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PANIKA NA
DRAHANSKU!?

Michal KADLEC
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OTINOVES Pořádné pozdvižení vyvolalo středeční prohlášení
starosty Drahan Milana Marka, který na internetových stránkách
obce upozorňoval na výskyt nákazy COVID-19 v sousedství tohoto městyse. První muž této obce vyzýval své spoluobčany k
dodržování hygienických nařízení. Během uplynulého víkendu
se pak regionem dokonce nesly zvěsti, že obec musela být uzavřena! To se ukázalo jako ničím nepodložená fáma. Faktem však
je, že něco se v této části Prostějovska děje a nakažení mají být
občané hned tří obcí...

6 4 stran

2

www.vecernikpv.cz

rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
Pøeplnìné kontejnery
Prostějov (mik) – Tu a tam si Prostějované stěžují na nedostatečnou službu
v případě odvážení odpadu. Aktuálně je
i podle zjištění Večerníku tristní situace
u kontejnerů na tříděný odpad ve Vrahovické ulici naproti autobusové zastávky
Vrahovice-střed. „Kontejnery jsou přeplněné, odpadky se válí všude okolo a vítr
je rozfoukává po chodníku i silnici,“ upozornil magistrát také Lubomír Julínek
z Vrahovic. Podle vedení města je ale současný systém svozu odpadu dostačující...
„Tříděný odpad je vyvážen dvakrát týdně,
sklo pak podle potřeby. Větší množství
odpadu může souviset s tím, že lidé jsou
doma a vyprodukují více odpadu,“ odpovídá na stížnosti Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.

Pomrzly i tøešnì...
Prostějov (mik) – Velice proměnlivé
počasí doslova ničí zahrádkáře. Prvotní
zprávy o tom, že vlivem dubnových ranních mrazíků pomrzly květy meruněk, se
nyní rozšířily. Během uplynulého týdne
nás všechny totiž překvapily další ranní
teploty pod bodem mrazu. „Myslel jsem
si, že například třešně a višně na mojí zahradě mrazíky přežily, ale nyní vidím, že
letos nebudeme mít žádnou úrodu. Na
stromech mám jen maximálně do deseti
zelených plodů,“ postěžoval si Večerníku
jeden z prostějovských zahrádkářů.

Køik ve Zlaté bránì
Prostějov (mik) – Minulé úterý po
poledni bylo živo v přízemí Zlaté brány. V prodejně Billa došlo k hádce
mezi jedním z nakupujících zákazníků
a dvěma mladinkými slečnami snědé
pleti. Dívenky totiž neměly na obličejích nasazeny povinné ochranné roušky. „Aby tě rakovina sežrala, dědku,“
slyšel Večerník reakci jedné z nich na
upozornění, aby si roušky okamžitě
nasadily. Obě pak zanechaly košík
se zbožím u pokladen a raději utekly.
Dřív, než se na místo dostavil přivolaný
strážník...

TO Í K U
BEZPEÈNOST FVO
EÈERN

PÙL ZDRAVÍ
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Život v České republice se od poloviny
března pozastavil. Bezpečnost a prevence se staly jedněmi z nejoblíbenějších (nebo alespoň nejčastějších) slov.
Příkladem může být muž, který v minulých dnech natíral historickou lampu na Hlaváčkově náměstí. Tato práce
zjevně není pro ty, kteří se bojí výšek, neboť plošina, na níž
muž stál, byla přinejmenším pět metrů nad zemí. Ani zde
však není ponecháno nic náhodě – rouška pracovníkovi nechyběla, přestože dvoumetrový rozestup byl s přehledem dodržen. Prostě prevence především. Podobné
snímky jsou vzhledem k dnešní době velmi výmluvné…

Projekt blížící se rekonstrukce
ulice Vápenice v Prostějově skrývá podle zjištění Agentury Hóser
hned několik změn v úpravách
vzhledu celé komunikace. Po letošku už to v žádném případě nebude ta Vápenice, na kterou jsme
byli zvyklí.
„Když jsem viděl ten projekt,
myslel jsem, že mě jebne! Ale na
druhé straně změna je život, tak
jsem pro něj nakonec i v krajském
zastupitelstvu zvedl ruku,“ uvedl
primátor Prostějova Francimór
Kopačka. „Já jsem naopak pod

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

•• Pondělí ••
Pozitivní nula. Pokud vám není právě nejlépe, ale nemáte rádi vulgarity, pak
se nerozpakujte a řekněte to rovnou: Stojí to za nulu… Nula však nemusí být
vždy negativní. Například nula se objevila na kontě pacientů nakažených koronavirem v Olomouckém kraji. Navýšení ekonomických ztrát však naopak
vzrostlo o několik milionů korun.
•• Úterý ••
Lakomý bankomat. Děkujeme za využití našeho bankomatu, nicméně vašemu požadavku nelze vyhovět. Jeho služby před vámi již využila vaše manželka! Přesně takovou informaci by prostřednictvím displeje bankomatu
rádi jistě poskytovali dva ukrajinští podvodníci, kteří na přístroje montovali
falešné přepážky. Po jejich odstranění pak peníze sami vybrali. Nyní za to
skončili před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Kámen a život. „Jen rány dávají tvar věcem. I životu,“ napsal Karel Schulz ve
svém vrcholném díle Kámen a bolest. Jeden z nejskvělejších románů české
literární historie proslavil svého autora až po jeho smrti. Spisovatel se narodil
přesně před 121 lety.
•• Čtvrtek ••
Radost zůstala doma. „Kdo doma radosti nemá, v hospodě je marně hledá,“ praví jedno přísloví. Z oslav studentských Majáles byla v Prostějově
vždy cítit neobyčejně silná vlna nejen radosti, ale také vtipu, fantazie a ironie.
Bohužel letos jsme o tento jedinečný zážitek byli ochuzeni a radost museli
hledat pouze doma v sobě samých či v lidech nám nejbližších.
•• Pátek ••
Dny vítězství střídají noci prohry. Žádné velké vítězství pro nás nebude
mít nadlouho význam, pokud nebudeme schopni trvale vítězit nad vlastním
sobectvím… To je asi největší poselství připomínky Dne vítězství. Přestože
porážka nacistického Německa byla nepochybně velkým úspěchem, lidé
naší země se z nově nabyté svobody dlouho neradovali. K moci se totiž opět
dostali ti, kteří zavětřili, že přišel jejich čas…
•• Sobota ••
Ulice měla svátek. Je normální, že v kalendáři najdete jména lidí, svůj svátek již v přesně daný den mohou oslavit také psi. Ovšem jen málokterá ulice
se může těšit z toho, že by své jméno našla v kalendáři. Výjimkou je ulice 9.
května, která se nachází v Konici.
•• Neděle ••
Počítání času. „A čas si ruce myje. V mládí se počítal snáz. Kdo ví, kdo z nás
ještě žije. Noční tramvaj se podobá lodi. A připlouvá včas,“ zpívá hudebník
Ivan Hlas v pozoruhodné písni Poezie. Nedávno hrozilo, že Ivan Hlas, přijde
o hlas a již nebude moci mluvit. Nyní mohl v klidu oslavit své 66. narozeniny.

Foto: Michal Sobecký

využije i k možnosti vybudovat zde
koleje pro tramvajovou dopravu,“
šokoval Majkl Vafíno. „Tak určitě!
Se zrušenými chodníky souhlasím,
lidé tak nebudou muset chodit podél silnice a dýchat sajrajt z výfuků.
Místo toho se projdou na čerstvém
vzduchu mezi stromy,“ vítá zásadní změnu na Vápenici Miládka
Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora pro životní prostředí.
Další změnou, která nastane kromě
již zmíněného podchodu pro chodce u Havlíčkovy ulice, bude zrušení
zastávek městské hromadné dopravy, jejíž linky budou převedeny
přes Martinákovu a Sladkovského
ulici. Dále bude pro řidiče na Vá-

penici vzhledem k mnohem širší
komunikaci s novým asfaltem povolena maximální rychlost až 100
kilometrů v hodině a odstraněny
budou také veškeré semafory. „Ty
stejně jen brzdily veškerou dopravu,“ míní předseda dopravní komise města Petr Kousavý. No, změna
je holt život!
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

Prostějovští policisté se nově
zabývají případem osmatřicetiletého muže, který v průběhu loňského a na začátku letošního roku vědomě
kupoval kradená kola a ta
pak směňoval za drogy. V
jednom případě dokonce ke
krádeži kola naváděl svého
kumpána, přičemž v době
činu sám hlídal kola, na kterých oba pachatelé přijeli.

50 000
Ukradená kola v celkové
hodnotě padesáti tisíc korun
pak obviněný muž dále prodával za zlomek jejich ceny
nebo je s dealery drog měnil
za pervitin. Jemu osobně a
samozřejmě i jeho komplici
nyní u soudu hrozí až dvouletý trest vězením.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Místní nádraží rozkvetlo. Na nástupišti prostějovského „místňáku“
se objevily truhlíky s maceškami,
květiny vystříhané z papírů pak
tvoří i výzdobu notně oprýskaných
vstupních dveří do budovy, která je
pod rizikem demolice. Do zvelebování nádraží se pustili nadšenci,
kterým toto místo přirostlo k srdci.
A povedlo se jim to!
CO NÁS UDIVILO…

Agentura Na Vápenici zruší chodníky, chodit se bude parkem
ten projekt okamžitě vlepil kulaté razítko! Líbí se mi i dopravní
změny,“ nechal se zase slyšet Majkl Vafíno, dopravní inženýr policejního dopravního inspektorátu.
O co tedy vlastně jde? Tou nejzásadnější změnou bude zrušení
chodníků po obou stranách silnice
na Vápenici! „Pěší tady akorát tak
otravovali řidiče. Chodci nemají
na Vápenici vůbec co dělat. Bude
jim například z Havlíčkovy ulice
umožněno přejít podchodech do
Smetanových sadů, kterými podél
Vápenice mohou projít dál. Silnice
se tak bude moci rozšířit, aby řidiči motorových vozidel měli svůj
luxus. Rozšíření komunikace se

Pondělí 11. května 2020

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

Za dobrotu na žebrotu. Pouhý
měsíc fungovala bez problémů
u Ptenského Dvorku samoobslužná
pivní budka, kterou tam instaloval
nadšenec Tomáš Bábek. Projíždějící cyklisté a výletníci se v době koronavirové nouze u ní zastavovali a tišili svoji žízeň pivem či limonádou.
Na začátku minulého týdne někdo
budku poničil a vykradl!
ZACHYTILI JSME
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O tolik procent se během měsíce
dubna zvýšil čistý počet nezaměstnaných na Prostějovsku!
Aktuálně je na zdejší pobočce
úřadu práce evidovaných 1 995
lidí bez práce, z toho 1 086 žen.
Podíl nezaměstnaných se tak
zvýšil na 2,7 procenta.
ZAUJAL NÁS...

TOMÁŠ PAVELKA

Foto: archiv T. Pavelky

Česko má nového nejmladšího starostu a je jím teprve jednadvacetiletý student práv z Mořic na Prostějovsku. Zastupitelé jej zvolili do čela
obce na svém pondělním zasedání.
ZASLECHLI JSME…

„ROZHODLI
JSME SE, ŽE
PRVNÍ MÁJ
BUDE V ZÁŘÍ!“
Nový předseda prostějovských sociálních demokratů Bedřich Grulich
o zrušené prvomájové veselici v Kolářových sadech.

MICHAL VOJTUŠ
se narodil 22. června 1990 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. ledna
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
30 do 35 let, měří mezi 180 až 185 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a
hnědé vlasy.

VALERIE POKUTOVÁ
se narodila 4. září 2003 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. dubna 2020. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 17
let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
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PTENSKÝ DVOREK Udělal
radost mnoha lidem, po měsíci
mu ale málem zůstaly jen oči pro
pláč. Tomáš Bábek se svým bratrem a švagrovou vymyslel i zprovoznil u Ptenského Dvorku pivní
budku. Tu vzali následně útokem
turisté a cyklisté. Zatímco však
jejich nájezdy budka přežila, před
necelým týdnem byla vystavena
nájezdu vandala, který ji poničil
a také vykradl. „Chladicí zařízení
a sudy byly fuč,“ posteskl si smutně Bábek. Pár dnů před krádeží si
přitom pochvaloval, že lidé jsou
vesměs poctiví a chovají se šetrně...
(sob)

VÍCE
ČTĚTE
NA STRANĚ
18
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starosta
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Škatulata v nejvyšší funkci zažili minulý týden v Mořicích.
Na pondělním zastupitelstvu došlo k odvolání starosty Martina Obruči, jehož místo zaujal o generaci mladší, teprve jednadvacetiletý Tomáš Pavelka. Hlasování o nedůvěře přitom nebylo na programu zasedání. A zvenčí nic nenaznačovalo
tomu, že by se k němu schylovalo. „Nečekal jsem to.
2À=?ßNíNH?
Bylo to pro mě jako blesk z čistého nebe,“ neskrýval
H;MNL; í
zklamání dnes už bývalý starosta Martin Obruča. Ve
funkci byl něco málo přes pět let. Nyní mají Mořice
9
vůbec nejmladšího starostu v České republice!
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Omezí radní „vykřičenou“ Moravu?
PROSTĚJOV A je to tu zase! Obyvatelé Lužické ulice zasypávají prostějovský magistrát stížnostmi, přičemž požadují razantní a rychlé řešení. Důvodem je provoz Disco Clubu Morava nad
známou provozovnou potravin. Přesněji řečeno, lidem vadí
enormní hluk, který tropí opilí návštěvníci diskoték ve zmíněném podniku během pobytu na ulici, kde je povoleno kouření. Nejen křik, ale i časté rozbíjení sklenic, kopání do popelnic a další podle stěžovatelů představují již neudržitelný stav.
Přitom v letech 2014 a 2015 už tehdejší vedení radnice zcela
vážně a nahlas uvažovalo po podobných stížnostech o omezení provozu klubu v Moravě pouze o dvaadvacáté hodiny.
Nyní se přetřásá opět razantní opatření...

