 a zůstala druhá.
Před Jihlavou, Hradcem Králové i Žižkovem, přičemž všichni tito spolufavorité
nezaváhali na vlastním trávníku proti papírově slabším soupeřům.
Do tuhého už jde ve volejbalové UNIQA
extralize ČR 2019/20, kde všechny aktérky uzavřely úvodní dějství play-off. A ženy
VK Prostějov famózně postoupily do
semifinále! Ve třetím vzájemném duelu
si poradily doma s Ostravou 3:1, načež
po velkém tiebreakovém dramatu uspěly
i na severu Moravy nejtěsněji 3:2 a celkově se radovaly poměrem 3:1 na střetnutí.
Ostatní tři čtvrtfinálové série dopadly jasně 3:0 na utkání, ovšem třetí mač zvládly

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

hladce jen Šelmy Brno nad Královým Polem. Olomoucké obhájkyně titulu měly
dílčí problémy se Šternberkem a Olymp
Praha až v obří bitvě přemohl Duklu Liberec.
V basketbalové Kooperativa NBL mužů
2019/20 byla na programu hned dvě
kola. Tým BK Olomoucko zajížděl dvakrát ven s rozdílným vyzněním: nejprve
po boji vyloupil Děčín 86:82, načež také
o čtyři body 85:89 podlehl ve Svitavách.
Tabulkově uhájil čtvrtou pozici, leč dotírá na něj trojice pronásledovatelů Ústí
nad Labem, Pardubice a USK Praha,
zatímco druhá Opava s třetími Svitavami ještě víc odskočily. Nymburští hegemoni dál prodlužují šňůru bez porážky,
ve spodní nadstavbové skupině pak
pokračuje rovnocenná řežba o devátou
příčku mezi Brnem, Hradcem Králové
a Ostravou.
Hokejisté v Chance lize mužů ČR
2019/20 rozjeli čtvrtfinále – a favorité zatím nezaváhali. Suverén dlouhodobé části z Českých Budějovic dvakrát bez potíží
odzbrojil Třebíč, přerovští Zubři s vypětím sil ubránili vzdorující Jihlavu (jednou
až v prodloužení) a Valaši ze Vsetína neměli větší trable s Litoměřicemi. Pouze
mezi Chomutovem a Havířovem je zá-

pasový stav nerozhodný 1:1, neboť vstupní výhru AZ po samostatných nájezdech
následovalo vítězství Severočechů v extra
timeu. Prostě řežba jako hrom!
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK ve 2. lize JM 2019/20 zase remizovali, nyní pro změnu v Újezdu u Brna 26:26.
Premiérový bodový zisk venku v aktuální
sezóně je z devátého postu pořadí o kousíček přiblížil středu tabulky. Naopak
poslední jedenáctý zůstává mančaft TJ
Sokol II Prostějov vinou porážky 24:28
na palubovce béčka Maloměřic. Tahákem byl střet jasného lídra z Bohunic
a třetí Telnice patřící domácímu favoritovi 30:24.
Sedmnáctým dílem odstartovala jarní
část fotbalového krajského přeboru mužů
2019/20. Kolektiv SK Lipová navázal na
skvělý podzim přesvědčivým vyklepnutím slabých Opatovic 3:0, naopak parta
FC Kralice na Hané nevylepšila své horší
postavení z první poloviny soutěžního
ročníku. Na půdě ambiciózního Lutína
sice kousala, ale přesto padla těsně 1:2.
Stále kraluje Šternberk s náskokem už
plného tuctu bodů díky vydřené válce
v Mohelnici.
Třetí kolo Virtuální ligy Večerníku
přináší během tohoto týdne pokračování většiny zmíněných soutěží
kromě 2. ligy fotbalistů (reprezentační přestávka) i extraligy volejbalistek
(týdenní pauza před semifinále). Podle původního termínového kalendáře však přidáváme odpich jara ve
fotbalových třídách Olomouckého
KFS a rovněž v Přeboru OFS Prostějov. Pro sportovní fajnšmekry navíc připojujeme též zahájení play-off
korfbalové extraligy dospělých. Čtěte Večerník, a pokud chcete, do naší
VLV se klidně zapojte!

Za uplynulý týden jsme vylosovali
tyto tři výherce našich cen: Vladimír
Humpolíček (Prostějov), Bohuslav
Šimek (Prostějov) a Antonín Dušek
(Prostějov). Vyzvednout si je můžete poprvé v redakci už tento čtvrtek
7. května.

v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska

PROSTĚJOV Virtuální liga Večerníku, v níž hlasuje část
naší redakce a desítky sportovních nadšenců z řad široké veřejnosti, se nám slušně rozjíždí. Všichni společně jsme určili výsledky 2. dějství naší nové soutěže, jejíž
představení, pravidla i konkrétní rezultáty najdete níže.
My se teď pojďme podívat, jak to napodruhé dopadlo!
Originální, výjimečná a hlavně ryze regionální VIRTUÁLNÍ
LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU je už v plném běhu.
Buďto u toho s námi a zapojte se do třetího pokračování.

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže

fotbalisté 1.SK přehráli Vítkovice a Lipovští smetli Opatovice

Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu predplatne@
vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!
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Prostějovský rodák Lukáš Majer nastupuje do služeb
českobudějovického Motoru a ví, že jej čeká řada nástrah
PROSTĚJOV Velkou výzvu má
před sebou teprve čtyřiadvacetiletý hokejový trenér Lukáš Majer
(na snímku). Prostějovan, který
do 7. třídy hrál za Jestřáby, poté se
přesunul do Olomouce, aby v roce
2011 začal s trénováním opět
v rodném městě, má před sebou
další změnu. Po pěti letech trénování v Kralupech nad Vltavou se
vydává do jižních Čech. Tam jej
čeká těžký úkol v podobě vedení
českobudějovické juniorky a zároveň také řízení úseku mládežnické
akademie. Mladý kouč, který má
za sebou například spolupráci se
sparťanskou legendou Michalem
Brošem, se tak vyšvihl z regionálního klubu do jedné z největších
a zároveň nejambicióznějších
hokejových organizací v České
republice. Jak se mu bude dařit, to
ukáže až čas. Jedno je ale jisté už
nyní, Majer prožívá krásnou hokejovou pohádku.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se vaše angažmá v českobudějovickém Motoru zrodilo?
„Proces to byl jednoduchý. Ozval se mi
pan Liška, manažer českobudějovické
mládeže. Jednal se mnou na rovinu,
byl přímočarý a cítil jsem z něj profesionalitu. Říkal věci na rovinu. Třeba to,
že mě čeká hodně práce.“ (úsměv)
yy Přemýšlel jste dlouho?
„Neuvažoval jsem nad touto nabídkou prakticky vůbec. Zastávám názor, že člověk by měl dělat to, co mu
říká srdce. Když navíc dlouho nad
něčím dumáte a uvažujete, už spíše
jen pochybujete. Byla to pro mě za
tři roky první nabídka, o které jsem
hned věděl, že do toho chci jít.“
yy Proč?
„Zaprvé už jsem byl u jednoho týmu
v Kralupech pět sezon a říkal jsem
si: Hele, teď je čas se tady s někým
prohodit. Ideální by třeba bylo, kdybych šel do dorostu. Bohužel i když
se organizace v Kralupech někam
dostala, na úrovni juniorky nebyla návaznost ani nahoru, ani dolů,
takže jsem úplně neviděl, kde se dál
pracovně rozvíjet. A hlavně jsem si
k sobě vybíral kolegy v juniorce – ať
to byli Dan Vrdlovec, nebo David
Švagrovský – takové, aby mi šli do
oponentury. Já jsem totiž hokej v seniorech nikdy nehrál a nestydím se
za to. Opakuji, nabídka pana Lišky
mě strašně oslovila. Říká se, že „když
ptáčka chytají, pěkně mu zpívají“…
Ale on mi na první schůzce rovnou
vyložil karty a řekl mi, jak to je. Že
mají podmínky a zázemí, ale potřebují prostě pracovat na sportovní stránce. Já věřím v extraligovém klubu ve
stejnou práci, kterou jsem odváděl
v Kralupech. Když mi to pan Liška
řekl, nerozmýšlel jsem se a v podstatě
jsem měl jasno.“
yy Jakou práci jste za sebou v Kralupech nad Vltavou zanechal?
„To ať samozřejmě posoudí jiní. (pousměje se) Když už se ale ptáte, tak si
myslím, že za pět let se podařilo Kralupy z úrovně čistě malinkatého klubu
dostat na úroveň poloprofesionální
a sportovním fungováním přeskočit
řadu větších klubů. Podařilo se nám
postoupit do REDSTONE extraligy
juniorů, čímž se hodně zvedl kredit klubu, což považuji za největší
úspěch.“