Michal KADLEC
„Dokážete si to vůbec představit,
když vám tady od půlnoci až do tří
do rána huláká banda opilců pod
okny? Kdyby jen kouřili, byli potichu a po cigaretě se vrátili v pohodě zpátky dovnitř na diskotéku, ale
pobyt venku provázejí křikem, často
rozbíjejí sklenice od nápojů, kopají
do popelnic a močí na chodníky.
Až bude diskotéka znovu v provozu, přijďte se někdy v sobotu nebo

SULP¿WRU
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v neděli ráno podívat. Najdete pozvracené chodníky či trávník, spoustu
vajglů a střepů na zemi,“ postěžovala
si Večerníku žena z Lužické ulice,
která si nepřála zveřejnit své jméno. „Strážníci sice tady pořád v noci
něco řeší, na pár minut se vždy křik
a hluk uklidní, ale pak to všechno
začne nanovo,“ hořekovala. Podle jejích slov se obyvatelé Lužické a Olomoucké ulice chystají k další petici.
„Před šesti lety jsme už jednu podepsali, ale u našich radních nenašla

žádnou odezvu,“ dodala paní bydlící
přímo naproti Disco Clubu Morava.
Když se podíváme do nedávné minulosti, před pěti lety se na základě
petice občanů za uzavření provozu
klubu v Moravě skutečně moc neudělalo. „Během uplynulého roku
došlo k výraznému zlepšení chování
návštěvníků diskoték v Moravě, k čemuž přispěli provozovatelé podniku,
ale hlavně strážníci městské policie.
Ti znásobili počet hlídek kontrolujících dodržování nočního klidu,
zejména v pátek a v sobotu v okolí
Moravy. Nyní je tedy až na malé
výjimky klid, proto již neuvažujeme o vyhlášce, která by omezovala
provozní doby diskoklubu, nebo ho
dokonce uzavřela,“ prohlásil v září
2015 tehdejší primátor Prostějova
Miroslav Pišťák.
Dnes se ale zdá situace jiná. Alespoň
v tom, že současné vedení města

skutečně uvažuje vyjít obyvatelům
z okolí Moravy vstříc. Přestože restaurační zařízení jsou v souvislosti
s koronavirovými opatřeními již
delší dobu uzavřena, řeší prostějovská radnice, jak naložit se stížnostmi lidí z okolí diskotéky Morava. Ti
dlouhodobě upozorňují na rušení
nočního klidu v důsledku provozu
tohoto zařízení. „Jednal jsem již několikrát s provozovatelem diskotéky
a požádal jsem jej, aby zajistil takové
úpravy uvnitř provozovny, kdy by
lidé nechodili kouřit ven, tedy aby
zřídil kuřárnu na vhodném místě
v budově. Dále jsem jej požádal, aby
zároveň učinil taková opatření, aby
se nešířil hluk zevnitř diskotéky,“
potvrdil primátor města František
Jura s tím, že o navrhovaném opatření jednal i se zástupci stěžovatelů,
kteří považují za hlavní zdroj hluku
převážně hloučky kouřící a diskutující mládeže postávající před diskotékou. „Městská policie proto
pravidelně v této lokalitě provádí
kontroly nejen na základě telefoná-
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tů občanů, ale i z preventivních důvodů,“ připomněl ještě primátor. Jak
vyplynulo z dalšího prohlášení radních, magistrát skutečně začíná uvažovat o tvrdém opatření. „Návštěvníci
diskotéky Morava si musí uvědomit,
že právě oni a jejich další chování
v okolí tohoto podniku rozhodnou,
zda bude vedení radnice muset přikročit k dalším opatřením, která by už
ale musela být mnohem razantnější,“
apeluje na ty, kteří diskotéku v této lo-

kalitě navštěvují, náměstkyně primátora Milada Sokolová a varuje: „Pokud nebudou ze strany provozovatele
učiněna potřebná opatření a situace
v této lokalitě se nezmění k lepšímu,
není vyloučeno ani vydání obecně
závazné vyhlášky, která by regulovala
provoz hostinských zařízení!“
Večerník se během uplynulého týdne pokoušel spojit s nedávno novým
majitelem Disco Clubu Morava, ale
zatím bezúspěšně.

Potvrzeno!
Místo Planea

František JURA,RTKO¾VQT
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bude

u Teska
Pepco
PROSTĚJOV Oblečení pověšené na ramínkách, hračky a dekorace srovnané do regálů.
V obchodní zóně u Teska co nevidět otevře v pořadí druhá prostějovská prodejna polského
obchodního řetězce Pepco. O zákazníky asi nebude mít nouzi. Při nedávném znovuotevření Pepca nacházejícího se u „starého“ Kauflandu v Okružní ulici se několik dní tvořily dlouhé
fronty již před vstupem do prodejny. Týden po Planeu byla koncem letošního ledna uzavřena
také nedaleké prodejna rakouského řetězce Hervis, která nabízela sportovního oblečení, obuv
a vybavení. V tomto případě však ještě nový nájemce není znám.
(mls)

VÍCE ČTĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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Podobně jako spousta našich spoluobčanů se i já těším, až budeme moci „hodit
za hlavu“ všechna omezení vyplývající z
epidemie koronaviru. Nebo aspoň ta nejpřísnější. Proto mám radost, že se už dnes
mohou otevřít restaurační předzahrádky.
Po mnoha týdnech strávených jen doma,
případně ještě v zaměstnání, si to všichni
zasloužíme. Dobrá káva, limonáda nebo
pivo chutnají na čerstvém vzduchu lépe.
Stejně tak jsem rád, že počasí přeje cyklistice. Mně samému jízda na kole nebo na
koloběžce dává spoustu energie. Rád sleduji město i jeho obyvatele z bezprostřední
blízkosti a užívám si přitom svobodný pohyb pod širým nebem. Věřím, že to máte
podobně.
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pohled zpátky
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Kompostárna

STARÉHO
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KRALICE NA HANÉ Tenhle
projekt neměl na růžích ustláno
od samého začátku. Nejprve šly
po Kralicích fámy, že v areálu
firmy Spreso vyroste spalovna
odpadů. Pak se v této souvislosti hovořilo o překladišti odpadů. Ve finále vyšlo najevo, že by
se mělo jednat o kompostárnu,
která by navázala na předchozí projekt, po němž tu zůstala
zátěž v podobě více jak 20 000
tun odpadu. Ovšem místní se
postavili proti jakékoliv další
aktivitě a investor musel ustoupit. Co bude dál se zanedbaným
areálem, kam je nyní zakázán
vstup, není v tuto chvíli vůbec
jasné...
Skupina EFG koupila kompostárnu v Kralicích na Hané od společnosti Spreso v roce 2018. Ta zde
předtím necelých deset let pro-

vozovalo kompostárnu, ukázalo
se však, že svážené odpady rozhodně nebyly pouze biologického původu, jak by tomu u kompostárny mělo být. Zbytky plastů
či kovového odpadu pak místní
nacházeli i na okolních polích,
kam byly převáženy. Ukončení
provozu v areálu tak v Kralicích
uvítali. Po špatných zkušenostech se totiž zdejší postavili proti
opětovnému provozu.
Na druhou stranu společnost
EFG opakovaně deklarovala,
že ekologickou zátěž zlikviduje
a dál bude v areálu kompostárnu provozovat zcela v souladu se
zákonem. Důvěru místních ani
vedení obce si však ani opětovně
nezískala a na podzim loňského
roku svůj podíl ve firmě Spreso
prodala. Zároveň si ponechala
pootevřená zadní vrátka. „Energy
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financial group není již vlastníkem
společnosti Spreso. Avšak s ohledem na doložku výhrady zpětné
koupě ve smlouvě o převodu
podílu může za určitých podmínek opět do společnosti vstoupit.
Toto právo EFG uplatní pouze
v případě až bude mít jistotu, že
se příslušné orgány samosprávy
budou ochotny vstřícně postavit
k problému,“ vyjádřil se Milan
Rozlivka z EFG.

ZASTUPITEL:
„FIRMY BYLY
PROPOJENÉ“

Dle místních zastupitelů firma EFG nepostupovala férově.
„Podle našich informací existuje
přímé personální spojení mezi
společnostmi EFG a Spreso. Proto jsme neměli důvěru, že by pro-

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

v Kralicích
nebude

blém se skladováním škodlivého
odpadu nepokračoval. Navíc areál
kompostárny je nevhodně umístěný a vítr by zápach z něj mohl
roznášet do městyse. Kromě toho
mohlo dojít i k ohrožení spodních vod. Osobně jsem velkým
fandou kompostování, nicméně
případná kompostárna by u nás
měla vzniknout jinde a za zcela
jiných podmínek,“ vyjádřil mínění většiny místních zastupitel Radim Maleček, kterého se Večerník zeptal, co bude s areálem dál?
„To zatím nikdo neví, aktuálně
v této věci probíhají právní kroky,
do nichž nevidím. Faktem je, že
jsou v areálu umístěny cedulky se
zákazem vstupu. Jsou tam místa,
kam se člověk může propadnout
i do třímetrové hloubky plné
bahnitého odpadu,“ upozornil
Maleček.
(mls)

PROSTĚJOV Neobyčejně krásný pohled se
nabízí v těchto dnech všem, kteří se vypraví
do Krasic. Staleté stromy se odráží na lehce
zčeřené vodní hladině zdejšího rybníka.
Přitom ještě před pár lety byla nádrž zcela
vypuštěná a její dno zarostlé akáty. Zároveň se spekulovalo o tom, že jeho tehdejší
soukromý majitel by zde nejraději začal
stavět nové domy. K tomu ovšem nedošlo, rybník odkoupilo město a nechalo ho
opravit. Rozplynul se tedy definitivně tento STÍN MINULOSTI?
Zahájení oprav krasického rybníka se dlouho
oddalovalo. Nejprve se nedařilo vybrat stavební firmu, pak vše zdržel záchranný odchyt
obojživelníků i další komplikace. S opravami
se konečně začalo před dvěma lety, loni byl
rybník opět napuštěn. „Myslím, že je velmi
dobře opravený. Jenže ryby se v něm chovat
dalších deset let nebudou. Je to kvůli podmín-

à

10. 5. 2010

Letošní král Majáles Jiří Havela z Gymnázia Jiřího Wolkera
je pro studentskou recesi jako
dělaný. On i celá jeho družina
uhranuli Prostějovany a samozřejmě i porotu volící nového
krále. Gymnazisté po celý den
brázdili městem ve slušivých
spartakiádních úborech, přesněji řečeno v červených trenýrkách, bílých nátělnících
a legendárních jarmilkách na
nohou.

„Mám pro vás vzkaz od některých
pohoršených úředníků radnice.
Prý když se podívali z okna, tak si
mysleli, že se vrací čas o nějakých
dvacet let zpátky,“ pronesl těsně
před vyhlášením krále Majáles
směrem ke studentům GJW Aleš
Procházka, ředitel knihovny a moderátor slavnostního vyhlášení.
Pak nastala chvíle napětí, že by
na nádvoří prostějovského zámku bylo slyšet spadnout špendlík.
„Králem Majáles byl zvolen Jiří

kám dotací, které byly na jeho rekonstrukci
využity. Rybník tak zatím bude sloužit hlavně
obojživelníkům, zejména žábám a čolkům,“
vysvětlil Pavel Müller jednatel prostějovských
rybářů, kteří se dlouhá léta o rybník starali.
Na jeho břehu stojí několik nádherných stromů, jedním z nich je památný platan javorolistý. Tomu po vypuštění rybníka hrozilo, že
by mohl uschnout.
V souvislosti s následnou rekonstrukcí se
zase hovořilo o tom, že se pravděpodobně
neobejde bez většího kácení zeleně, která
svými kořeny narušuje břehy a způsobuje
jejich prosakování. „S tímto se stavební firma vypořádala velmi dobře, rozšířila břehy,
čímž sice zmenšila plochu rybníka, na druhou stranu zřejmě neporušila kořeny stromů.
Přesto si myslím, že za nějaký čas bude další
rozrůstání jejich kořenů opět problém,“ uzavřel Müller.
(mls)
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Vzkaz krále Majáles: Å1(92/7(.20$1Ġ(´
Napsáno
pred

Pondělí 11. května 2020

Havela. Ať žije,“ vyřkl emotivně
Procházka. Pro korunu i zlatý klíč
od městských bran si maturant
z Gymnázia Jiřího Wolkera vyběhl
na pódium společně s celou družinou věrných v červených trenýrkách. „Chtěl bych všechny pány
konšely na radnici ujistit, aby byli
v klidu. Jde jen o recesi, komunisti se už nevrátí! A všem bych chtěl
vzkázat, aby nevolili komanče,“
pronesl s hurónským smíchem
král Majáles roku 2010.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Majáles patří v Prostějově tradičně k velice oblíbeným
lidovým veselicím. Ten před deseti lety byl hodně vydařený a v jednu chvíli to na náměstí skutečně vypadalo,
jako kdyby omladina nacvičovala na dříve tolik oblíbenou spartakiádu. Korunovaný král Jiří Havela si tehdy
moc přál, aby našinec nevolil komunisty. I když on ani
jeho spolužáci tehdy v jejich osmnácti letech mohli jen
těžko vědět, co rudí napáchali za čtyřicet let totality,
maximálně tak z učebnic, přesto vzkaz mladého studenta a krále Majáles zněl hodně vyzývavě. Ironií osudu ale bylo, že Jiří Havela to pořádně zakřikl. O čtyři
roky později se komunisté v Prostějově poprvé od sametové revoluce dostali opět do čela města a stali se součástí
Rady statutárního města Prostějov...
(mik)

Provozovnu
REDAKCE
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
najdete
v ulici Vápenice č.p. 19

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vápenice
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Příště: Poděbradovo náměstí

Přijímáme zde
řádkovou inzerci,
vzpomínky
na zesnulé,
odpovědi na soutěže
i náměty od čtenářů.