Pokud víte, o čem život je,
a vyznáváte nějaké hodnoty,
tak vás ani nenapadne pitvat,
jestli je Majerovi tolik nebo tolik
let. Naopak když vás lidé
nerespektují, je otázka,
o kom to co vypovídá.
Často se třeba stává, že mi lidé
vykají, pak zjistí, kolik mi
je, a začnou mi zničehonic tykat...
yy Jaká je tedy nyní vaše nová
role?
„Bude hlavním koučem juniorky,
což znamená tým hned pod extraligovým áčkem. Do toho budu ještě
ve vedení Akademie a pode mě
budou spadat ještě kategorie U15,
U17 „A“ i „B“ a už zmíněná U20.
Beru to především jako ocenění.
Hlavně ale chci zjistit, zda cesta,
kterou jdu, a jak dělám trenérství,
může fungovat i v tak velkém klubu.
Motor je obrovský kolos. A podle
mých zkušeností je dost těžké metodicky vést v České republice trenéry. Mnohem lehčí je samozřejmě
vést si a nést zodpovědnost pouze
za jednu věkovou kategorii. Vím, že
mě čeká spousta nástrah, spousta
těžké práce. Doufám, že pomůžu
tomu, aby mládež fungovala, že pomůžu vychovávat hráče do mužského hokeje, především pak do českobudějovického áčka ve spolupráci
s panem Prospalem.“
yy Už jste mluvil s trenéry A-týmu?
„Zatím jenom s asistentem Alešem
Totterem, s panem Prospalem ještě
ne. Podle mého názoru bude jeden ze stěžejních úkolů, abychom
dokázali sladit fungování juniorky
a A-týmu. Mým úkolem je dostat
juniorku, potažmo celou Akademii,
na podobnou vlnu a kulturu sportovní práce, jakou jede A-tým. Musíme do hráčů dostat, že mají možnost se posunout výš a to docílíme
jedině tak, že každodenní prací je
budeme učit profesionalismu a oni
se pak budou posouvat. V Akademii Motoru je spousta parádních
věcí. Mým úkolem vytvořit pracovní prostředí, které připraví hráče na
přechod do A-týmu.“
yy Jakou vizi chcete juniorskému
týmu přinést?
„Nemám rád, když přijde nový
trenér a pracuje stejným způsobem jako v předchozích klubech.
Především herní systém je třeba
přizpůsobit hráčům a jejich typologii. Základní principy mé práce
však zůstávají stejné. U juniorského týmu se v poslední době často
měnili trenéři, takže bych byl rád,
kdybych zůstal delší dobu. Budeme
se v tandemu s Jirkou Hanzalem
snažit, abychom poctivou práci
přenesli na hráče. Cílem bude zvednout úroveň, prestiž nebo fungování, zaměřovat se budeme i na pracovní morálku a jejich návyky.“

trenér Aleš Totter nebo legenda,
pan trenér Zbyněk Zavadil. A za
ty hodiny debat ti lidé nikdy
nenaráželi na můj věk. Přitom
mají historii a zkušenosti na to
mít narážky, jsou to úspěšní lidé
v českém hokeji. A možná proto
jsou úspěšní, protože se hned
nepovyšují, nežijí z historie, ale
pořád a každý den pracují pro

yy Překvapilo
vás, že jste jako vedoucí dostal na starost
i sportovní řízení Akademie?
„Přiznám se, že ano. Pozici šéftrenéra jsem už dělal v Kralupech a jak už
jsem říkal, vím, že práce s ostatními trenéry je velice těžká. Řeknu-li
to upřímně, tak si
myslím, že je to

často plýtvání energií.
Kooperace je
v Česku opravdu specifická, ale
nadšení a profesionalita pana Lišky mne
oslovila. Nad nabídkou jsem
neváhal a zkusím jít cestou,
kterou v hokeji jdu. Uvidím,
jestli bude fungovat.“
yy Už jste společně s Jiřím Hanzalem probírali skladbu kádru
juniorky?
„Co se týče kádru, tak probíráme
prakticky všechno. Každý den jsme
spolu v kontaktu a Jirka je typ člověka, který může dát organizaci
opravdu hodně. Když ho vidím,
jak pracuje, tak se na to nesmírně
těším. S hráči děláme pohovory, ale
veškerý chod týmu je aktuálně dost
specifický. Snažím se na nic nečekat
a hráče poznat už teď. Uvidíme, kdy
budeme moct začít společně.“
yy Nebojíte se, že ve svém věku
nebudete mít u ostatních trenérů
a dalších lidí kolem hokeje patřičný respekt?
„Když vás lidé nerespektují, je otázka, o kom to co vypovídá. Nekoukám na svůj věk, zjistil jsem, že to
o něm vůbec není. Je to jen o tom, jak
se chováte, jak dennodenně jednáte,
vystupujete a hlavně respektujete
lidi. Víte, často se stává, že mi lidé vykají, pak zjistí, kolik mi je, a začnou
mi zničehonic tykat. Naopak jsem
třeba pracoval s Michalem Brošem,
jsem hodně v kontaktu s Davidem
Kočím, Martinem Janečkem, koneckonců v Motoru jsou zmíněný

profesionálně pořád. Určitě nepociťuju, že bych teď musel přepnout
na nějaký vyšší level. Já se na tom
vyšším levelu snažím pracovat každý
den. Každý den být lepší. Večer být
lepší než ráno! Totéž platí o městě.
Bylo to kousek od Prahy, takže spíš
člověk bydlel a fungoval v Praze.
Budějovice jsou naopak stotisícové
město. Kdo mě zná, tak ví, že já jsem
na stadionu od rána do jedenácti večer.“
yyNepřemýšlel jste o tom, že byste si zařídil malou kancelář s postelí přímo na zimním stadionu?
(smích) „To ne. Dostal jsem od
klubu ve městě byt. Je občas potřeba z toho vypadnout. Je to
ale celkově příjemná
změna. Za ničím

nově člověk nemusí třeba dojíždět.
Ale přemýšlel jsem i nad tím, člověk
si řekne, že je to těžká práce, proč to
vlastně dělá? Proč se tak dře, když
má člověk v Prostějově zimák prakticky za barákem?“
yyNarážíte na svůj comeback?
„Doufám, že se mi podaří nabrat
zkušenosti. A za nějaké ty roky bych
měl šanci přijít do Prostějova a předvést se, pomoci zdejšímu hokeji. Ale
beru to jako velmi vzdálenou budoucnost, i když naše práce je nevyzpytatelná a věci se mění ze dne na
den..“
yy Jste stále v kontaktu s kolegy
z Prostějova?
„Určitě, v pravidelném například
s Filipem Smejkalem. A také jsem
v kontaktu s Radkem Mudrlou, občas proběhne nějaký telefon. Když
nyní vidím české stadiony a práci
v klubech, tak si říkám, že jsme to nevedli úplně špatně. Je ale škoda, že to
tehdy tak skončilo. Až mě mrzí, jak
bude těžké se zpátky vrátit v Prostějově na určitou úroveň. Ta by podle
mě měla být s ´áčkem´ do čtvrtého
místa v první lize, REDSTONE
extraliga juniorů, extraliga dorostu, žákovské třídy.“

Foto: archiv L. Majera

hokej a na tom, na čem mají. A pokud víte, o čem život je, a vyznáváte
nějaké hodnoty, tak vás ani moc
nenapadne pitvat, jestli je Majerovi
tolik nebo tolik let.“
yy Kralupy a České Budějovice.
To bude asi velký rozdíl, a to nejen
hokejový…
„Stoprocentně! Kralupy určitě
neurazíme, když řekneme, že je to
malý oddíl, vše funguje s rodinným
nádechem. Tam se to nedalo dělat
jinak než srdcem. A teď najednou
jde člověk do klubu, kde je spousta
věcí na profesionální úrovni, parádní
zázemí a podmínky pro hráče. V tomhle ohledu to skok je. Ale já když
pracuju s mančaftem, tak nerozlišuju, jestli jsem v akademii, nebo jedu
do České Lípy. Ať už to bylo v Prostějově u staršího dorostu, nebo teď
v Kralupech, tak se snažím pracovat

vizitka
LUKÁŠ MAJER
✓ narodil se 11. prosince 1995 v Prostějově
✓ bývalý mládežnický hokejista,
nyní hokejový trenér mládeže
✓ první hokejové krůčky dělal
na prostějovském ledě, později
nastupoval jako obránce za mládež
v Olomouci
✓ s hokejem přestal v osmnácti letech, v té době už dva roky trénoval
✓ vyzkoušel si pozice trenéra nebo asistenta u žákovských
týmů LHK Jestřábi Prostějov
✓ v roce 2015 se přesunul do středních Čech, stal se koučem dorostu
a později juniorky v Kralupech nad Vltavou, které vytáhl
do REDSTONE extraligy juniorů
✓ aktuálně se stal novým trenérem juniorského týmu a vedoucím
mládežnické akademie HC Motor České Budějovice
zajímavost: působil ve společnosti eSports jako sportovní zpravodaj serverů www.hokej.cz a www.lhkjestrabi.cz, načež byl oceněný
jako talentovaný redaktor
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SOLIDNÍ ZÁKLAD VEPŘEDU, PRÁZDNÁ OBRANA

PROSTĚJOV Pokud jste pozornými čtenáři Večerníku, mohli jste během uplynulých týdnů na našich stránkách zjistit, se
Ó72þ1Ì&,
kterými hráči ze stávajícího kádru vedení hokejového klubu
LHK Jestřábi Prostějov momentálně počítá pro příští sezónu Lukáš Žálčík (29 let)
Chance ligy 2020/2021. Pojďme si dosavadní personální infor- Dominik Hrníčko (24 let)
mace zrekapitulovat.
Petr Chlán (20 let)

Marek SONNEVEND

%5$1.Éŏ,
Daniel Huf (21 let)
Zájem ze strany jestřábího vedení
je z gólmanů loňské sezóny pouze
o zlínského extraligistu Dana Hufa,
kterého však ke spolupráci na střídavé starty lanaří například i Přerov.
Nikdo z další pětice, jež za Prostějov v minulém ročníku mezi tyčemi
nastoupila (Jakub Neužil, Tomáš
Štůrala, Daniel Dvořák, Radek Haas,
Kryštof Rochla), by prý pokračovat
neměl. V kuloárech se spekuluje
o příchodu Ondřeje Bláhy, českobudějovický odchovanec naposledy
působil ve Vsetíně.