20050410676

582 333 433
inzerce@vecernikpv.cz
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Opil se za kamaráda
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Minulé pondělí 4. května v dopoledních hodinách bylo na linku 156
přijato oznámení o ležícím muži na
autobusovém nádraží. Hlídka jej
našla ležícího na zemi u lavičky. Po
kontaktování dotyčný vstal, posadil se a strážníkům sdělil, že se opil
z důvodu tragické události, která se
stala jeho kamarádovi. Odpočine si
a poté odjede domů. Kontrolovaný
muž byl v pořádku a po strážcích
zákona nic nepožadoval. O dvě hodiny později však bylo přijato opět
stejné oznámení. Vyslaná hlídka nalezla totožného muže, jak opět spí
u lavičky. Jeho stav opilosti se oproti
prvnímu setkání podstatně zhoršil,
nebyl schopný samostatné chůze
a jakékoliv komunikace. K posouzení zdravotního stavu byl na místo
přivolán lékař. Dechovou zkoušku
se z důvodu silného ovlivnění alkoholem nepodařilo provést. Po
vyšetření lékařem strážníci rozhodli
o převozu šestapadesátiletého muže
na protialkoholní záchytnou stanici
do Olomouce. Protiprávní jednání
bude oznámeno správnímu orgánu.

Zloděj chtěl vonět
V pravé poledne na prvního máje
řešili strážníci drobnou krádež
v supermarketu v Olomoucké ulici. Z přestupku proti majetku je
podezřelý osmadvacetiletý muž,
který si na prodejní ploše mezi regály vložil zboží místo do košíku
pod bundu a následně prošel pokladní zónou bez zaplacení. Jeho
nezákonné jednání však neušlo
pozornosti ostrahy obchodního
domu, která jej zadržela a na místo přivolala hlídku strážníků. Při
zjišťování všech skutečností vyšlo
najevo, že bylo odcizeno zboží
v hodnotě 309,50 koruny. Jednalo
se o deodorant Old Spice a čtyři
čokolády Geischa. Z lupu se tak pachatel dlouho neradoval a hlídce se
na místě ke krádeži přiznal. Jelikož
sortiment nebyl nijak poškozen,
byl vrácen zpět do prodeje. Celý
případ bude oznámen správnímu
orgánu k projednání. Ten za takové
počínání může udělit pokutu do
výše 50 000 korun.

Při čištění hrozí pokuty
Od 5. května začalo blokové
strojní čištění města. Místa, kde
bude čištění probíhat, jsou vždy
více jak týden dopředu označena dopravní značkou. Tuto
značku neruší ihned následující
křižovatka, jak se mnoho řidičů
domnívá. Platnost je ukončena
značkou Konec zóny s dopravním omezením. Tímto by strážníci městské policie chtěli informovat řidiče, aby svá vozidla v daný
termín přeparkovali a předešli
tak zbytečným komplikacím.
Nerespektováním dopravního
značení je velice obtížné vymezené ulice vyčistit, a navíc může
být řidiči udělena pokuta do výše
2 000 korun. Město na lokality,
ve kterých bude čištění probíhat,
upozorňuje v Prostějovských
radničních listech, na webových
stránkách, formou hromadného
informování občanů i v rubrice
Večerníku na straně infoservisu.

VYKRADAČI AUT OPĚT UDEŘILI. U HŘBITOVA!

PROSTĚJOV Po delší době klidu opět udeřili poblíž Městského hřbitova
v Prostějově vykradači aut.
Policie pátrá po pachateli, který vykradl Fiat zaparkovaný za
hřbitovní zdí. Starší pachatelka
zloději výrazně pomohla tím,
že na sedadle nechala viditelně položenou kabelku. Pokud
se vyšetřovatelům podaří zjistit pachatele, hrozí mu až osm
let vězení, protože kradl v době nouzového stavu!

Michal KADLEC
V neděli 3. května po desáté hodině
se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do osobního automobilu Fiat Punto
zaparkovaného za hřbitovem v Lidické ulici v Prostějově. K poškození
a vykradení vozidla přispěla svou

Majitelka vozidla zhřešila, nechala kabelku na sedadle...

neopatrností osmašedesátiletá žena,
která na zadním sedadle ponechala
viditelně umístěnou dámskou kabelku. „Té se pachatel zmocnil po rozbití
skleněné výplně okna a způsobil tak
škodu vyčíslenou na dva tisíce korun.
Když už se do Fiatu vloupal, tak ho
zběžně prohledal a nalezl i peněženku pětačtyřicetileté majitelky vozidla,
načež také této peněženky s osobními
doklady, platební kartou a finanční
hotovostí se zmocnil. Celková výše
způsobené škody se tak vyšplhala až
k bezmála sedmi tisícům korun na
odcizených věcech. Na další dva tisíce
korun pak majitelka vyčíslila škodu
způsobenou poškozením vozidla,“
vypočítal František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostěov.

<NQF÷LGWJąDKVQXCPCN¾MCNCMCDGNMCRQPGEJCP¾OCLKVGNMQWCWVCPC\CFPÊOUGFC
FNG
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Policisté věc šetří pro podezření
ze zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. „Za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody na dva roky až osm

.RQIOLNWSĆLYHQêHQËêW\ĆQRKÛFKPLO¿êNĎ

let,“ doplnil ještě mluvčí prostějovských strážců zákona s tím, že
s ohledem na spáchání trestného
činu v době nouzového stavu pachateli hrozí právě výše zmíněný
mnohem vyšší trest, než za běžných okolností.
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Japonské nože
jsou fuč
Předminulou neděli 3. května
před šestnáctou hodinou měl
dosud nezjištěný pachatel ze
skladu prodejny v Plumlovské
ulici odcizit celkem 18 nožů
značky Santoku Knife Vives,
čímž měl prodejně způsobit
škodu vyčíslenou na 6 462 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za zločin krádeže hrozí
trest odnětí svobody na dva
roky až osm let.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Kola měnil

3HMVNDőHXKRGLOGRNUNX za drogy
PROSTĚJOV Co všechno se může stát při
procházce se čtyřnohým kamarádem, se
přesvědčil osmačtyřicetiletý muž se svojí
manželkou. Minulé pondělí v podvečerních
hodinách venčili své psy na vodítku nedaleko lesoparku Hloučela. V tu chvíli netušili,
že se může stát něco nepředpokládaného...
„Když viděli přibíhajícího jiného psa na volno
a majitel stál poblíž, upozornili jej, aby si svého
psa zavolal a připnul na vodítko. Na to reagoval
jednatřicetiletý muž slovním vyhrožováním
a také došlo z jeho strany k fyzickému útoku,
když uhodil staršího muže rukou do oblasti
krku. Následně z místa odešel i se svým kamarádem. Manželská dvojice sledovala, kterým
směrem se vydali a vše popsali přivolaným stráž-

níkům,“ uvedl Petr Zapletal, strážník a zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
„Strážníci dotyčné i s oznamovatelem zastihli
v nedalekém občerstvení. K celé situaci uvedli,
že měli své psy na volno, ale že nejsou agresivní a nikomu by neublížili. Dále si nejsou vědomi žádného úderu rukou do krku, pouze mělo
dojít k odstrčení břichem. Hlídka dále zjistila jak
u jednatřicetiletého, tak i u jeho dvaatřicetiletého známého porušení vládního nařízení. Oba
neměli na veřejně přístupném místě i při projednávání celé záležitosti s hlídkou roušku ani jinou
ochranu dýchacích cest,“ informoval dále Zapletal s tím, že všechna zjištěná protiprávní jednání
budou oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
(mik)

PROSTĚJOV Kde vzít na drogy? Osmatřicetiletý Prostějovan si věděl rady. Od svých
kompliců kupoval kradená kola, která buď
přímo měnil za pervitin, nebo je dále přeprodával za zlomek hodnoty a získané peníze
použil na nákup drog. Policisté jej viní z pěti
takových transakcí.
„Z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti
a přečinu krádeže ve formě podílnictví viní prostějovští kriminalisté osmatřicetiletého muže z Prostějova. Obviněný se protiprávního jednání měl
dopustit nejméně v pěti případech v období od
začátku minulého roku do ledna roku letošního
tím, že od svých známých zakoupil pět jízdních
kol, přestože věděl, že tato byla krátce předtím odcizena jejich majitelům. V jednom případě ke krá-

deži svého známého sám ponoukal a během ní
hlídal jeho kolo, na kterém na místo přijeli,“ potvrdil zvláštní případ „podnikání“ František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak šly události dál? „Kola v celkové hodnotě vyčíslené na více než padesát tisíc korun poté dále
prodával za zlomek jejich hodnoty, či směňoval
za pervitin,“ šokoval mluvčí a dodal, že obviněný
muž se k uvedeným pěti skutkům pod tíhou důkazů přiznal. „V případě odsouzení mu za toto
jednání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“
konstatoval František Kořínek s tím, že jeho „dodavatelé“ kol jsou v současnosti stíháni za přečin
krádeže. Za ten jim v případě odsouzení hrozí trest
ve stejné výši.
(mik)
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UKRAJINCI SI LIŠTY NA VYKRÁDÁNÍ BANKOMATŮ
KOUPILI PŘES INTERNET
K podvodům využívali falešného
krytu výdejního prostoru

Nevydal vám bankomat v Prostějově před loňskými Vánoci peníze? Pak jste se možná stali
obětí ukrajinských podvodníků. Jejich finta
byla celkem jednoduchá. Na bankomat umístili falešný kryt. Když pak klient banky chtěl
vybrat, zásobník se neotevřel a peníze se neobjevily. Pokud klient pouze vzal kartu a odešel,
pak o své peníze přišel. Na tento moment totiž
čekali oba filutové, kteří následně kryt odmontovali a částku připravenou k odběru shrábli
do vlastní kapsy.

1NGJC-[T[NKWMC XNGXQ C;GXJGPC-CTRKWMCWUX÷FéQXCN[\GLOÆPC\¾\PCO[\MCOGT
KRTQVQLKOPG\DÚXCNQPGåUGMéKPčORąK\PCV
(QVQ/CTVKP<CQTCN

ryliuk s Yevhenem Karpiukem navštívili Česko za
účelem vykrádání bankomatů celkem dvakrát. Poprvé to bylo od 30. září do 5. října loňského roku,
podruhé se sem vrátili 29. listopadu. Zadrženi pak
byli 4. prosince. Mezitím se zaměřili na bankomaty
například v Praze, Brně, Ostravě, ale také v Prostějově. „Ano, udělal jsem to s kamarádem Yevhenem
Karpiukem. Chtěl jsem vydělat více peněz na
rehabilitaci svého postiženého čtyřletého dítěte,
které trpí genetickou vadou,“ hrál na city vyučený
3HQt]HFKFH]SČW
zámečník Oleh Kyryliuk, který se dle svých slov
jediná banka
živil zejména převážením ojetých aut ze západní
Přestože počínání obou Ukrajinců bylo zazname- Evropy do své vlasti, kde je následně prodával. Jako
náno na kamerách, vše jim poměrně dlouho vychá- takový navštěvoval často nejen Českou republiku,
zelo. Zjistit jejich identitu totiž nebylo pro policisty ale také Německo, Itálii či Litvu.
ničím snadným. Dle obžaloby tak v padesáti přípa=ĜHMPČNUDGOL
dech vybírali peníze místo majitelů účtů. Celková
i jinde
škoda způsobená oběma podvodníky pak byla vyčíslena na 260 tisíc korun. U soudu však po nich Soudce Petr Vrtěl byl zvědavý zejména na skuzpět peníze požadovala pouze ČSOB, a to ve výši tečný účel návštěvy obou podvodníků v naší
141 tisíc korun. „Ostatní banky na výzvu buď nerea- vlasti. „V Polsku jsem chtěl koupit motor do
govaly, nebo sdělily, že jim škoda nebyla způsobena,“ auta. Cestou jsme se zastavili v Česku, abychom vyzkoušeli falešné lišty do bankomatů,
prozradil překvapivou zprávu soudce Petr Vrtěl.
které jsem předtím koupil na internetu,“ přiznal
Kyryliuk, jehož se však soudce vyptával mimo
3ĜL]QDOLVH
jiné i na to, zda nezkoušel své podvody i jinde.
V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že Oleg Ky- Zatímco u Německa či Itálie to Kyryliuk kate-

PROSTĚJOVZNa internetu dnes seženete opravdu všechno. I věci, které
vás mohou dostat až do vězení... Tak čtyřiačtyřicetiletý Oleh Kyryliuk na
webu sehnal falešné kryty výdejního prostoru bankomatů, naložil je do
auta, přibral svého o čtrnáct let mladšího kamaráda Yevhena Karpiuka
a společně vyrazili do ČR. Dlouho se jim dařilo. Jen na Prostějovsku vybrali
z bankomatů minimálně 140 000 korun. Následně však spadla klec, oba
byli zadrženi a putovali do vazby. Minulé úterý i s rouškami přes ústa předstoupili před prostějovský soud, kde se ke všemu přiznali.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL

BYLI JSME
U TOHO

goricky popřel, v případě Slovenska se zarazil.
„Pokud mohu, tak na tuto otázku odpovídat
nebudu,“ reagoval Kyryliuk. Z uvedeného vyplývá, že ČR očividně nebyla jedinou zemí, kde
oba Ukrajinci řádili.

&KWČMtQDKUDGLWãNRGX
U soudu zaznělo i svědectví jednoho klienta,
který si chtěl vybrat 30 000 korun. Když se mu
to nepodařilo, zavolal na infolinku, následně sepsal reklamaci a peníze mu byly nakonec bankou
vydány. Bankovky, k nimž se původně nedostal,
však dle obžaloby skončily u podvodníků. Jejich
obhájci u soudu deklarovali snahu svých klientů
zaplatit způsobenou škodu. Dle slov Olega Kyryliuka má jeho strýc připraveno k náhradě škody
zhruba 5 200 eur. „Včera jsme v této věci kontaktovali ČSOB a Komerční banku, jimž měla být
způsobena nejvyšší škoda. Zatím však nereagovaly,“ konstatoval právník.
Soudní líčení bylo v tomto případě neobyčejně časově náročné. Přispěl k tomu i fakt,
že se neobešlo bez přítomnosti překladatelky a každé slovo muselo být tlumočeno.
I proto rozsudek ani po celodenním dokazování nepadl a hlavní jednání bylo odročeno na 16. června.

6

www.vecernikpv.cz

děti, pejsci a zdraví

Pondělí 11. května 2020

Posílejte svá miminka

20050710695

20040810545

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

do školy!

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval na konci března tohoto roku, prostějovští radní dali
tomuto projektu zelenou. V září
tohoto roku chce Základní škola
v ulici Dr. Horáka otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem,
které budou moci trávit příští
školní rok před opravdovým nástupem povinné docházky už na
půdě školy.
Ve škole pokračují i v této pohnuté době pečlivé přípravy na to, aby
zde na podzim skutečně přivítali první předškoláky. „Přípravná
bude tato třída v každém směru.
Půjde o velmi omezený počet deseti až patnácti dětí, což dává zkušené učitelce prostor pro individuální přístup zacílený na potřebné
didaktické činnosti, které budou

Na ZŠ
a chystají
k
á
r
o
H
.
r
D
u tøídu
pøípravno

takzvaně šité na míru
každému žáčkovi a samozřejmě
ke každodenní logopedické péči.
Děti se budou formou hry nenásilně připravovat na bezproblémový vstup do první třídy, a to zcela
zdarma,“ prozradila Večerníku
Michaela Mayerová, zástupkyně
ředitelky pro první stupeň ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově.
Těsné sousedství prvních tříd
umožní podle ní úzkou spolupráci
pedagogů, navazování sociálních
kontaktů a prvních přátelství. „Počítáme s častým a pravidelným využíváním všech venkovních učeben, pomůcek, bazénu pro výuku
plavání a samozřejmě školní druži-

ny, která je k dispozici od 6.30 do
17.00 hodin. Prostě se zapojením
dětí do celkového života školy.
Přechod do první třídy by tak měl
být pozvolný, nenásilný a doufáme, že pro všechny i příjemný,“ věří
Mayerová.
A co se děje na ZŠ Dr. Horáka v těchto dnech? „V této ne úplně jednoduché a nestandardní době intenzivně
pracujeme na opravách chodeb,
podlah a tříd, aby bylo na co se těšit,
protože radost z toho, že se něco daří,
je nezbytná a dodává patřičnou motivaci k další práci,“ uvedla zástupkyně
ředitelky pro první stupeň ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
(red)

20022410361

S odkladem, a přece
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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.

BARUNKA
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
C FQDT¾EMÚO UTFÊéMGO XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGVK
TQMč,GVQXGUGNÚRGLUGMMVGTÚO¾GPGTIKGUV¾NGPCTQ\F¾
X¾PÊCRTQEJ¾\M[UKWåÊX¾8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾F
MQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

$'0ª-

LG FGXÊVKNGVÚ MąÊåGPGE DÊINC UVąGFPÊJQ X\TčUVW /¾ Rą¾VGN
UMQW C RQJQFQXQW RQXCJQW XJQFPÚ M FQOGéMW UG \C
JT¾FMQW5XÆOWR¾PGéMQXKDWFGX÷TPÚORCTċ¾MGOCT¾F
UPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷UHGP
MQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG

publicistika

www.vecernikpv.cz

Pondělí 11. května 2020

*/26$9(Ġ(51Ì.8
MARTIN ZAORAL

3URĀSRVOHGQtVORYDPtYDMtREY\NOHKOXSiFL"
Asi máte ve svém okolí také někoho
takového. Člověka, který za všech
okolností musí mít poslední slovo.
S touto nutkavou potřebou se lidé
zřejmě rodí a v genetické výbavě si
ji na svět přinášejí zejména ženy. Ale
rozhodně nejen ony. To, co mnozí
z nás důvěrně znají z domova či zaměstnání, můžeme zcela nezaujatě
a s příjemným odstupem sledovat
prakticky v každé diskusi na sociálních sítích.
Obvykle se přitom nejedná o poslední slovo, ale poslední slova. Naprosto typické je, že tato slova se již

absolutně netýkají toho, o čem dotyční spolu původně hovořili. Vztah
mezi výchozím tématem hovoru
a posledními slovy je většinou stejný jako mezi kozou a petrželí. Tedy
prakticky žádný, založený pouze na
emotivní asociaci zarytého ploditele
posledních slov. Tahanice o ně sice
může každého z nás lehce přenést od
debaty nad domácím přežvýkavcem
až k diskusi o rostlinách z rodu miříkovitých, ale každý rozumný člověk
se v takové situaci musí sám sebe zeptat proč? Proč bych měl sáhodlouze (zase) debatovat o nějaké petrželi,

když jsem původně chtěl rozebírat
jen ty kozy?
Je proto přirozené, že pokud už se
debata stočila někam jinam, je naprosto neúčelné v ní dále pokračovat. To si uvědomoval už Karl Marx,
který upozornil, že poslední slova
jsou na světě pro hlupáky, kteří toho
ještě neřekli dost.
Ostatně jediné, co poslední slovo
může jeho držiteli přinést, je povzbuzení vlastního ega, iluzorní
vědomí, že právě on přišel s tou poslední a definitivní pravdou či urážkou, která mu do mozku vpravila

endorfin z pomyslného vítězství.
Dopřejme mu ho! I kdybyste s takovým člověkem diskutovali dlouhé
hodiny, dny i roky, stejně jej nezměníte. A čas se dá strávit mnohem
smysluplněji i příjemněji. To samozřejmě neznamená, že se člověk
proti různým nařčením nemá bránit,
ale stačí to udělat jednou, není nutné
tu samou myšlenku opakovat různými slovy. Ono totiž pak hrozí, že se
obrana změní v útok. A jak známo,
útok plodí jen další útok. A celá jinak
naprosto zbytečná diskuse je brzy
ještě delší než tahle glosa...

PÁR JARNÍCH MYŠLENEK V KORONAVIRU
Aktuální celosvětová situace, přiznejme si, dovoluje i tak nějak „rozvolnit“
mozkovnu a zaobírat se věcmi, které sice nikam možná
neposouvají běh dějin, ale
stojí za to hodit je na papír.
A tak se zrodilo dnešní zamyšlení, které doporučujeme čas od času všem.

Z

dravotní procházky jsou dovoleny a tak jsem se „cournul“ naším městem a byl potěšen
tím, že přestože tady máme krizi
v podnikání a ve chvíli tohoto textu je v podstatě ještě vše zavřeno,
tak se objevují nové provozovny.
V Dolní ulici mě třeba potěšilo
nové pekařství, které teď sice jede
v omezeném režimu, ale vzhledem
k blízkému sídlišti si cestu k zákazníkům najde. Ono dát si čerstvý
rohlík, chléb, obložený chlebíček či
něco sladkého k snídani, to upřímně hned zlepší náladu. Věřím, že
dojde i na kávu s sebou a až zase
bude vše normální, že se tato provozovna uživí. Na zajímavý obchod
jsem narazil také v uličce Kramářská. Už podle názvu „Alkoholka“
se pravda jedná trochu o jiný druh
podnikání, ale myslím, že i tato
provozovna si své zákazníky najde,
jelikož výloha působí velmi dobře.
Zaměření vypadá jako cílené na
kuřáky a vyznavače lepších nápo-

jů, tedy whisky, bourbon atd. Samozřejmě opět bude třeba hlubší
průzkum, až se vše uklidní, za sebe
se těším. Slyšel jsem již také o nějakých nových zrekonstruovaných
hospůdkách v okolí, takže snad se
onoho 25. května a pak následně
v červnu dočkáme velké radosti i jásání, až nás zase pan Prymula a pan
Hamáček pustí ven a do zábavných
podniků s konzumací.
teď k televizním programům,
které se samozřejmě rozebírají
i v našem městě. Starší část obyvatel
zřejmě nadchl nový kanál ČT3 s retro pořady, děti se rády podívají na
pohádky. A ač to zní až neuvěřitelně,
tak i na pořad UčíTelka, protože, zní
to ještě neuvěřitelněji, ale škola jim
už chybí. Já osobně si vychutnávám
sestřihy na sportovních kanálech
a rád se podívám především na minulé úspěchy hokejové a fotbalové.
Stanice ČT Sport dávala zatím sestřihy ze starších ročníků československého a českého play-off, ale slíbila
i sestřihy ze slavných hokejových
šampionátů, kde jsme se stali mistry
světa. Takže se možná opět podíváme do Katowic 76, Vídně 77, či Prahy 85 atd. Hlavně ti mladší sportovci
by se měli podívat na výkony Hlinky,
Martince, Šťastného a dalších proti
Sovětům a Švédům, případně na
parádní gól Vladimíra Růžičky, kterým nachytal sovětského brankáře
Myškina na hruškách v Praze 1985,

A

případně na výkon Jiřího Šejby proti Kanadě na tomtéž šampionátu.
Fotbalová část redakce se zřejmě
kochá sestřihy z mistrovství světa,
případně z našich reprezentačních
utkání, a to ať už soutěžních, nebo
přátelských. Velmi potěšující jsou
i retro záznamy z pohárových utkání. Líbí se mi také, že kluby v rámci
charity provedly jakýsi virtuální
retro prodej na své slavné zápasy.
A tak zase šlo koupit třeba lístek na
pohárové utkání Sigma Olomouc
vs. Real Madrid z roku 1992. Musím se pochlubit, že jsem v tom roce
na tomto zápase byl a strašně si ho
užíval. I když bylo narváno doslova
k prasknutí, výsledek 1:1 musel tehdy potěšit úplně všechny.
evím jak vy, ale cítím, že se
postupně nám vytrácí humor. Když nám to všechno začalo,
tak během dvou dnů byly sítě zahlceny vtipy, videi a hláškami, člověk
ze smíchu nevyšel. S postupujícími
týdny mám ovšem pocit, že nám
toho humoru nějak dochází, že spíše stoupá nervozita a nedobrota. Asi
není normální, když se lidé málem
poperou ve frontě před trafikou o to,
zda od sebe stojí dva metry, nebo
metr devadesát. A o tom, co se děje
v supermarketech, raději pomlčím,
ale obecně vidím více uštěkanosti
a jakési neochoty se uklidnit.
Doba je zlá, ale bude líp, snažme se
to teď přežít ve zdraví a klidu.