2%5É1&,
Petr Krejčí (20 let)
Martin Pěnčík (19 let)
Mezi beky s určitostí zůstane jediné
jméno: mladý rodák s víceletou smlouvou Petr Krejčí. Kromě toho sportovní manažer elhákáčka Jiří Vykoukal
prozradil, že by rád dal příležitost ještě
mladšímu Martinu Pěnčíkovi. Jinak to
vypadá, že plejeři jako Jaroslav Mrázek,
Jakub Husa, František Hrdinka, Jakub
Muška, Jakub Březák či další se v týmu
již neobjeví, i majitel Jaroslav Luňák
vyjádřil právě se zadáky hrubou nespokojenost. Co ale třeba progresivní
Martin Jandus a Matyáš Hamrlík nebo
osmnáctiletý odchovanec Luboš Fojt?

Kryštof Ouřada (19 let)
Václav Meidl (33 let)
Tomáš Jandus (22 let)
Matěj Novák (21 let)
Petr Antoníček (19 let)
Směrem dopředu vypadá již teď
situace mnohem výživněji, v ofenzivě nouze o plejery není a ani by být
neměla. Ze zkušených byla prodloužena opce kanonýrovi Lukáši Žálčíkovi, počítá se rovněž s patriotem
Václavem Meidlem. K oficiálnímu
oznámení další spolupráce už došlo
v případě Dominika Hrníčka, Petra
Chlána, Kryštofa Ouřady a Tomáše
Janduse, v dohledné době by totéž
mělo následovat u Matěje Nováka.
Zájem existuje také o teenagera Petra Antoníčka, celkově prostějovský
mančaft podle dosavadních indicií

výrazně omladí. Minulostí se stává
působení ostřílených mazáků Tomáše Divíška a Tomáše Nouzy, do
Kladna zamířil produktivní kapitán
Marek Račuk, kariéru definitivně
ukončil Lukáš Luňák, další příležitost nejspíš nedostane zkušený
Lukáš Krejčík. U některých jiných
zůstávají otazníky. Spekuluje se
o příchodu defenzivního forvarda
Tomáše Kauta z Kladna.
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Hlavní trenér: Ladislav Lubina.
Asistent trenéra: Ivo Peštuka.
Kondiční trenér: David Skřivánek.
Vedoucí mužstva: Josef Ovečka.
Kustod: Michal Mareš.
Sportovní terapeutka:
Nela Jančiarová.
Lékař: Radomír Holibka.
Sportovní manažer Jiří Vykoukal
normálně počítá se svou další
prací v jestřábích službách, což
je stěžejní skutečnost. Podobně
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jako to, že koučem by měl zůstat extraligou ošlehaný Ladislav Lubina
a jeho pobočníkem osvědčený Ivo
Peštuka. Taky na ostatních postech
v „realizáku“ by se pravděpodobně
nemělo nic měnit, pouze dosavad-

ní trenér brankářů a marketingový
manažer Štefan Žigárdy na vlastní
žádost odešel. Je tedy potřeba najít
odborníka ke gólmanům, zatímco
PR funkci přebírá Michal Mareš,
jinak i kustod.
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PROSTĚJOV Po vyhazovu z jestřábího hnízda našel angažmá ještě před
oficiálním spuštěním přestupového
okna. A to rovnou v kabině největší
legendy českého hokeje. Exkapitán
Jestřábů Marek Račuk (na snímku)
bude v novém ročníku 2020/2021
oblékat dres Kladna. K Rytířům
se vrací po pěti letech, což potvrdil
klubový web právě v pátek 1. května. Litvínovský odchovanec strávil
největší část profesionální kariéry
v Chomutově, nastupoval za Kadaň,
vyzkoušel si i mezinárodní EBEL za
Znojmo, ale na poslední dvě sezony
zakotvil v Prostějově. A v obou se
zařadil mezi nejproduktivnější útočníky Chance ligy. 61 bodů (16+45)
ve 49 zápasech ho posadilo na čtvrté
místo tabulek uplynulého ročníku!

„Určitě pozitivně. První sezóna se podařila z osobního i týmového hlediska,
i když jsme nezvládli sedmý zápas se
Vsetínem. V tu chvíli jsem to vnímal
jako neúspěch, protože jsem věřil v semifinále. Ta druhá sezóna už tak dobrá
nebyla. Bylo jasné, že přijde čistka, hodně kluků taky odešlo.“
yy Původně jste byl brán jako velmi
dobrý prvoligový hokejista, nyní
EXKLUZIVNÍ
už jste řazen k TOP hráčům. Bererozhovor
te proto Prostějov jako přelomové
období?
pro Večerník
„Určitě mi hraní zde pomohlo. Dostával jsem hodně prostoru, což mi sedí.
Michal
Viděl jsem, že mi trenér věří, což je
SOBECKÝ
vždy super. Beru to tedy jako posun.
Vzpomínám si na dobu, kdy jsem sem
yy Byl jste v Prostějově dva roky. Jak šel. Lidé tehdy říkali, že je to pro mě
zpětně toto angažmá hodnotíte?
krok zpátky. Já to tak ale nebral.“

yy Bude vám hodně chybět spolupráce s Lukášem Žalčíkem? Na ledě
jste si rozuměli.
„To se teprve uvidí. Původní plán vůbec
nebyl takový, že bychom spolu hráli. Po
asi sedmi zápasech jsme ale spolu hrát
začali a sedli si. V této sezóně už jsme
věděli, co od sebe navzájem očekávat.
Naší dvojici to spolu klapalo, škoda že
ne i dalším.“
yy Měl jste v plánu v Prostějově
zůstat po uplynulé sezóně? Nebyly
tam nabídky z jiných klubů?
„Tak já měl ještě na další rok platnou
smlouvu. A nabídky tam sice byly, ale
nic se v tomhle směru nedomlouvalo.“
yy Jak vám klub zdůvodnil ukončení smlouvy?
„Neodůvodnil ho nijak. Prostě jsem
dostal dopis, kde bylo psané, že se

mnou s ohledem na koronavirus dále
nepočítají...“
yy Proč se podle vás sezóna
2019/2020 Prostějovu nepovedla?
„To je těžká otázka... Je toho víc. V kolektivním sportu do sebe věci musí zapadat.
Přitom u nás se to postupem času místo
zlepšování spíše víc a víc bortilo. Proto
se ročník nevyvedl. Ale říct, co a jak bylo
špatně, to nedokážu.“
yy Zpět do současnosti. Proč přesun
právě do Kladna?
„Láká mě boj o extraligu, vrátit se do
nejvyšší soutěže. Je to pro mě takový
krok do budoucnosti. Navíc jsem tam
už krátce hrál, i když to bylo jen hostování z Chomutova. Už tehdy byli
v Kladně současní trenéři, takže mě
znají a vědí, co ode mě čekat. To je pro
mě velké plus. A samozřejmě také dis-

kuse s Jaromírem Jágrem mě k tomu
přiměla.“
yy Lákala vás právě také možnost
zahrát si s touhle legendou? Jágr zatím neoznámil, že by pověsil brusle
na hřebík.
„I taková varianta může být. Je to i můj
sen od dětství. Uvidí se ale, jak to bude.
Nicméně i to trochu hrálo roli při rozhodování.“
yy Kladno hodně změnilo kádr. Berete to jako lepší přijít do zcela nového
kolektivu než naskočit do už fungující
party, co je déle spolu?
„Celkově je určitě lepší, když je tým po
kupě delší dobu. Ale kluci, co hráli v minulé sezóně, si vysloužili zájem extraligových
klubů. A jdou do nich, což chápu. Určitě
se ale podaří sehnat zajímavé kluky a taky
boj o okamžitý návrat do extraligy.“

PROSTĚJOV Hokejová Chance liga
je i v současné nelehké době zdá se nevyčerpatelnou studnicí neustále tekoucích nových informací. Opět stručně
vybíráme některé z nich. Ty další, snad
ještě zajímavější vám přineseme v příštím čísle. V pátek 1. května se totiž otevřelo přestupové okno a některé transakcepopírajítrend,žebydruhánejvyšší
soutěž měla být na štíru s penězi...

na které opravdu uvidíme, a vše nastavíme, abychom na konci ročníku 2020/21
mohli říct, že klub je zkonsolidovaný,“ sdělil chomutovský ředitel Adam Zwettler.
V zákulisí se již živě spekuluje o zajímavé
výměně licencí, kdy ta severočeská by
putovala do Znojma, které může Chomutovu nabídnout třetí nejvyšší soutěž.
Tu dosud Orli jakožto účastník EBEL
pronajímali Moravským Budějovicím.

Nejdříve byla oznámena jména tří borců, kteří neprodloužili smlouvy a zamířili jinam. Jsou jimi forvardi Tomáš Šmerha s Alešem Furchem plus bek Marek
Ryzák. „Dostali od nás nabídky nových
kontraktů, ale rozhodli se je nepřijmout.
Šmerha chtěl zkusit štěstí v extralize, jde
do Sparty,“ shrnul sportovní manažer
HC Jiří Veber. Naopak už sedmnáctý
rok v sešívaném dresu přidá slávistický
kapitán Jan Novák, neboť ostřílený zadák uzavřel v Edenu novou smlouvu
na jednu sezónu. „Honza je obrovská
osobnost a lídr, který si odvádí svoji práci
na ledě i mimo něj,“ zaradoval se Veber
nad setrváním ikony. Velkým úlovkem
se pak stal exprostějovský Petr Kafka,
nejproduktivnější hráč minulé sezóny
přichází z Frýdku-Místku.

k nimž přidala 28 asistencí. Z druhého
konce republiky pak Sokolov zlákal
Davida Tůmu, jenž táhl produktivitu
Vsetína se 38 body (18+20). Další
velkou posilou je ofenzivní zadák Jan
Pohl. Ten hrál poslední dvě sezony
v Jihlavě, kde nasbíral v základní části
30, respektive 28 bodů. Novým trenérem mužstva po Karlu Mlejnkovi
bude Tomáš Hamara, jenž v loňské
sezoně působil coby asistent v Kadani. K tomu se úzce váže nově vytvořená spolupráce Sokolova s pražskou
Spartou, která má pravidelně dodávat brankáře a jednu pětku do pole.
Nadále pak pokračuje spojení s Karlovými Vary. V posledních dnech se
generalita loňského novice Chance
ligy ze Sokolova dohodla na pokračování spolupráce s pěti hokejisty. Severočeský dres budou nadále oblékat
Tomáš Rohan, Petr Přindiš, Tomáš
Vracovský, Marek Švec a Jakub Vrána. „Loni jsme byli nováček soutěže.
Za ten rok jsme se zvládli adaptovat,
získali zkušenosti a příští sezóna bude
určitě vypadat jinak,“ nechal se slyšet
Vrána coby jeden z borců, který zabojuje za Baník.

Velký průvan nastává v hráčském kádru
VHK Robe Vsetín. V ambiciózním klubu končí hned dvanáct jedinců: Jiří Drtina, Martin Dudáš, Jiří Hunkes, Jakub
Teper, Ondřej Slováček, Radek Jeřábek, Vít Jonák, Vlastimil Dostálek,
Martin Procházka, David Tůma, Lukáš
Volf a Jiří Karafiát!
Soupisku Valachů tak dosud tvoří
gólman Jakub Málek, obránci Michal
Hryciow, Tomáš Kudělka, Tom Ondračka, Ondřej Smetana a útočníci David Březina, Sebastian Gorčík, Antonín
Pechanec, Vojtěch Šilhavý, David Vítek,
Roman Vlach. „Jsme už domluveni s některými posilami. Aktivně pracujeme
na doplnění týmu tak, aby se v pondělí
4. května na startu letní přípravy hlásily
až dvě třetiny kádru, se kterým počítáme
do sezóny. A to včetně nových jmen,“ informoval jednatel VHK Daniel Tobola.
V pátek oznámili Valaši příchod ofenzivního zadáka Jana Bartka z Frýdku-Místku, návrat dvou mladíků Jakuba Jenáčka
a Romana Půčka, ze zámořských soutěží
se vrací útočník Adam Gajarský. (son)

„Ráču“ už dobře znají i kladenští fanoušci, v sezoně 2015/16 odehrál za
Kladno 7 zápasů. „Víme, že jde o produktivního útočníka a přesně takového jsme sháněli. Marek své ofenzivní schopnosti potvrzoval každým
rokem,“ uvedl na adresu nové posily
trenér a sportovní manažer klubu
David Čermák.
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To však neplatí o všech týmech. S dlouhodobými finančními problémy se potýkají
Piráti Chomutov. Nyní situace eskalovala
natolik, že severočeský spolek je v konkurzu, svým členům dluží za celý kalendářní
rok 2020 a hrozí mu bankrot, tím pádem
i neslavný konec prvoligového účinkování. „Bohužel nás dohnala situace, kdy jsme
před sezónou 2019/2020 dostali čísla
příjmů, která neodpovídala realitě, a převzali jsme už uzavřené smlouvy s hráči,
trenérem i sportovním manažerem. My
jsme z čísel ohledně příjmů vycházeli, což
se odrazilo skoro na všech našich krocích.
Pokud zachráníme v jakékoliv podobě seniorský hokej, budeme pracovat s penězi,

ÓVWtSRNUDÿXMH
Z ekonomických důvodů hrozilo, že
HC Slovan Ústí nad Labem vzdá své
další působení ve druhé nejvyšší mužské soutěži ČR a dobrovolně se přesune do 2. ligy. Tenhle možný scénář
se však nenaplnil, Severočeši naopak
budou pokračovat v CHL. „Výkonný
výbor dostal od valné hromady úkol
vypracovat organizační strukturu klubu včetně personálního obsazení. Věříme, že i v této nelehké době dokáže
Slovan ve spolupráci se svými partnery překonat těžké období a nadále
provozovat v Ústí nad Labem první
ligu,“ zveřejnilo vedení HC v oficiálním prohlášení.
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Výborné páté místo obsadil AZ v minulém nedohraném ročníku. Do
příštího však půjde bez sedmičky
hráčských opor, neboť severomoravský oddíl opouštějí brankář Jiří Matoušek, obránci Jakub Matai, Tomáš
Černý, Lubomír Malina a útočníci
Jakub Kotala, Jan Bambula i Dominik
Pawliczek. „Nezmiňuji další hráče,
kteří tu byli na hostování. Protože ti
se vrátili do svých klubů a je šance, že
někdo z nich tady může hrát i v příští
sezóně. Jinak se musíme samozřejmě
pokusit za klíčové opory sehnat náhrady,“ řekl nový manažer havířovské organizace Pavel Zdráhal. Ten si naopak
z Opavy s sebou vzal brankáře Daňa.
6RNRORYIDUPRX
Největší posilou je útočník Radek Ve6SDUW\DSRVLOXMH
selý, který druhou polovinu uplynulé
Loni skončili v Chance lize poslední,
sezóny strávil ve Vítkovicích.
v nové sezoně budou mít hokejisté
'R6ODYLH
Sokolova rozhodně vyšší ambice. VyMGH.DIND
povídají o tom čerstvé posily. Největší
Také Slavia Praha přišla o tahouny, kteří peckou je příchod Martina Kadlece
jí v prvoligovém ročníku 2019/20 po- z Litoměřic. Jedna z hvězd uplynulé semohli k postupu do předkola play-off. zony ovládla tabulky střelců se 32 góly,
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Pondělí 4. května 2020
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Prostějovští fotbalisté začali se skupinovou přípravou

PROSTĚJOV Od počátku minulého týdne je konečně pohromadě také tým 1.SK Prostějov. Jak napověděly pondělní testy,
musí hráči nejdříve zapracovat na fyzické kondici, postupně
dojde i na taktické varianty. Počínaje čtvrtkem jsou umožněny i kontaktní tréninkové prvky, což trenérům značně usnadní
plánování a náplň tréninkových dávek.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Vše začalo už v pondělí 27. dubna na
umělém povrchu areálu SCM Za Místním nádražím, kde na úvod proběhly
testy, jak na tom hráči po více než šestitýdenní pauze skutečně jsou. „Testy
dopadly podle očekávání, v kondici určitě nejsme. Na druhou stranu je potřeba
zdůraznit, že výsledky nijak katastrofální
nebyly. Zjistili jsme, kde se zrovna nacházíme, to je realita, z ní musíme vycházet.
A na základě toho pak trénovat,“ shrnul
výsledky prověrek trenér Pavel Šustr.
Od úterý probíhaly tréninky v areálu za
Olympijskou ulicí, kde jsou k dispozici

dvě hřiště. Kádr trenéři rozdělili na dvě
skupiny, které se na tréninku střídají.
K dalšímu pozitivnímu posunu došlo
ve čtvrtek, kdy hráči mohli být při tréninku s míčem v užším kontaktu. „Je
pro nás příznivé, že už jsou dovoleny
kontaktní prvky, což je pro fotbal nejdůležitější. Tréninky pak mají jiný náboj
a jinou kvalitu,“ pochvaloval si Šustr, který odtajnil program pro nejbližší týdny:
„Tento týden bereme jako rozjezdový,
náběhový, hodně kondiční, tomu se samozřejmě budeme dost věnovat i v týdnu následujícím. Neznamená to ale,
že budeme někde běhat, hodláme se
věnovat hodně hrám, stavěčkám, dále
zapracujeme na taktice.“
Pro trenéry není samozřejmě zrovna
příjemné, že vše plánují v nejistotě,
jak se bude další situace vyvíjet. Jako
termín pokračování soutěže se zatím