N
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Èím dál tím horší
Už se pomalu nevyznám v prohlášeních města, kdy vlastně začne rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově. Pořád jen samé výmluvy a odklady.
Každopádně bychom všichni byli rádi, kdyby začala co nejdříve a kdyby se
jako první opravil železniční přejezd. Protože po tomu, po čem přejíždíme,
se už ani přejezd nedá říkat, ale spíše jde o kolejovou překážku! Týká se
to hlavně kolejí vlečky do místní slévárny, o kterých se už napsalo miliony
písmenek a k ničemu to pořád nevedlo. Podívejte se na ty koleje, jak aktuálně vypadají! Ze silnice trčí koleje už více než deset centimetrů, a pokud
nenajedete autem až k samému okraji komunikace, kde však můžete srazit
chodce nebo cyklistu, urvete si spodek auta. A kdo pak bude platit škodu?
Jiří Beran, Prostějov

Roušku vzteky odmítl
Během minulého týdne jsem se stal svědkem zajímavé události před
supermarketem Albert ve Vrahovické ulici. Před prodejnou postával
bezdomovec. Neměl ani ochrannou roušku a po lidech vycházejících
z prodejny požadoval peníze. Prý na jídlo. Kolemjdoucí se od něj odvraceli, protože šlo o mladého muže velice zanedbaného zevnějšku,
o špinavých a roztrhaných šatech raději ani nemluvě. Tu k němu přistoupila starší žena a podávala mu čistou bílou roušku. Chtěla, aby si
ji nasadil, že mu ji věnuje. Bezdomovce popadl vztek, dámu poslal do
…., a dokonce ji málem uhodil. Naštěstí šli okolo jiní dva muži a onoho bezdomovce zahnali na útěk. I takové věci se dneska v Prostějově
stávají...
Petr Linhart, Prostějov

Kde jsou kamery?
Jestliže byla už podruhé v krátké době za sebou poškozena nedávno vysazená
lípa ve Smetanových sadech, pak se ptám, proč už dávno v předmětném parku
nejsou nainstalovány kamery? Vždyť ani zdaleka nejde o první takovýto spáchaný čin. Nemohu uvěřit tomu, že strom někdo mohl jen tak nepozorovaně
zničit. Jinak je to ale samozřejmě obrázek toho, jak si někteří spoluobčané váží
hodnot a práce druhých.
Petra Nádvorníková, Prostějov

Vyhozené peníze
Zajímalo by mě, na co bylo budováno parkoviště v ulici Josefa Lady v blízkosti zimního stadionu nebo Národního sportovního centra? Chápal bych to jako
posílení kapacity parkovacích míst při sportovních utkáních. To je ale jednou či
maximálně dvakrát za týden a ke všemu na pár hodin. Běžte se na toto parkoviště podívat jindy, je naprosto prázdné a nevyužívané. Podle mého názoru to bylo
zbytečně vyhozených osm milionů korun.
Stanislav Langr, Prostějov
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Chodci klidnì pøejdou
Několikrát za sebou jsem si všiml, jak chodci naprosto pohrdají světelným signalizačním zařízením na železničním přejezdu v ulici Pod Kosířem v Prostějově. Řidiči aut tady zastaví a poslušně počkají, až vlak přejede. Ale chodci? Ti se i přes červená světla rozhlédnou napravo i nalevo, a pokud vlak ještě nejede,
klidně si přejdou. V místě by se kolikrát vyplatila přítomnost policejní hlídky nebo alespoň stálá kamera. Na druhé straně si ale myslím, že semafory na tomto
přejezdu začínají blikat zbytečně brzo. Kolikrát to trvá ještě tři až čtyři minuty, než opravdu vlak přejede.
Milan Zavadil, Prostějov
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aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

Kvůli tomu pak vznikaly časté spory našimi strážníky. Ti někomu dali
pokutu jinému ne, což vyvolávalo
hodně zlé krve. To by se nyní mělo
změnit,“ vysvětlil konický starosta
Michal Obrusník, který rovněž upozornil, že město za půl milionu korun nechalo vybudovat dvě desítky
nových parkovacích míst.

&RYĝHVH]PØQLOR"

Celé náměstí včetně Benešovy ulice
vedoucí kolem „Živňáku“ se od pondělí 4. května stalo zpoplatněnou parkovací zónou, kde se platí deset korun
za hodinu. Zaplatit je možné na automatu, který patřil někdejšímu parkovišti, nebo taky prostřednictvím SMS
zprávy. Výjimku tvoří šest míst vyhrazených pro návštěvníky radnice jedno
pro městskou policii. Dalších osm míst
je určeno zákazníkům prodejny Coop
na náměstí. Lidé tu zdarma mohou
stát po dobu maximálně jedné hodiny.
„tomu budou sloužit papírové parkovací kotouče, na nichž si lidé označí, kdy
přijeli,“ vysvětlil starosta Michal Obrusník. Podle vedení města strážníci průběhu uplynulého týdne pouze řidiče
prostřednictvím letáků upozorňovali
na změnu systému. „Od nadcházejícího týdne však již lidem za porušení
pravidel bude hrozit sankce,“ upozornil
Obrusník.

než řízení vozidla věnoval svému mobilnímu
telefonu. V důsledku tohoto vyjel s automobilem na pravou krajnici, lekl se, řízení vozu
strhl vlevo a dostal se do smyku. Jeho jízdu
ukončil travnatý příkop na pravé straně silnice, do kterého vozidlo nejprve narazilo, poté
se převrátilo na střechu,“ popsala hrozivě
vypadající havárii Lenka Vanková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Následky bouračky v důsledku nepozornosti
řidiče byly vážné. Tři ze spolucestujících byli se
zraněním odvezeni k ošetření do nemocnice.
Šofér se podrobil orientační dechové zkoušce
na přítomnost alkoholu i orientační zkoušce
na přítomnost jiných návykových látek. „Ani
jedna z nich nepotvrdila předchozí ovliv-

nění těmito látkami,“ uvedla Vanková s tím,
že mladý řidič kromě toho, že nepovolenou
manipulací s mobilem během jízdy jednoznačně havárii zavinil, se dopustil ještě dalšího
významného prohřešku. „Policisté zjistili, že
za volantem neměl co dělat, neboť není držitelem žádného řidičského oprávnění a vozidlo
nemá platnou technickou prohlídku!“
Na místě zasahovali rovněž hasiči. Nepojízdný automobil odstranila odtahová služba,
aby netvořil překážku v silničním provozu.
„Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena
na čtyři sta tisíc korun,“ informovala ještě
mluvčí krajských policistů. Okolnosti nehody policisté dále prošetřují, stejně jako ještě
není stanovena trestní sazba, která mladíkovi
hrozí za uvedené přestupky.
(mik)

Šofér bez „papírů“, tři zranění!

ČELECHOVICE NA HANÉ Nikdy nevlastnil řidičský průkaz, přesto své čtyři
kamarády naložil do auta a vyjel na výlet!
Divoká jízda však skončila neblaze. Muž
za volantem vozidla Nissan, které navíc
nemělo technické oprávnění k jízdě, si
hrál s mobilem a pranic se nevěnoval řízení, což se mu vymstilo. Mladý řidič-neřidič dostal smyk a s vozidlem se přes příkop převrátil na střechu. Hasiči vyprostili
ze zdemolovaného auta tři zraněné pasažéry, pro které si následně přijela sanitka.
„Ve středu 6. května odpoledne jel ve vozidle Nissan Qashqai mladý muž společně
s dalšími čtyřmi spolucestujícími ve směru
od Čelechovic na Hané směrem na obec
Kaple. V průběhu jízdy však více pozornosti
VGN
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Připomínku na 2. světovou válku zastupovalo v prostoru před kosteleckou radnicí řadu let dělo. Odstraněno však bylo
již začátkem 90. let minulého století. Nyní
jeho funkci převzala neobyčejně zdařilá
plastika místních mistrů černého řemesla. „Předložili jsme šest návrhů, z nichž
si zastupitelé mohli vybírat. Podle toho,
který zvolili, jsme vytvořili model v měřítku 1:6,“ popsal zrod pětimetrového díla
autor návrhu Milan Stawaritsch.
Místní lidé určitě mají být na co hrdí,
památník budou moci díky osvětlení obdivovat i v noci. K jeho instalaci musel ve
středu posloužit jeřáb. „Váží tři a půl tuny,
podstavec, na němž stojí, další tunu,“ vysvětlil Stawaritch. Na desce pomníku je

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Tohle je
paráda! Novou dominantu získalo
město Kostelec na Hané. Stal se jím
památník obětem druhé světové
války z dílny uměleckých kovářů
z rodiny Stawaritschů. Podařený
monument vážící tři a půl tuny byl ve
středu 6. května umístěn do prostoru před kosteleckou radnicí. A moc
mu to tam sluší!

vyryta zhruba desítka jmen válečných
obětí z Kostelce na Hané. „Celkové náklady přišly na 792 tisíc korun. Peníze
šly z městské kasy, nicméně rádi bychom
zpětně požádali o dotaci Olomoucký
kraj,“ nastínil kostelecký starosta František
Horák. Ve městě měli k odhalení plastiky připravený celodenní program, který
vzhledem k opatřením proti koronaviru
museli zrušit. „Není vyloučeno, že na
podzim něco uděláme,“ připustil starosta.

0CUPÊOMWLUQWVXčTEKRQOPÊMWWO÷
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Foto: Filip Štrunc

Celková revitalizace Jakubského náměstí
v Kostelci na Hané byla zahájena před
pěti lety. Přestože během této doby prostor skutečně prokoukl, město s ním má
ještě další záměry. „Máme zpracovaný
projekt na řešení zeleně. V budoucnu
by tu měly kvést květiny a také bychom
v okolí rádi zasadili nějaké stromy. Nicméně realizaci jsme prozatím odložili, neboť
kvůli epidemii panuje nejistota ohledně
financí,“ upřesnil František Horák.

kosteleckou radnicí
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„Medvědí česnek používám pro přípravu takzvaného pesta, což je zelená omáčka, která dále obsahuje kešu
oříšky, olivový olej, sůl a parmezán,“
prozradila Večerníku čtenářka Alena.
Největší lány medvědího česneku lze
objevit v přírodní rezervaci Království nedaleko Grygova na Olomoucku. Na Prostějovsku ve velkém roste
například v lesíku na okraji Biskupic
ve směru na Klopotovice. Kousek od
něj protéká říčka Blata, takže výpravu lze spojit i s příjemnou procházkou.
(mls)

PROTIVANOV S novou výstrojí
mohou v blízké budoucnosti počítat hasiči z Protivanova. Zdejší jednotka požární ochrany 2 získala do
své výbavy řadu novinek. A to díky
tomu, že jednotka uspěla se žádostí
o grant od firmy ČEZ. „Potřebovali
jsme obnovit protichemické obleky
a také filtry. Takže nám tento grant
přišel vhod,“ usmívá se velitel jednotky Alois Kolář.
Jeho muži získali díky grantu k zásahům pomoc za 45 000 korun. Protivanovští hasiči za ně pořizují generátor
ozónu, pět jednorázových protichemických obleků, dvě celoobličejové
ochranné masky či deset filtrů. „Jedná
se o věci, které bychom využili v pří-

padě zásahu ve spojení s koronavirem.
Dají se ale také v případě potřeby použít jinak, určitě je tedy využijeme,“
upřesnil Kolář.
Protivanovská jednotka dobrovolných hasičů patří k těm nejvytíženějším na Prostějovsku. Nezasahuje přitom jen v regionu, ale také v blízkém
Blanensku. S novým vybavením má
jednotka výzbroj a výstroj téměř kompletní. Jak ale Alois Kolář připomíná,
výbava pro jednoho zasahujícího hasiče není levnou záležitostí. „Zaměřujeme se na ochranné pomůcky. Co
se pak týká vybavení pro hasiče, stojí
třicet tisíc korun, přitom se musí doplňovat: otrhá se, opoužívá a podobně,“
vysvětlil.
(sob)

Nakoupí si protichemické obleky
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BISKUPICE V těchto dnech je
nejvyšší čas vyrazit na medvědí
česnek! Typická česneková vůně
upoutá výletníky na jihu regionu
u Biskupic. Oblíbená bylina pomůže například i při chřipce, kašli
a problémech s dýcháním.
Medvědí česnek je jednou z nejznámějších rostlin lidového lékařství.
Pokud jeho listy nadrobno nakrájíte,
můžete je využít při léčbě chřipky,
nachlazení, respiračních problémech, angíně či průjmu. Zároveň
potírá stafylokoky a streptokoky.

6CMVQVQCMVW¾NP÷X[RCF¾RQDNÊå$KUMWRKEXGUO÷TWPC-NQRQVQXKEG
Foto: Marcela P.

Třeba v lesíku u Biskupic

0HGYěGtĀHVQHN"

Pondělí 11. května 2020

otevřeně, nějak bych určitě zareagoval,
dělal věci třeba jinak. Ale neměl jsem
šanci se bránit,“ vyjádřil se Martin
Obruča. Podle svých slov se snažil
sporům spíše předcházet se druhou
stranou řešit věci dopředu, aby na zastupitelstvu nebylo pokud možno „horko“.
Trochu jinak vidí situaci Tomáš Pavelka,
který po Obručovi nastoupil. „Věděl
jsem, že nějaká taková situace rámci
zastupitelstva proběhne. Vyplývalo to
z jisté nespokojenosti občanů. Ale jak
všechno reálně může vypadat, to jsem
netušil, byť poslední dva měsíce byly
na různé události celkem zajímavé na
zasedání to vyvrcholilo návrhem ze
strany zastupitelů,“ reagoval na dotaz
Večerníku, zda očekával, že se stane
Michal SOBECKÝ
starostou. Důvodem pro nedůvěru
Večerník zjišťoval, co za nečekanou jeho strany bylo prý jednání starosty.
rošádou stálo. „Vidím tam zákulisní in- „mé strany to byla určitě situace kolem
triky politikaření. Kdyby mě kritizovali domu, který se má bourat. Zastupi-
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MOŘICE Česko má nového
nejmladšího starostu. Stal se jím teprve
jednadvacetiletý student práv Tomáš
Pavelka Mořic na Prostějovsku. Tato
zpráva obletěla v uplynulém týdnu celou zemi, do svého zpravodajství ji totiž
zařadily celostátní deníky. Na první
pohled zajímavá událost se přitom
zrodila doslova znenadání. Zastupitelé
Mořic mladíka zvolili do čela své obce
na svém zasedání v pondělí 4. května,
přičemž dnes již bývalý první muž tom
prý neměl sebemenšího tušení! Samotný Pavelka by se ve své nové funkci chtěl
zaměřit především na hospodaření.