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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jeví 25. květen, ale vše se může měnit
jedním i druhým směrem. „Všichni čekáme na rozhodnutí, kdy začne sezóna,
abychom byli nachystaní. Pakliže se
rozhodne, že se bude hrát, pojďme hrát
celé léto, jestliže budou důvody, aby se
nehrálo, přijmeme to jako fakt, a budeme se chystat na příští sezónu,“ krčí rameny trenér eskáčka.
Jak se proslýchá z fotbalových kuloárů,
ne všechny kluby první a druhé ligy jsou
dohrání soutěže příznivě nakloněny. Jisté
v tuto chvíli tedy není vůbec nic, nehledě
na významnou proměnnou v podobě

Karanténa Jana Šteigla:
běhání
i psaní
o bradlech
,CPiVGKINPCVTÆPKPMWGUM¾é
MC
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PROSTĚJOV Šestitýdenní pauzu prožíval každý hráč jinak a všichni
v podstatě stejně. Společným jmenovatelem byla individuální příprava ordinovaná od trenérů, kromě toho měl každý své vlastní aktivity.
V případě ofenzivního záložníka Jana Šteigla (na snímku) jimi byla bakalářská práce a příprava na státní zkoušky. Jenže v případě každého
profesionálního hráče platí, že fotbal je prostě fotbal.

Hlaste se na

FOTOGALERIE
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vývoje epidemiologické situace. Podle
některých hlasů by bylo nejrozumnější
dohrát základní část Fortuna ligy, od níž
by se jako v minulosti odvodili zástupci
v evropských pohárech, a druhou ligu
už nedohrávat. Takové názory ovšem
nekorespondují s představami UEFA ani
řídicího ligového orgánu.
Dalším faktorem jsou přípravné zápasy,
bez nichž se samozřejmě žádný klub
před případným pokračováním sezóny
neobejde. Zatímco prvoligové kluby
plánují dvě přípravná utkání, ve druhé
lize by mělo stačit jedno, které je možné

yy Jak jste prožíval koronavirovou karanténu, čím jste
se zabýval kromě individuálního tréninku?
„Kromě individuálního tréninku, který jsem se snažil
plnit, jsem se věnoval i škole. Dostal jsem se do fáze,
kdy mám před sebou státní
zkoušky na bakaláře na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Palackého v Olomouci. Plnil jsem tedy v podstatě dva plány najednou,
fotbalový a studijní. Psal jsem
bakalářskou práci...“
yy Můžete prozradit na jaké
téma?
„Popravdě ani příliš nevím,
proč jsem si vybral zrovna tohle téma, ale v gymnastice píši

8GéVXTVGMWåD[NQOQåPÆVTÆ
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o využití bradel v tělesné výchově. Přivedl mě k tomu jeden oblíbený učitel, tak jsem se do toho
pustil, přestože to je od fotbalu
hodně daleko.“
yy Měl jste tedy dostatek času
na skloubení obou povinností?
„Karanténa pro mě měla malinkou výhodu v tom, že jsem se
více mohl věnovat studiu. Tréninky ale zůstat bokem nemohly. Jakmile člověk zůstane stát na
místě, je to na něm pak hodně
poznat. I tak je znát, že jsme neměli u sebe balón. Běhání nenahradí herní vytíženost.“
yy V pondělí jste absolvovali
fyzické testy, jak jste se při
nich cítil?
„Musím přiznat, že jsem běhání
asi nedal tolik, kolik jsem měl,
aspoň podle jejich výsledků. Pro
mě je vždy obtížnější se dostat
zpočátku do tréninků, jakmile se
chytnu a jsem takříkajíc rozběhnutý, tak jedu. V tomto okamžiku je motivace o něco složitější
než v běžné přípravě mezi sezó-

realizovat po 11. květnu. Trenér Šustr
potvrdil, že soupeř pro „přátelák“ už
nabral konkrétní obrysy. „Oslovilo nás
Slovácko, s nímž bychom, jakmile to
bude možné, chtěli odehrát přípravný
zápas. Po jednom přípravném zápase
bychom už šli rovnou do mistrovského
utkání. Nechceme jít do dvou krátce po
sobě následujících přípravných zápasů
s rizikem, že by se nám někdo zranil,“ je
rozhodnut lodivod.
Přestože do přípravy nastoupili všichni
hráči bez zdravotních problémů, hned
po úvodním dnu to nebyla pravda.
nami, protože jsme v nejistotě,
kdy začneme hrát. Ale s balónem je to přece jen něco jiného,
chuť je větší. Trenér nám říkal,
že teď se musíme ‚kousnout‘,
nastoupili jsme jakoby do druhé
přípravy. Začíná se rýsovat termín, kdy bychom mohli nastoupit k mistrovskému zápasu, na
to musíme být připraveni. Kouč
je velmi důsledný a nic nám neodpustí, což je dobře. Za to je
mu potřeba poděkovat.“
yy Prožil jste vcelku úspěšnou zimní přípravu, kdy se
vám dařilo herně i střelecky,
ovšem po jednom zápase přišla dlouhá pauza. Vnímáte to
jako jakousi brzdu?
„Je to takový můj dlouhodobý
problém. Vždy, když se mi začne dařit a dosahuji slušného
výkonu, přijde nějaká smolná
situace. Buď se zraním, nebo
onemocním, a když už jsem
zdravotně v pořádku, přijde
nějaký koronavirus a zase
se vše přibrzdí. Ale doufám,
že se dostaneme zpět do

„Hráči jsou v pořádku s výjimkou Davida Píchala, který měl po prvním tréninku problémy s kolenem. V pondělí
jde na další vyšetření, snad to nebude
nic vážného,“ doufá prostějovský kormidelník.
Od tohoto týdne už budou tréninky
eskáčka probíhat každý všední den, aby
hráči byli připraveni případně naskočit
do nejbližšího plánovaného, tedy 18.
kola Fortuna:Národní ligy. V něm se
má 1.SK představit v Pardubicích, následovat by měl klíčový domácí souboj
s Vítkovicemi.
hry a navážeme tam, kde jsme
v březnu přestali.“
yy Myslíte si, že je v silách
mužstev druhé ligy hrát delší
dobu systémem středa–sobota?
„Myslím si, že rozdíl mezi první
a druhou ligou moc velký není,
pokud to tedy fyzicky ustojí
kluci v první lize, musíme to
dokázat taky. Druhá liga je bojovnější, víc běháme, navíc jsme
byli konfrontováni s první ligou
v přípravě se Sigmou nebo Baníkem. Rozdíl je samozřejmě
ve fotbalových dovednostech,
které odpovídají úrovně soutěže. Jinak jsme ale všichni profesionální sportovci, když to jde
v lize první, v této soutěži určitě
taky.“

1RKHMEDOLVWDSURVWøMRYVNÇKR
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nohejbalový Přebor firem, „Můj životní sen je zahrát

termín ve druhém týdnu si extraligu, pro splnění

června zůstává udělám maximum“
PROSTĚJOV Oddíl TJ Sokol I Prostějov uspořádá v rámci
výročí padesáti let závodního nohejbalu v Prostějově Přebor
firem v nohejbale trojic 2020. Pokud to současná epidemie koronaviru umožní, proběhne ve dnech 10. a 11. června od 16.00
do 21.00 hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
Za každou firmu se může přihlásit jedno družstvo, případně
i dva týmy, které před zahájením soutěže předloží soupisku s potvrzením své firmy, že jsou hráči zaměstnanci dané společnosti.
Kolektivy na prvních místech obdrží věcné ceny, občerstvení
v průběhu turnaje bude zajištěno přímo na místě.
Přihlášky do nohejbalového Přeboru firem je potřeba zaslat
nejpozději do 2. června na e-mailovou adresu: benes.nohejbal@seznam.cz, hlásit se je možné také telefonicky na číslo
736 536 930. Družstva se mohou z hlediska kapacitních možností přihlašovat už nyní, obratem pak obdrží propozice turnaje.
„Po loňské premiéře organizujeme tuto soutěž pro firmy z celého Prostějovska již podruhé a pevně věříme, že v našem regionu
je dost vyznavačů tohoto ryze českého sportu se zájmem o účast
v daném přeboru. Proto se znovu těšíme na nohejbalové zápolení firem a doufáme, že nás jako pořadatele nezradí počasí. Podstatné teď samozřejmě je i to, že se situace s nákazou COVID-19
vyvíjí poslední dobou příznivě a tím pádem zůstává v platnosti
stanovený termín,” uvedl hlavní organizátor Richard Beneš.
(son)

PROSTĚJOV Jako jedni z úplně prvních sportovců v regionu začali před
nedávnem znovu společně trénovat nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
Nejen o podobě jejich současné přípravy pohovořil Večerník s hráčskou a situace se pomaloučku vrací do normálu.
oporou prvoligového týmu Hanáků Lukášem Pírkem.
Ale bude to každopádně ještě boj!“

Marek SONNEVEND

yy Jak moc jste se těšil na možnost zase
odstartovat klasické tréninky?
„Strašně moc! Celý náš kolektiv byl hodně
natěšený začít opětovně trénovat po tak
dlouhé době.“
* Kolikrát týdně se scházíte, kdo všechno
hraje a co konkrétně nejvíc (singl, dvojice, trojice)?
„Trénujeme dvakrát v týdnu, každé úterý a čtvrtek odpoledne. Nejčastěji trojice
a dvojice, jmenovitě kapitán Honza Valenta,
brácha Laďa Pírek, Tomáš Roba, Peťa Deutsch, David Pazdera, David Pořízka, já a sem
tam na výpomoc Kamil Husařík. Plus nová
posila z Frýdku-Místku Tomáš Žurovec. Po
trojkách a dvojkách následuje vždy na závěr
singl Toma Roby proti mně. Až se všechno
rozjede víc, budeme s Tomem chodit hrát
singla častěji, třeba v neděli.“

yyJe náročné se po delší pauze dostávat
zase do tempa?
„Těžké to ani není, nohejbal se nezapomíná. (úsměv) Jinak někteří kluci chodili
v době přísných omezení běhat. Nechci se
chválit, ale třeba i já. (směje se) Takže jsme
pořád docela v tempu.“
yy Snažíte se dodržovat hygienická
opatření?
„Dodržujeme všechno tak, jak vláda nařídila. Když jdeme na trénink, máme roušky
a odstup od sebe taky. Prostě děláme vše
tak, abychom ohledně hygieny nic neporušovali.“
yy Jak vy osobně zvládáte celé období
od nástupu koronaviru?
„Můžu říct, že COVID-19 mě docela zaskočil. Vůbec bych si nedokázal představit takhle
žít celý život, být pořád ohrožený, neustále
nosit roušku a čekat, kdy od někoho chytím
koronavirus. Naštěstí jde všechno k lepšímu

yy Můžete třeba normálně pracovat ve
svém zaměstnání?
„Ano, já i brácha pracujeme normálně
v naší fabrice – Pila Ptenský Dvorek. Nosíme v práci roušky, nakažen ani ohrožen
u nás zatím nikdo nebyl.“
yy Máte informace, kdy by mohla odstartovat první liga družstev a jakým
systémem se bude hrát?
„No tak nevím úplně přesně, kdy se začne,
ale přes letní prázdniny se prý hrát nemá.
Náš trenér Richard Beneš si myslí, že by
se liga měla rozjet asi až od září několika
zápasy na venkovních hřištích, potom se
bude během října a možná i listopadu pokračovat v halách a následně se opět začne
až někdy po Novém roce. Nic se však ještě neví přesně. Může se taky stát, že první
liga zahájí už v červnu a stihne se letos celá
dohrát, ale kdo ví. Český nohejbalový svaz
zatím nic nepotvrdil.“
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yyJaké bude mít prostějovský tým cíle?
„Ty jsou podle mě jasné. Já si myslím, že
pokud náš mančaft bude kompletní a nikdo nebude dělat kraviny, tak máme na
to, aby se postoupilo. Do play-off určitě
a třeba i do nejvyšší soutěže. V první lize
očekávám velkou vyrovnanost mezi všemi
družstvy, může se stát cokoliv. Já osobně si
moc přeji zahrát extraligu, je to můj životní
sen a pro jeho splnění udělám maximum.
Doufám, že tohle můžu říct o celém našem
týmu.“

pandemie

www.vecernikpv.cz
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LIDÉ STÁLE VÍCE ODKLÁDAJÍ ROUŠKY. KDY A PROČ?
Na cyklostezce měl roušku každý
čtvrtý, u hospody nikdo
PROSTĚJOVSKO Byl to obrovský
boom. Zhruba od poloviny března kvůli koronavirové pandemii
začala ve velkém i po celém regionu Prostějovska výroba roušek.
Před galanteriemi se tvořily dlouhé fronty a stovky žen zasedly
k šicím strojům, aby se pustily do
výroby v té době naprosto nedostatkového zboží. Lidé začali
dobrovolně nosit tuto ochrannou
pomůcku, a kdo ji na veřejnosti
neměl, ten riskoval inzultaci. Ve
čtvrtek 19. března se roušky staly
povinnou výbavou každého z nás,
na veřejnosti se jejich nošení stalo
samozřejmostí. Nyní se však přístup k nim postupně mění. Stále
více občanů míní, že to již není
potřeba. A to i přesto, že vláda ČR
prozatím o uvolnění tohoto nařízení neuvažuje. Nejdříve prý na
konci března. Večerník mapoval,
jak to aktuálně s nošením roušek
na Prostějovsku vypadá?

PŮVODNÍ
zpravodajství

'ĚWLYPDWHŐLQNiFKXæQHPXVt

pro Večerník

V Kolářových sadech většina procházejících
lidí opět roušku měla, výjimku tvořili pouze
sportovci cvičící na workoutovém hřišti nebo
ti, kteří si sem přišli zaběhat. Samostatnou kapitolu tvořily menší děti do deseti let. Z nich
mělo roušku zhruba každé páté. „Nebylo
možné, aby si ji můj rok a půl starý syn nechal.
Ostatně z hlavy si sundává úplně vše. To bych
mu musela svázat ruce. Pětiletá dcera s tím
problém neměla,“ popsala Večerníku svoji
zkušenost jedna z maminek. Přitom právě
v případě dětí aktuálně došlo na konci dubna
k velkému průlomu. Podle nového opatření
schváleného vládou již děti ve věku do sedmi
let v mateřských školách a dětských skupinách
roušky nosit nemusí.

Martin
ZAORAL
6SRUWRYFLYĚWäLQRXQHQRVt
Stále více lidí odkládá roušky. Nejpatrnější je to na volných prostranstvích.
Při jízdě po cyklostezce z Prostějova do
Kostelce na Hané jsme v pátek 1. května
potkali 12 lidí. Nasazenou roušku měli
tři z nich. V tomto případě se nejednalo
o nic nedovoleného. Už od úterý 7. dubna lidé při venkovním sportu nemusí nosit roušky, podmínkou je, že by je měly
od kolemjdoucích dělit minimálně dva
metry. Někteří v tom ovšem stále tápou.
„Taky bych roušku nejraději sundala, při
jízdě na bruslích to není vůbec nic příjemného. Ale bojím se, že bych dostala
pokutu. Roušku sundávám pouze při procházce v lese,“ konstatovala jedna z mála
sportovkyň, která na sobě roušku měla.

9KORXÿNXSLYDŐŢQLNGR
Stále více restauraci otevírá výdejní okénka,
kde se dá koupit točené pivo. V těchto místech
se tvoří čím dál početnější hloučky diskutujících lidí. Je přitom logické, že při konzumaci
piva nemá nasazenu roušku ani jeden z nich.
„Před hospodou u nás na sídlišti blízko sebe

0CE[MNQUVG\EGOG\K2TQUV÷LQXGOC-QUVGNEGOPC*CPÆNKFÆTQWwM[QDX[MNGPGO÷NK0GD[NCVQ
CPKLGLKEJRQXKPPQUVUVCéKNQWFTåQXCVQFUVWRFXCOGVT[
Foto: Martin Zaoral

postávalo a posedávalo dvacet lidí s pivními
kelímky v ruce. Docela mě to překvapilo.
9.DXÁDQGXYäLFKQL
Už hodně dlouho jsem tolik lidí bez roušek
takhle pohromadě neviděl,“ upozornil nás
jeden z Prostějovanů. Co s tím? Zaberou Při návštěvě obchodního domu Kausnad jen policejní kontroly. Tady totiž záleží fland měli roušky na ústech úplně všichni.
především na zodpovědnosti každého z nás. I v tomto případě to bylo naprosto v pořádku, právě zde je totiž riziko možné
9SŐtURGĚDVLSRORYLQD
nákazy stále relativně nejvyšší. Přesto se
však postupné uvolňování promítlo i do
Při procházce volnou přírodou měl roušku chování lidí v obchodě. Zatímco ještě
zhruba každý druhý kolemjdoucí. „Už nějaký před týdnem tu měli rukavice snad všichčas nosím roušku jen v obchodě a v uzavře- ni, druhý květnový den to byla už asi jen
ném prostoru, kde je vyšší koncentrace lidí. polovina zákazníků. „Roušku nosím prakJinak venku ne. V dětství jsem měl problém ticky stále, nerada bych někoho nakazila.
s astmatem. Přestože se to už částečně zlepšilo, Přitom už před půldruhým měsícem se
nošení roušky venku v čím dál teplejším počasí mi narodila vnučka a já ji kvůli koronavimi začíná vadit,“ konstatoval jeden z Prostějova- ru ještě ani neviděla,“ svěřila se jedna ze
nů, kterého jsme po cestě potkali.
starších zákaznic.