➢

telstvo tomu nedalo vyjádření, přesto
starosta jménem zastupitelů zaslal
té věci vyjádření,“ prozradil Pavelka,
který se zvolením stal nejmladším starostou zemi. Na pomyslném trůnu
vystřídal starostu České Kamenice Jana
Papajanovského, který do úřadu nastupoval jako třiadvacetiletý. „Nejde to být
nejmladší republice, není to soutěž. Jde
rozvoj obce spokojenost občanů,“ směje
se Tomáš Pavelka.
malé obci pěti sty obyvateli se zviditelnil
už před dvěma lety. Tehdy kandidoval
jako lídr nezávislé kandidátky Volba pro
Mořice, která nakonec obci zvítězila,
k řízení se však nedostala on se tak stal
řadovým zastupitelem. Kromě toho
studuje třetí ročník práv na Masarykově
univerzitě, působí obci jako knihovník
je také předsedou Mladých starostů
nezávislých. „Je to pro mě nová výzva,
seběhlo se to celé hodně rychle. První

měsíce budou náročnější, pak to půjde
lépe. Ale to je tak každém novém
zaměstnání,“ říká. Klíče od obecního
úřadu si oficiálně převzal ve čtvrtek.
„Myslím si, že Tomášovi půjde starostování dobře. Pomáhal na obci už jako
malý kluk, vede dobře obecní knihovnu.
Nemyslím, že je jeho věk na škodu,
naopak může být pro Mořice svěžím
větrem,“ říká Renata Olejníčková, zastupitelka Mořic vedoucí lékárny.
Během prvních dnů úřadě plánuje
Pavelka setkání se zaměstnanci obce
vedením spolků organizací, které
Mořicích působí. Nejvíce by se chtěl
zaměřit na hospodaření. „Tento rok
klesl bude dále klesat daňový příjem
pro obce, je tedy třeba upravit investice,
dále nás čeká příprava nové strategie
rozvoje,“ vysvětluje. Kromě toho by se
chtěl zaměřit na kulturu sport. „Práce
pro obec jakékoliv formě pro mě byla

vždy srdcová záležitost. Žiji Mořicích
od narození, je to zkrátka můj domov.
Nechci hodnotit dopředu, jaké bude
starostování, ale budu se snažit, aby bylo
přínosem pro všechny obyvatele,” říká
nový starosta Mořic.
Pohyby zastupitelstvu tím však
neskončily. Kromě toho, že se přidal
jeden koaličních zastupitelů na stranu
opozice tím se podařilo starostu sesadit,
došlo také jednomu odstoupení funkce.
„Kolegyně prohlásila, že tomhle zastupitelstvu se pohybovat nechce. Navíc
očekává dítě, takže je jasné, že se nyní
radši bude věnovat rodině,“ poznamenal
Obruča, aniž by zmíněnou dámu jmenoval (dle zjištění Večerníku se jedná
Jitku Václavíčkovou ze stejné kandidátky
Mořice pro občany- obč.pro M. – pozn.
red.). Možná ji přitom bude následovat.
„Zatím jsem mandát nesložil,“ sdělil tím,
že tuto možnost zvažuje.

Klidu komunální politice si tak
Mořicích dlouho neužili. březnu 2015
se totiž musely opakovat volby poté,
co tehdejší dlouholetý starosta Jaroslav Knap jeho společníci odešli ze
zastupitelstva počet zbývajících členů
byl nižší, než umožňuje zákon. následných voleb hlavně povolebních vyjednávání pak vyšel jako vítěz právě Martin Obruča. Podobná situace nastala
po řádných komunálních volbách na
podzim 2018. Nejvíce hlasů dostala
kandidátka ´Volba pro Mořice´
s lídrem Tomášem Pavelkou, nicméně
skončila v opozici post starosty obhájil Martin Obruča z pořadí druhého
seskupení Mořice pro občany- obč.
pro M. Jeho éra tak trvala od dubna
2015 do května 2020.
Exkluzivní rozhovor s nejmladším
starostou v Česku Tomášem Pavelkou
připravuje Večerník do příštího vydání.
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ovšem nevím. Každopádně všichni
zaměstnanci byli upozorněni, aby nechávali svá auta dolní části náměstí ve
větší vzdálenosti od automatu na lístky. Rovněž bych rád upozornil na to,
že nově byl výrazně snížen počet míst
určený pro potřeby radnice. Dříve
zabírala celou horní část náměstí,“ reagoval na tyto výtky konický starosta
tím, že tři tisíce korun na rok nejsou
pro podnikatele podle něj přemrštěná
částka. „Je to suma, která se Konici za
vyhrazené parkovací místo platila již
před dvaceti lety. Navíc živnostníci si
ji mohou uvést do nákladů,“ vzkazuje
Michal Obrusník.
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méně uvidíme, zda se tento termín poKarty jsou připraveny také pro zájemce daří dodržet. Aktuálně evidujeme skuřad podnikatelů, kteří mají své provo- tečně velké množství zájemců,“ připustil
zovny či kanceláře na náměstí. Ti však jisté komplikace starosta Obrusník.
musí zaplatit tři tisíce korun ročně. PřesĕHGQªFL]DGDUPR
tože se systém už rozjel naplno, karty
dispozici průběhu celého týdne nebyly. Další výhrady směřovaly tomu, že na
„Vyrazila jsem si ji tedy vyřídit bylo mi celém relativně rozlehlém náměstí
řečeno, že zatím žádné nejsou. Docela funguje jediný automat na vydávání
mě to překvapilo,“ postěžovala si Večer- parkovacích lístků. Hodně lidí nás
kromě toho upozorňovalo na fakt, že
níku jedna místních.
Podle starosty si zájemci kartu napřed zatímco prakticky všichni musí za stámusí objednat na odboru dopravy ko- ní platit, tato povinnost se nevztahuje
nické radnice. „Karta se nejprve musí za- na zaměstnance radnice. „To je pravdat do výroby, pak bude vydána. Dobu da, na úřadě pracuje zhruba padesát
vydání jsme odhadli na jeden týden, nic- lidí, kolik nich bezplatné stání využije,
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Lidé, kteří bydlí na náměstí, dostanou
kartu budou na něm moci parkovat
zdarma. To však platí pouze pro jedno
auto každé domácnosti, což se ze strany
snad všech starousedlíků stalo terčem
kritiky. Ostatně většina rodin současnosti disponuje více než jedním vozem. „To
si samozřejmě uvědomujeme, nicméně
pokud bychom povolili stání více vozů,
náměstí by se nám brzy opět zaplnilo.
Jsme přesvědčeni, že lidé bydlící na náměstí mohou některé ze svých aut nechat stát ve dvoře nebo garáži,“ reagoval
starosta na tyto výtky.
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RADNICE PARKUJÍ ZADARMO světové války už stojí před
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Karty jsou jednak přenosné určené počtu 1 ks na domácnost, jejíž členové mají parkovací zóně na Masarykově
náměstí trvalý pobyt jsou vlastníky motorového vozidla. Tato karta je bezplatná má platnost 12 měsíců ode dne
vydání, poté se žádá znovu.
Dále jsou karty nepřenosné svázané určitou SPZ vozidla. Může je získat osoba trvalým pobytem parkovací zóně
jako další kartu, nebo podnikající osoba provozující vozidlo za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu
parkovací zóně. Tato karta má také platnost 12 měsíců ode dne vydání stojí 3 000 Kč. Poplatek se hradí před vydáním karty na vyžádání lze vystavit fakturu.
Žádost se podává na podatelnu Městského úřadu Konice. Po uhrazení poplatku bude žádost předána na odbor
dopravy, který kartu vystaví. Žadatel bude vyzván převzetí karty.

JAK JE TO PARKOVACÍMI KARTAMI?

Změna systému parkování především znamená zrušení zákazu
vjezdu na podstatnou část plochy
náměstí. „Dosud mohli lidé oficiálně stát pouze na malém placeném
parkovišti, jehož kapacita dlouhodobě nestačila. Mnozí ovšem zákaz
vjezdu nerespektovali vozy stáli na
náměstí, protože jinde nebylo kde.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

KONICE Tak už to spustili. revoluci souvislosti nejen parkováním
na konickém náměstí Večerník již opakovaně informoval. Dlouho
připravovaný systém začal platit od pondělí 4. května. Vedení města upozorňuje, že se nyní výrazně zvýšil počet míst ke stání centru
města, kde tím byl řadu let zásadní problém. Zároveň si od něj slibuje zpřehlednění zrovnoprávnění podmínek pro majitele vozů.
Neobešlo se to však bez pozdvižení. Ne všem místních se radní zavděčili, lidé bouřlivě diskutovali zejména chybějících parkovacích
kartách stejně jako úlevách pro zaměstnance radnice.

Všechno jinak! centru Konice rozjeli
nový systém parkování
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PODNIKATELÉ ZAPLATÍ TŘI TISÍCE KORUN, ZAMĚSTNANCI Pomník obětem

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

+U¿OVLVPRELOHPDXWRREU¿WLOQDVWĆHFKX

Přemyslovice (mls) - K posunutí
dopravních značek označujících začátek a konec obce dojde v Přemyslovicích. Konkrétně to bude na silnici ve směru k obci Stražisko–Růžov.
Důvodem je fakt, že na okraji obce
došlo k výstavbě nových domů.

Pøemyslovice
se rozrostly

Plumlov (mls) - Oprava učeben
a WC čeká školu v Plumlově. Za 5,4
milionu korun ji provede brněnská
firma QDS Group. Žáci se dále budou moci těšit i na nový nábytek. Na
rekonstrukci školy se Plumlovu podařilo získat peníze z dotací.

Opraví uèebny

Kostelec na Hané (mls) - Utěšené rozrůstání Kostelce na Hané by
mělo pokračovat i v následujících
letech. Napomoci by k tomu mohly
nové stavební parcely, které vzniknou v lokalitě Kozí brada. Jedná se
o prostor pod sídlištěm Sport, kde
byl nedávno například otevřen nový
sběrný dvůr. Město plánuje vybudovat novou silnici spojující ulici
Okružní s ulicí Trněnka. Projekt,
který aktuálně žádá o stavební povolení, rovněž zahrnuje vybudování
vodovodu, kanalizace a osvětlení.

Na Kozí bradì
se bude stavìt

Prostějovsko (mls) - Od dnešního
dne, tedy od pondělí 11. května 7:30
hodin až do pátku 15. května 17:00
hodin, musí cestující počítat s výlukou na železniční trati mezi Prostějovem a Dzbelem. Vlaky po tyto dny
budou nahrazeny autobusy, které se
budou řídit výlukovým jízdním řádem.

Do Dzbelu
nepojedou vlaky

RYCHLÝ
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rozhovor večerníku

Pondělí 11. května 2020

Lenka Sehnalová hledala chyby v díle Jiřího Wolkera a žije naplno severskou chůzí
PROSTĚJOV Lenka Sehnalová
(na snímku) měla od dětství jasno,
toužila se stát novinářkou. Podařilo se jí to navzdory vůli rodičů, vystudovala vysokou školu, nicméně kvůli rodinným povinnostem
se vrátila do rodného kraje. Novinařině se pak řadu let věnovala
na regionální úrovni a ona se při
práci cítila jako ryba ve vodě. Pak
však přišla vážná nemoc, kterou
pochopila jako volání jejího těla
po větším klidu a souladu se svým
okolím. Po jejím překonání objevila kouzlo nordic walkingu. Díky
svému nevšednímu entuziasmu
k severské chůzi dokázala přivést
stovky lidí. Některým z nich tento druh pohybu pomohl při boji
s těžkými fyzickými problémy.
Před nedávnem se však opět vrátila k psanému slovu, když prováděla korektury souborného díla
Jiřího Wolkera.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yyDělala jste korektury souborného díla Jiřího Wolkera, které
na konci loňského roku u příležitosti 120. výročí narození tohoto
básníka vydala Městská knihovna
Prostějov. Jak jste se k této práci
dostala?
„Loni na podzim mi zavolal ředitel
knihovny Aleš Procházka a zeptal
se, jestli bych se pustila do nějakých
korektur díla Jiřího Wolkera. Zrovna jsem byla v zahraničí, tak jsem
jen stručně souhlasila, aniž bych si
zjišťovala podrobnosti. Předpokládala jsem, že půjde o pár básniček.
Vůbec mě nenapadlo, že se jedná
o souborné dílo, které nakonec ve
čtyřech svazcích zaplní více než šest
set stran. A proč se Aleš Procházka
obrátil zrovna na mě? Dlouhá léta
jsem působila v médiích a součástí
mojí práce bývaly často i korektury.
A také jsem zrovna měla čas, kterého
na přípravu této publikace nebylo
právě moc – v rámci grantu musel realizační tým zvládnout veškeré práce
během asi čtyř měsíců.“
yy Poslední souborné vydání
Wolkerova díla vyšlo v roce 1940.
Proč už k němu vydavatelství znovu nesáhla?
„Netuším. Důvodů může být spousta a asi není třeba je nějak podrobně
zkoumat. Došlo k tomu prostě až teď
a je skvělé, že se tak stalo díky iniciativě lidí z našeho města.“
yy V čem se aktuální vydání liší od
toho původního?
„Liší se nepatrně. V redakčním týmu
jsme se shodli na tom, že nelze aktualizovat jen některé anachronismy
a jiné tam ponechat. To by nedávalo smysl. Buď by se celá jeho tvorba
musela převést do současného jazyka, zmodernizovat a přizpůsobit
dnešním normám, nebo bylo nutné
nechat ji tak, jak byla napsána. A to
i s tím ‚rizikem‘, že některá Wolkerova slova či slovní spojení včetně jeho
novotvarů dnes mohou působit téměř jako pěst na oko. Na řadě míst
to tedy může vypadat tak, že jsme
neopravili gramatické chyby, což se
týká například některých předpon,
dvojhlásek nebo slovních tvarů.
Přesto jsme opravili opravdu velké
množství chyb, dokonce i chybějících slov. Řada chyb vznikla také
díky technice, při převodu naskeno-