-MJNOîEJQCGµNÁ'"!&+±+,3±-û¡-!
PROSTĚJOV Velmi dobré zprávy hlásí po uplynulém týdnu Olomoucký kraj. Už druhým týdnem
totiž pokračuje pokles počtu nových případů. Zatímco ve třetím dubnovém týdnu jich bylo padesát,
tentokrát bylo v předešlých sedmi dnech v celém
kraji zaznamenáno pouhých deset nových případů.
Křivka označující nové potvrzené případy se tak
prakticky narovnala.
Při pohledu na statistiky je namístě mírný optimismus.
Olomoucký kraj, který byl původně oblastí s nejvyšším
počtem nakažených na počet obyvatel, nyní zaznamenává výrazný úbytek nových případů. Za poslední dva
týdny jich přibylo na padesát, což není ani desetiprocentní nárůst. Konicko pak zůstává po celou dobu pandemie bez potvrzených případů.
A situace se lepší také ve zdravotnických zařízeních. Například prostějovská nemocnice se specializovaným infekčním oddělením hlásí stabilní situaci. „Nemáme u nás 2ąÊ\PKX÷LwÊ6CMQX¾LGP[PÊUKVWCEGUMQTQPCXKTGOX1NQOQWEMÆOMTCLK
Foto: Olomoucký kraj
žádný případ úmrtí, ani nepřibývá pacientů, jejich počet je

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Zmatky u
sbìrného dvora
Prostějov (mik) – Také provozy sběrných dvorů v Prostějově
probíhají během nouzového stavu
za zcela jiných podmínek než před
dobou hrozby COVID-19. Večerník se na vlastní oči minulý čtvrtek
přesvědčil, že v souvislosti s přísnými opatřeními dochází u sběrného
dvora v Anenské ulici k poměrně
dost velkým zmatkům. Tvořily
se dlouhé fronty vozidel, některá
z nich dokonce zablokovala nedaleký rondel. Zdržení zapříčinilo hlavně opatření, které umožňuje vjezd
do útrob dvora pouze jedinému
zákazníkovi. „Vjezd je vždy umožněn pouze jednotlivě, a to na výzvu
obsluhy. Proto se nyní v této době
mohou u sběrného dvora tvořit větší fronty čekajících vozidel,“ řekl Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora.

FOTO VEÈERNÍKU

stabilní. Situace se nejen dle krajských čísel zlepšuje. Nyní se tak těšíme
a doufáme v lepší zítřky,“ potěšila dobrou zprávou Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel, kam patří prostějovská nemocnice.
Právě toto zařízení si na samém začátku koronavirového období připsala v České republice jedny z prvních uzdravených pacientů.
K nedělnímu večeru bylo v Olomouckém kraji potvrzeno celkem
677 případů, z toho 48 na Prostějovsku. Vzrůst je pouze nepatrný.
„Je tu lehký důvod k optimismu. Ale jsem přesvědčený, že jsme
zatím odehráli jen první třetinu,“ míní hejtman Ladislav Okleštěk,
který vyzval k neustálému dodržování hygienických opatření. To
přitom v posledních dnech polevilo, lidé se stále častěji objevovali
v ulicích města bez roušek. „Nyní probíhá poměrně velké rozvolňování pravidel. Důležité ale je, aby lidé nadále ta stávající, tedy
hygienu a nošení roušek, dodržovali,“ vzkazuje hejtman.
Na dotaz, zda nyní kraj ještě plánuje distribuci ochranných pomůcek, odpověděl hejtman kladně. „Očekáváme teď ještě jednu zásilku od státu. Jinak už upozorňujeme obce s rozšířenou působností,
že distribuční doba pomalu končí. Je potřeba se vrátit do starých
režimů,“ uvedl Ladislav Okleštěk.
(sob)
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Dva nejvyšší představitelé radnice se
nedávno objevili na Pernštýnském náměstí, aby od
soukromého dárce převzali přes dva tisíce ochranných roušek pro potřebné. Primátor František Jura
s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem však tehdy
překvapili svými vlastními rouškami, kterými si chránili ústa a nos. A před veřejností se ukázali opravdu
v působivých a slušivých rouškách se znakem města Prostějova! „V jednotě je síla,“ poznamenal se smíchem Pospíšil.
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PROSTĚJOV V pondělí 27. dubna byly v Česku opět zpřístupněny menší obchodní galerie,
které najdeme v Prostějově dvě.
Nicméně dovtípit se klíče, podle
něhož byly zároveň otevřené jednotlivé obchody ve Zlaté bráně
či Arkádě, nebylo úplně snadné.
Například obchod s obuví CCC
zůstával v sobotu odpoledne ve
Zlaté bráně zavřený, zatímco
v Arkádě byla pobočka stejného
řetězce o větší prodejní ploše
otevřená...

Martin ZAORAL
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Od uplynulého pondělí vláda povolila
opětovné otevření provozoven do 2 500
metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5 000 metrů
čtverečních nebo mají vchody zvenku.
V praxi to znamenalo, že otevřeny
mohly být také obě prostějovské obchodní galerie.
Které obchody v nich však budou skutečně otevřené a které nikoliv, to mohl
člověk pouze dohadovat. Největší plochou v galerii Zlatá brána disponuje
obchod s oblečením H&M, který ještě
uplynulou sobotu zůstával zavřený. To
samé však platilo i pro výrazně menší
provozovny. Jednou z nich byl napří-

klad obchod s obuví CCC, ovšem
týkalo se to i celé řady jiných menších
krámků. „Otevřeno má v tuto chvíli
většina prodejen ve Zlaté bráně. Informace o nich a jejich otevíracích dobách
pravidelně aktualizujeme na našich internetových stránkách,“ uvedla manažerka centra Karolína Škondrová.
V obchodní galerii Arkáda to v sobotu
odpoledne vypadalo, že se postupné
otevírání řídí velikostí jednotlivých
obchodů: čím větší, tím byla vyšší
pravděpodobnost, že bude otevřeno.
Nakoupit obuv či oblečení jste tu tak
mohli nejen v rozlehlé prodejně CCC,
ale například i ve Sportisimu.

Naopak menší provozovny zůstávaly
spíše zavřené, týkalo se to i zdejší pobočky České pošty.
Pro obě obchodní galerie platilo, že
zatímco v pátek 1. května měly otevřeno, nadcházející pátek osmého, tedy
na Den vítězství, budou mít naopak
zavřeno.
Vůbec největší pozdvižení asi vzbudilo znovuotevření prodejny Pepco
v Okružní ulici. „Přestože otvírali
už ve čtvrtek, dostala jsem se tam
až v pátek. Dlouhá fronta mě odradila, vzdala jsem to. Uspěla jsem až
v sobotu,“ svěřila se jedna z Prostějovanek.
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PROSTĚJOV S myšlenkou smysluplně pomoci se každý
popasuje, jak to jen jde a jak to umí. V čase zahaleném dusivým mrakem je nápomocný i mladý inženýr Tomáš Anděl
(na snímku), který pracuje pro společnost Mubea. Ve svém
volném čase tiskne na vlastních 3D tiskárnách ochranné štíty pro české zdravotníky. Zajímalo nás mimo jiné, jak vznikla
jeho pomoc a jak dlouho takový štít vzniká.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
ƔƔ Než přejdeme k vlastním štítům,
jak dlouho vlastníte 3D tiskárnu a co
vás přivedlo k její koupi?
„S konstrukcí své 3D tiskárny jsem začal
někdy v červnu roku 2016, a protože
se nejednalo o koupi tiskárny jako celku, ale pouze o vlastní stavbu určitého
projektu z jednotlivých součástek, tak
musím přiznat, že stroj byl dokončen
až někdy na podzim téhož roku. Mimo
průmysl to tenkrát byla u nás relativně

nová technologie a já se o takové věci
rád zajímám. Navíc jsem doma utrhl
madlo u dvířek od ledničky a originál
stál asi osm stovek, tak mě napadlo, že
bych si mohl sestrojit vlastní tiskárnu
a madlo vytisknout.“ (smích)
ƔƔ Vím, že vlastníte jen jednu 3D tiskárnu, ale teď tisknete na dvou...
„Druhou tiskárnu mám zapůjčenou
od společnosti Mubea z oddělení
elektroúdržby. Vzhledem k dané situaci a snížení objednávek tam probíhá
částečná odstávka výroby, a proto
by tiskárna byla prakticky nevyužita.
Tímto bych chtěl samozřejmě firmě
poděkovat za ochotu, že mi v tomto
vyšla vstříc.“
ƔƔ Máte vůbec doma místo na takové stroje?

„Místo se vždycky najde. (úsměv)
Nicméně bydlíme v malém bytě, a tak
jsem byl nucen obě tiskárny umístit do
kuchyně na jídelní stůl. Jednak kvůli potřebnému prostoru pro obsluhu, potom
kvůli hluku, které obě tiskárny při práci
vydávají. Takhle je to pro mě příjemnější, horší to má moje přítelkyně, která tráví vařením a pobytem v kuchyni
mnohem více času než já.“
ƔƔ Kde jste se tiskem ochranných
štítů pro zdravotníky inspiroval?
„Vlivem epidemické situace začaly vznikat na sociálních sítích různé dobrovolnické skupiny, ať už jde o šití roušek,
rozvoz potravin, nebo výrobu různých
zdravotnických pomůcek, kterých
bylo toho času nedostatek. A protože
šít neumím, ale vlastním zmíněnou
3D tiskárnu, přidal jsem se ke skupině
3D Factory, která funguje pod záštitou
Sportcentra – DDM. Jedná se o spolek
asi dvaceti dobrovolníků, kteří vyrábí
a kompletují ochranné štíty, respirátory
a další zdravotnické pomůcky.“
* ƔƔ Tiskem ale proces určitě nekončí, co následuje?

„Nejprve proběhne první kolo dezinfekce a díly se uloží do uzavíratelných
igelitových sáčků, poté se převezou do
naší centrály na DDM, kde proběhne
druhé kolo dezinfekce, a k vytištěným
dílům se přidají průzorové fólie, které
se vyrábí na laserové řezačce, gumičky
k připevnění na hlavu a jednoduchý
manuál ke kompletaci a používání.
Nakonec jsou takové balíčky rozvezeny
všude tam, kam je potřeba.“
ƔƔ Víte, kam přímo štíty od vás putují?
„Vedeme si samozřejmě podrobné
statistiky. Největším odběratelem je
logicky prostějovská nemocnice, kam
jsme dodali již tři sta kusů štítů, sto kusů
náhradních průzorových folií a dvacet
respirátorů. Také jdou štíty k dalším
zdravotníkům, jako jsou stomatologové, vojenští zdravotníci, praktičtí a ostatní lékaři a lékárníci. A v neposlední řadě
musím také zmínit magistrát města, domov seniorů, Charitu Prostějov a další
dobročinné organizace.“
ƔƔ Přiblížil byste čtenářům princip
3D tisku?

6WUiçQtFLőHåLOLGDOåtQHåYDU\
ËìåèßåÞáöîëñáçïáò^èáèåñòágáîçõªªª

PROSTĚJOV Vyhlášky a nařízení města platí i za nouzového
stavu a strážníci průběžně kontrolují jejich dodržování. Jak ovšem vyplynulo z informací městské policie, v posledních dnech
se v Prostějově rozmohl velký
nešvar. Lidé stále častěji popíjejí
alkohol na veřejnosti, shlukují se
ve větším než povoleném počtu,
k tomu všemu bez ochranných
roušek na obličeji...
„S postupným rozvolňováním
ochranných opatření a příchodem
teplého počasí se strážníci ve větší
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Foto: Martin Zaoral

míře setkávají s lidmi konzumujícími alkoholické nápoje na veřejnosti.
To je sice v čase vyhlášení nouzového stavu za určitých podmínek povoleno, ale je třeba si uvědomit, že
na území města Prostějova platí vyhláška, která zakazuje na některých
veřejně přístupných prostranstvích
konzumaci jakéhokoliv alkoholu.
Doporučujeme občanům, aby se
zakoupeným alkoholem odešli buď
domů, nebo alespoň na místo, kde
není konzumace alkoholu zakázána. Za porušení obecně závazné
vyhlášky může strážník příkazem

na místě uložit pokutu do deseti
tisíc korun. U správního orgánu lze
pak uložit pokutu až do výše sto
tisíc korun,“ upozorňuje Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Jak vzápětí dodala, prostějovští strážníci během
uplynulého týdne řešili nejen
„alkoholové“ přestupky, ale také
porušení nařízení ohledně nošení
roušek a shlukování osob. „Byly
jich znovu desítky. Například ve
středu 29. dubna vpodvečer bylo
přijato prostřednictvím linky 156
oznámení o ležící osobě u večer-

ky ve Fanderlíkově ulici. Hlídka
na místě zjistila dva muže ve věku
osmačtyřiceti let - jeden ležel na
zemi a druhý seděl na obrubníku.
Oba byli v podnapilém stavu a ani
jeden neměl roušku na obličeji.
Výzvy k zakrytí dýchacích cest oba
uposlechli. Svým jednáním porušili Usnesení vlády ČR, čímž jsou
podezřelí z přestupku dle krizového zákona. O tom strážníci dvojici
poučili,“ uvedla Greplová s tím, že
celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
(mik)

„Drtivá většina všech hobby tiskáren
využívá technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Prvním krokem je
příprava počítačového modelu čili vlastního objektu (CAD data), který chceme
vytisknout, poté se pomocí speciálního
programu model převede na kód, ve
kterém jsou ukryté veškeré potřebné instrukce. Tento kód se nahraje do tiskárny,
a jestli je vše provedeno správně, o zbytek
se postará tiskárna sama. Sám tisk u této
technologie potom využívá pro tvorbu
modelů jako stavební materiál tiskovou
strunu obvykle zhotovenou z nějakého
termoplastu, který prochází tiskovou
hlavou, kde se taví do polotekutého stavu
a skrze trysku je postupně vrstven na nahřátou stavební podložku, přičemž výška
jedné vrstvy se zpravidla pohybuje mezi
0,1 a 0,3 milimetru.“
ƔƔ Kde sháníte materiál na výrobu?
„Prvních čtrnáct dní provozu jsem tiskl
z vlastních zásob, potom začal materiál
docházet a nejinak tomu bylo i u ostatních tiskařů a hlavně e-shopů, takže
v jednu chvíli se filamenty (tiskové
struny) vhodné na ochranné pomůcky

nedaly nikde sehnat. Naštěstí společnost
FilamentPM (ZD Haňovice), která náplně do 3D tiskáren vyrábí, přispěchala
se sponzorským darem několika cívek
s filamentem nevhodným k prodeji, což
mi vytrhlo trn z paty. Tímto bych rád poděkoval slečně Kateřině Šenkové z firmy
FilamentPM, která celý proces a dodávku materiálu zorganizovala.“
ƔƔ Jak dlouho se tiskne jeden štít?
„Doba tisku se odvíjí od mnoha parametrů, jako je například typ tiskárny, průměr
trysky, použitý materiál, požadovaná kvalita atd. V mém případě to byly přibližně
tři hodiny na štít včetně bradové části,
která slouží k lepšímu tvarování a zvýšení
tuhosti průzorové fólie.“
ƔƔVíte, kolik štítů jste už vytiskl?
„Naše skupina vyrobila něco přes 700
kusů ochranných štítů, které již šly nebo
půjdou tam, kde jsou potřeba, z toho
konkrétně mýma rukama prošlo přesně
110 kompletů. K tomu je ještě možno
přičíst cca 20 poničených testovacích
dílů, na kterých jsem zkoušel různá nastavení tisku, způsoby dezinfekce, vlastní mechanickou odolnost atd.“

Veřejná prostranství na území Prostějova,
na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
Náměstí a ulice
Další prostory
1. nám. T. G. Masaryka
1. veřejné prostranství v okruhu do 100 m
2. náměstí E. Husserla
od obchodního domu SM Družba, Albert,
3. ulice kpt. Nálepky, část Vrahovice, obec nákupní centrum Haná, PENNY MARKET,
Prostějov od křižovatky u Sídliště Svornosti prodejna Večerka v ulici Vodní, večerka
po křižovatku s ulicí Smetanovou
„U Babinky“ v ulici Vrahovická
4. Žižkovo náměstí
2. veřejné prostranství a parkoviště v ulici
5. Pernštýnské náměstí
Mathonova, venkovní areál nemocnice
6. Lužická ulice, vnitroblok mezi ulicemi 3. veřejné prostranství do 100 m od OC
Budovcova, Olomoucká a Lužická
Zlatá brána
7. ulice Určická
4. prostory městské tržnice
Veřejná zeleň
5. okolí do 50 m od hlavního nádraží ČD,
1. parčík na náměstí Spojenců
v ulici Janáčkova
2. biokoridor Hloučela – celý lesopark
6. okolí do 50 m od prodejní zóny s prodej3. parčík u hřiště na basketbal v ulici Tylova nami Lidl a obchodní pasáže Anděl, v ulici
4. okolí rybníka Na Hrázi
Anenská
5. okolí rybníka v ulici Západní
7. okolí do 50 m od prodejní zóny s pro6. parčík u Domu služeb, Vrahovická č. 83, dejnami Kik, Lidovka, nábytek Paul, Alpine
vymezený p. č. 768/2 k. ú. Vrahovice, obec Pro, Oresi kuchyně, Okay elektro, v ulici
Prostějov
Plumlovská
Parky
8. okolí do 50 m od prodejny Spar, nově HM
7. Smetanovy sady
Albert, v ulici Plumlovská
8. Kolářovy sady
9. 10 m od zastávek MHD