vaných stránek původního textu do
moderních grafických programů.
Při tom velkém počtu stran nebylo
jednoduché všechno vychytat a je
pravděpodobné, že pozorný čtenář
objeví nějaká opomenutí.“
yy Jste asi jedna z mála, která přečetla téměř vše, co Jiří Wolker napsal. Co vy sama si o jeho tvorbě
myslíte?
„Během několika týdnů jsem několikrát přečetla stovky stran, které
obsahuje aktuální souborné vydání. Není to celé Wolkerovo dílo, ale
i tak je toho dost. Před korekturami
jsem četla vlastně jen dvě jeho sbírky – Těžká hodina a Host do domu.
Takže jsem byla překvapená, jak
rozsáhlé Wolkerovo dílo je. Kolik
toho dokázal napsat do svých čtyřiadvaceti let a jak různorodá je
jeho tvorba. Netroufám si ji ovšem
nijak hodnotit a můj vztah k ní je
spíš obdivný. A rozhodně bych lidem doporučila, aby si nové vydání pořídili. Je navíc i graficky hodně
zdařilé. Prodává se v informačním
centru vedle radnice a stojí čtyři sta
korun.“
yy Je něco, co jste si u Wolkera obzvláště oblíbila?

hrána v divadlech a v koncertních
síních, promítána v kinech... My
máme k Wolkerovi ‚speciální‘ vztah,
protože se tady narodil. Pak přijedete do jiného města, procházíte
ulicí pojmenovanou po nějakém
významném rodákovi, jehož jméno
jste nikdy nezaslechli, narazíte třeba
na jeho muzeum, vstoupíte a zjistíte,
že to byl vynikající malíř..., a žije jeho
jméno a dílo? V kontextu regionu
určitě ano, ale za jeho hranicemi?

Ještě před několika lety by mojí jedničkou bylo
psaní. Dnes bych zvolila nordic walking. V něm
to tak nějak všechno zapadá do sebe. Co může
být lepšího než jít s někým ven, popovídat si,
hýbat se, kochat se krásnou krajinou a při tom
dělat něco dobrého pro své zdraví a kondici?

krásná místa v krajině okolo Prostějova,
o které jsem si kdysi
myslela, že je fádní
a jednotvárná. Pokud
bych měla vyzdvihnout
jen jednu akci, připomněla bych Nordic walking tour v roce 2012,
na níž se v Kolářových
sadech sešlo téměř pět set
lidí. Šlo přitom o celostátní aktivitu, která se v rámci
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„Některé jeho básně mám moc ráda
a vracím se k nim. Jsou to vesměs
věci velmi zvukomalebné až melodické. Jednu z nich znám zpaměti už
řadu let a znovu jsem si ji připomněla na březnovém křtu souborného
vydání, kde ji přečetl Aleš Procházka. Jmenuje se Sloky a je ze sbírky
Těžká hodina. Říká se v ní: ‚Své
srdce přemoz tu, neb nejsi srdce jen,
tím, čím chceš vítězit, sám nebuď
poražen a přemoz bolest svou a nepřežvykuj ji, bys stále v boji byl a nikdy po boji. Pak sníh, jenž na město
se snáší zšeřelé, jen bílým obkladem
ti bude na čele a z věží hodiny se
s ptáky rozletí. Neb bolest přemoci
je víc než trpěti‘.“
yy Co se mu naopak podle vás zas
tolik nepodařilo?
„Popravdě mě moc nezaujaly jeho
‚Jinošské verše‘. Jsou pro mě příliš mnohomluvné, komplikované
a místy až nesrozumitelné. Ale to je
věc názoru, určitě se najdou čtenáři,
kteří je ocení.“
yy Nedávno jsme si připomněli
120 let od Wolkerova narození.
Myslíte, že se lidé k jeho věcem
budou vracet i za dalších sto let?
„To už vůbec nedokážu posoudit. Jaká díla přežijí a proč? A co to
vůbec znamená, že přežijí? Kolik
skvělých tvůrců všech uměleckých
oborů bylo zapomenuto, ač byli
třeba stejně dobří jako ti, jejichž díla
jsou znovu vydávána, vystavována,

Takže v rámci Prostějovska asi jeho
dílo zůstane živé, a také dokud se
bude konat festival ‚Wolkrův‘ Prostějov, najdou se jeho čtenáři mezi
milovníky poezie. A asi to tak má
být.“
yy Práce na literárních textech
není jedinou vaší aktivitou. Již
řadu let se věnujete popularizaci
nordic walkingu. Vzpomenete si
ještě na své začátky?
„Samozřejmě že ano. K nordic walkingu mě před třinácti lety přivedla
vážná nemoc. Do té doby jsem pohybu zrovna moc nedávala, vlastně
jsem jen všude chodila pěšky nebo
jezdila na kole. Hůlky se v mém životě objevily tak nějak samy. Najednou
tu byly a já jsem s nimi začala vyrážet
do přírody, aniž bych tušila, že existují nějaké speciální hole, nebo dokonce nějaká technika, jakou se má
správně chodit. Ale téměř okamžitě
mě tato aktivita nadchla a změnila
mi život. V roce 2008 jsem absolvovala akreditovaný rekvalifikační
kurz, abych mohla své nadšení sdílet
s dalšími lidmi.“
yy Jaký byl váš nejkrásnější zážitek, který jste díky nordic walkingu prožila?
„Dokázala bych o tom mluvit hodiny. Miluju, když na lekci přijde
skupina lidí, kteří o nordicu nic nevědí, a během pár desítek minut jsou
doslova nadšení a plní energie. Díky
severské chůzi jsem také poznala

popularizace severské chůze konala především ve velkých krajských
městech. Prostějov je tehdy s přehledem převálcoval. V Praze či Brně si
nordic walking přišlo vyzkoušet jen
pár desítek lidí.“
yy Můžete odhadnout, kolik lidí
jste k tomuto způsobu pohybu
přivedla?
„Nevedu si sice přesnou statistiku,
ale jsou to stovky lidí. Netroufla
bych si však tvrdit, že jsem je k nordic walkingu přivedla. Lidé prostě
přijdou na lekci, kde se dozvědí
všechny potřebné informace a rovnou si vyzkoušejí, jak tato pohybová
aktivita funguje při zlepšování kondice, snižování nadváhy a jak hlavně
pomáhá při různých zdravotních potížích. A pak už je na každém z nich,
zda a jak chůzi s holemi zařadí do
svého života. Na pár konkrétních
lidí si občas vzpomenu, zvláště z úplných počátků. Většinou jsou to příběhy spojené s vážnými zdravotními
potížemi, v nichž nordic walking
sehrál výrazně pozitivní roli. Nejde
přitom jen o fyzické záležitosti, ale
hlavně o psychiku. Moje zkušenost,
potvrzená právě i zpětnou vazbou
od řady absolventů kurzu, je, že
‚prostá a obyčejná‘ chůze dokáže
změnit život.“
yy Máte v této oblasti nějaké novinky?
„Novinky jsou rovnou dvě a obě
jsou současnou situací ovlivněné.

První je spíš
obnovená než úplně nová aktivita. Několik
let jsem pořádala pravidelné
lekce, které byly díky podpoře z projektu Zdravé město Prostějov pro zájemce zdarma. Letos jsem po čtyřleté
pauze opět požádala o grant, který byl
schválen, a lekce se tak mohou znovu
rozběhnout. První se měla konat ve
středu 17. dubna, ta byla ze známých
důvodů kvůli pandemii koronaviru zrušena. Další je naplánována na
čtvrtek 30. dubna, ta už se uskutečnila. I v dalších měsících budou vypsány vždy dva termíny, v květnu to
budou středy 13. a 27. Připomínám,
že lekce jsou zdarma včetně zapůjčení holí, jen je třeba se na ně předem
přihlásit. Druhý projekt jsme vymysleli společně s výborným průvodcem
Romanem Vyskočilem a nazvali jsme
ho Calero – cestování s Lenkou a Romanem. Spojujeme v něm nordic
walking s poznáváním nových míst
v rámci jednodenních autobusových
zájezdů a na letošek jsme naplánovali
devět akcí, převážně výjezdy do Rakouska. Původní plán jsme aktuálně
přehodnotili a letos, hned jak to bude
možné, chceme vyjet na zajímavá
místa v České republice.“
yy Jsou na Hané dobré podmínky
pro tento způsob chůze?
„Určitě ano. Chodit lze téměř všude,
i když se dá tvrdit, že kopcovitější
krajiny a různorodější terény jsou
přece jen o něco vhodnější a přitažlivější. Na Prostějovsku i v blízkém
okolí je spousta krásných míst. Nejlepší pro nordic jsou lesní a polní
cesty, tedy ideálně nezpevněné
‚měkké‘ terény. Já třeba moc ráda
chodím okolo Baldovce, ať už směr
Holštejn, Šošůvka a Sloup, nebo na
Nivu a Drahany. Lesy okolo Seče
a Stražiska, na Konicku a okolo
Šubířova, Moravský kras, …, těch
míst je spousta. Překvapila mě krajina

okolo Skalky, tam je to pro nordic taky
perfektní, a ještě si můžete načepovat
léčivou vodu. Nejvíc miluju chůzi
smíšeným lesem, kde je cesta vystlaná
měkkým jehličím a listnaté stromy obstarávají barevné scenérie, teď na jaře
světlounce zelené. Nejčastěji ovšem
chodím okolo Plumlova, ne okolo přehrady, ale spíš směr na Alojzov a Seloutky. Myslím, že to je i pro Prostějovany nejdostupnější. Co mě hodně
mrzí, až štve, je fakt, že se všude budují
cyklistické stezky, ale s chodci a běžci
se při jejich realizaci nepočítá. S hůlkami se po asfaltu nechodí moc dobře, je
to prostě tvrdý hladký povrch. Přímo
v Prostějově se tak na ‚pořádný‘ výšlap
s holemi můžete vydat jen částí biokoridoru Hloučela mezi Cavalem a Olomouckou ulicí. Anebo chodit v parku
okolo hvězdárny...“
yy Pracovala jste dlouhá léta jako
novinářka. Využíváte nějak tuto
zkušenost při pořádání akcí spojených s nordic walkingem?
„Využívala jsem ji zvlášť v počátcích
své nordicové ‚dráhy‘, kdy jsem také
pořádala víc akcí určených širší veřejnosti. Ale díky, že se ptáte. Je docela
dobře možné, že se lidé v dohledné
době zase dočtou o nějaké větší akci.“
yy Aktivní pohyb na čerstvém
vzduchu a práce s literárními texty se jistě dobře doplňují. Nicméně pokud byste si musela vybrat
jen jednu z těchto dvou aktivit,
která by to byla a proč?
„Ještě před několika lety bych zřejmě odpověděla: psaní. Dnes bych
zvolila nordic walking. V něm to tak
nějak všechno zapadá do sebe. Co
může být lepšího než jít s někým
ven, hýbat se, povídat si, kochat se
krásnou krajinou a při tom dělat
něco dobrého pro své zdraví a kondici? Pro mě ale nordic walking už
dávno není jen o pohybu. Je to spíš
cesta sama k sobě, na které se skrývá
spousta objevů a překvapení.“

vizitka
LENKA SEHNALOVÁ
✓ narodila se 7. 9. 1964 v Prostějově
✓ odmaturovala na Gymnáziu Jiřího
Wolkera v Prostějově, posléze absolvovala
Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy
v Praze, čímž si splnila svůj celoživotní sen
✓ absolvovala velké množství kurzů
✓ jako novinářka pracovala zejména
v Prostějovském týdnu, její parádní disciplínou bývaly rozhovory
s regionálními osobnostmi
✓ svoji dlouholetou profesi opustila po prodělání těžké nemoci,
nové uplatnění našla coby instruktorka nordic walkingu
✓ s manželem Vladimírem vychovali dvě děti - syn David pracuje jako
odborný pracovník ve výzkumu v Národním centru pro výzkum
biomolekul Masarykovy univerzity v Brně, dcera Tereza
absolvovala vysokoškolské studium hotelového managementu
a trvale žije v norském Oslu, kde nyní tráví čas na mateřské dovolené
s téměř dvouletou Amálií a je autorkou oceňovaného blogu Sweet
Melange, který byl opakovaně nominován v anketě Blog roku
✓ mezi její záliby patří četba, filmy, povídání s přáteli a poznávání
nových míst
zajímavost: dvakrát se zúčastnila svatojakubské pouti do Santiaga
de Compostela ve Španělsku, když před čtyřmi lety prošla 600 km
po francouzské cestě z Burgosu až na Fisterru, předloni pak 250
km po portugalské cestě z Porta

zpravodajství
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RYCHLÝ
DALŠÍ MILION DO VÝSADBY OKRASNÉ ZELENĚ 9(ÿ(51Ì.
„Pevně věřím, že lidé nebudou květiny ničit,“
modlí se náměstkyně primátora Milada Sokolová

PROSTĚJOV Lidem se to líbí a prostějovští radní to velice dobře vědí. Už šestým
rokem hlavně v tuto jarní dobu celé město doslova zaplavují záhony květin a další
okrasné zeleně. Rozkvetlé letničky i jinou květenu vidíme na náměstích, podél silnic i na těch nejfrekventovanějších ulicích. A dokonce také uprostřed kruhových
křižovatek. Rozkvetlý Prostějov bude pokračovat i nadále, minulý týden totiž konšelé schválili další bezmála jeden milion korun do výsadby okrasné zeleně.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Konkrétně se jedná o jarní výsadbu okrasné zeleně v centru města či zatravnění nových ploch.
„Ano, i letos budeme pokračovat v této činnosti.
Máme zpětnou vazbu od návštěvníků Prostějova
i místních obyvatel, že se květiny líbí,“ usmívá se
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Pravidelně od roku 2015 získává město květinový háv v podobě výsadby a následné údržby
záhonů i výsadby letniček. „Kromě již řečeného plánujeme dokončení výměny keřů na
trvalkové záhony v ulici Rejskova a zatravnění
nově vzniklé plochy po výsadbě stromů podél
cyklostezky na Bedihošť. Celkové náklady na

uvedené včetně následné údržby jsou 973 700
korun,“ prozradil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko), který vzápětí přidal přesný
rozpis výsadby. „Výsadba letniček se bude týkat náměstí T. G. Masaryka, dále budou opět
v centru města zavěšeny nádoby na sloupech
veřejného osvětlení. Necháme vysadit i letničky do květinových pyramid, které se lidem
hodně líbí. Budeme také pokračovat ve výměně
keřů za trvalkové záhony v ulici Rejskova, zde
jde již o třetí úsek a dokončení celé ulice. Jak již
bylo řečeno, zatravněna bude nová plocha podél
cyklostezky na Bedihošť. Zde bude použita tráva,
takzvaná luční směs, aby se zatravnění zcela spojilo s klasickým přírodním porostem,“ popisuje
plánovanou činnost náměstek Pospíšil.
„Peníze jdou z prostředků fondu zeleně, odbor
rozvoje a investic pracuje v současné době na
tvorbě projektu úprav zeleně před vchodem do
školy na Husově náměstí, v jejíž budově našlo
azyl i Divadlo Point. Měl by vzniknout prostor

U parku probíhaly

manévry hasičů
(QVQ#NGPC(QLVQX¾

PROSTĚJOV Pořádně živo bylo
uplynulý čtvrtek odpoledne u Kolářových sadů. V ulici Bohumíra
Šmerala se totiž odehrávaly doslova manévry. A to jak hasičů, tak
policistů.
Vše způsobilo oznámení, podle něhož v panelovém domě číslo 19 mělo
hořet! Jak se ale ukázalo, vše bylo trochu jinak.
„Při podezření na požár výškových
budov vyjíždí na místo standardně

čtyři jednotky. Proto takový rozruch.
V tomhle případě se ale jednalo pouze o žhnoucí kabely,“ vysvětlil k zásahu hasičů Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Vjezd tak zejména zkomplikoval život řidičům, kteří se snažili ulicí projet – dopravu musela usměrňovat
městská policie. A také obyvatelům
domu, kteří se načas ocitli v možném nebezpečí. Naštěstí víceméně
planém...
(sob)

Q½NODG\QDYÙVDGEX]IRQGX
zelenì – prostìjov, jaro 2020

Cyklostezka
uzavøena. Na rok!

20 700
83 200
434 000
154 800
281 000
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pro setkávání studentů v příjemném venkovním prostoru a já pevně věřím, že jak komise
životního prostředí, tak i rada města posvětí
tyto úpravy, které by mohly být hrazeny právě
z financí fondu zeleně“, přidala Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov),
náměstkyně primátora pro životní prostředí.
Večerník ještě zajímalo, kdo vůbec vybírá květiny,
které jsou následně vysazovány po celém Prostějově? „Společně pracovníci odboru správy a údržby
majetku města, správce zeleně a realizační firma.
U trvalkových záhonů vybíráme složení květin tak,
aby doba kvetení byla rozložena na celé vegetační

PROSTĚJOV Během minulého úterý
došlo v Prostějově k další nehodě, od
které viník ujel. Při parkování v obchodní zóně v Konečné ulici někdo narazil do
reklamního sloupu a hrozilo jeho „skácení“. Hasiči museli celý stožár odstranit,
aby někoho nezranil. Totožnost viníka je
stále neznámá.
„V úterý pátého května v dosud přesně
nezjištěných ranních či dopoledních
hodinách došlo na parkovišti v nákupní zóně v Konečné ulici v Prostějově
k havárii, při které dosud neznámý řidič
nezjištěným vozidlem narazil do stožáru s reklamní vlajkou. Při havárii došlo
k poškození stožáru, takže hrozil jeho
pád. Proto byli na místo přivoláni příslušníci hasičského záchranného sboru,
kteří stožár odstranili. Poškození vozidla, případné zranění a ani ovlivnění
řidiče zakázanými látkami nebylo z důvodu jeho ujetí z místa nehody zjištěno,“
konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Škoda způsobená zničením stožáru byla
podle mluvčího prostějovských strážců
zákona předběžně vyčíslena na 20 000
korun. „Přesné příčiny, okolnosti, míra
zavinění nehody i totožnost jejího viníka
jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

$÷JGOMT¾VMÆFQD[UGDWFGRQMTCéQXCVXGXÚUCFD÷
QMTCUPÆ\GNGP÷VCMÆX4GLUMQX÷WNKEKX2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Kadlec

období, u těch letních preferujeme pestrost a ‚okatost‘. Také u keřových záhonů se snažíme, aby nebyly jednotvárné a v každém ročním období byly
něčím zajímavé,“ vysvětlila Sokolová.
Zbývá jen dodat jednu jedinou negativní záležitost. Květinové záhony ve městě se totiž
často stávají terčem lidí, kteří si květiny natrhají
a odnesou domů... „Bohužel toto vždy záleží na
přístupu obyvatel. Není možné každý kousek
půdy ochraňovat kamerami. Pevně ovšem věřím tomu, že výsadba je natolik krásná, že si jí
lidé váží a neničí ji,“ uzavřela náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Naboural
VWRæ¿UDXMHO

Sloup
museli
odstranit
hasiči
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Prostějov (mik) – Se zpožděním
kvůli klimatickým podmínkám se
blíží dopravní omezení pro cyklisty
v souvislosti s výstavbou severního
obchvatu města. Od 12. května začne úplná uzavírka části cyklostezky mezi Prostějovem a Kostelcem
na Hané, a to z důvodu realizace
stavby přeložky silnice. Tato uzavírka potrvá až do 30. června 2021.
„Na cyklostezce ve směru na Kostelec na Hané je třeba u pekařství
odbočit přes železniční přejezd
na ulici Za Kosteleckou a pokračovat po silnici 366 k odbočce na
Smržice. Ihned za železničním přejezdem pak cyklisté odbočí vlevo
a napojí se na stávající cyklostezku
do Kostelce na Hané,“ popsal objízdnou trasu pro cyklisty Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Omezení
v Èeskobratrské
Prostějov (mik) – Ode dneška
budou muset být řidiči více trpěliví
a opatrní při průjezdu Českobratrskou ulicí v Prostějově. „Od pondělí 11. května do 30. června tohoto
roku dojde k částečné uzavírce ulice
z důvodu bezvýkopové opravy kanalizace,“ upozorňuje Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

Pøipravuje se
územní studie
Prostějov (red) – Zastupitelé loni
schválili na svém dubnovém zasedání uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra
Prostějova. „Urbanistickou soutěž
o návrh na řešení jižní části centra
jsme vyhlásili již loni a současně
radní také schválili soutěžní podmínky. Po vyhodnocení soutěže,
vyhlášení vítěze a udělení odměn
je na řadě zpracování územní studie,“ uvedl primátor František Jura
(ANO 2011). „V tuto chvíli je
město těsně před zadáním veřejné zakázky na zpracování Územní
studie jižní části centra Prostějova,
jejímž odborným garantem bude
odbor územního plánování a památkové péče. Z územní studie
vyplynou požadavky na změnu
územního plánu, případně souběžně s ním bude možné pořídit i Regulační plán centra města Prostějova,“ vysvětlil náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).

„Rozhodli jsme, že 1. máj bude v září!“
S novým předsedou prostějovské ČSSD Bedřichem Grulichem nejen o politice

PROSTĚJOV Bedřich Grulich (na
snímku) je prostějovské veřejnosti velice dobře znám jako dřívější
radní a zastupitel města. V březnu
tohoto roku byl zvolen do čela prostějovské ČSSD po zesnulé Zuzaně
Bratterové. Zjišťovali jsme, jaké
jsou nové cíle této strany, co bude
se zrušenou tradiční prvomájovou
veselici v režii ČSSD v Kolářových
sadech i názor na současnou politickou situaci.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Sociální demokraté letos zrušili tradiční prvomájovou veselici
v Kolářových sadech. Jak moc vás
to mrzí a bude ČSSD pořádat nějakou náhradní akci podobného
typu, až se přečká nouzový stav?
„Mrzí nás to a to tak, že velmi. Museli
jsme k tomu přistoupit s ohledem na

koronavirová omezení. Vždy jsme
tuto tradiční akci vnímali a vnímáme
ne jako politickou, ale jako setkání
lidí, kteří se chtějí bavit, užít si volné
chvíle a připravený program. Z tohoto důvodu a jako určitou formu
poděkování za to, jak společně zvládáme nejsložitější situaci v novodobých dějinách ČR, připravujeme
akci obdobného charakteru na září
2020. Pokud to samozřejmě situace umožní. Pozvánku s předstihem
zveřejníme a již nyní se těšíme na
setkání. Rozhodli jsme se totiž, že
1. máj bude v září!“ (úsměv)
yy Byl jste zvolen předsedou
městské organizace ČSSD v Prostějově. S jakými cíli půjdete do
této funkce a co bude vaším hlavním úkolem pro nadcházející období?
„Po úmrtí naší předsedkyně Zuzany Bratterové bylo nutné situaci řešit a tak jsem 2. března byl na členské schůzi místní organizace zvolen
předsedou. Nejde o moje cíle, ale
o cíle ČSSD v Prostějově. Jsme součástí radniční koalice, respektujeme

programové prohlášení rady a budeme i nadále podporovat všechny
smysluplné projekty ve městě a chovat se korektně. Nicméně říkáme,
že máme právo na vlastní rozhodnutí. V rámci projektu, jehož zadání
připravujeme, budeme přicházet
s konkrétními návrhy pro řešení
jednotlivých problematik, jako je
finanční stabilita, investice a opravy, doprava, sociální problematika,
životní prostředí a podobně. To je
náš hlavní úkol a cíl.“
yy Co budete chtít změnit, aby
ČSSD v Prostějově navázala na
své dřívější úspěchy u voličů a napravila tak kolaps v komunálních
volbách v roce 2018?
„Výsledky těchto voleb ve městě
nevnímám z hlediska celorepublikového jako kolaps. Ve srovnání
s předchozími obdobími je však
získaných zhruba dvanáct procent
v Prostějově opravdu výrazným
neúspěchem. O to víc se sluší za
ně našim voličům poděkovat. Pro
navázání na dřívější výsledky je třeba pracovat, být aktivní, být vidět,

chodit mezi lidi, vnímat jejich problémy a pomáhat je řešit. Zlepšit
komunikaci a využívat k prezentaci
názorů a výsledků práce webové
stránky a sociální sítě. Chtěl bych
do naší členské základny přilákat
mladé lidi a střední generaci, zároveň však velmi naslouchat našim
starším členům a využívat jejich
zkušeností. A otevřít se i nestraníkům, osobnostem, které by o spolupráci na bázi patriotismu k našemu
krásnému městu měli zájem. Nechceme být populisté, ale nebu(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

deme se stydět za levicové přístupy
k řešení problémů ve městě a řešení
mnohdy svízelné situace některých
našich občanů.“
yy Jaký je váš názor na současnou politickou situaci v Prostějově a jak se vám zamlouvá práce
současného zastupitelstva?
„Jsme součástí radniční koalice, vztahy mezi ČSSD, ANO

2011, Pévéčkem a ODS považuji za korektní. Myslím, že i díky
přístupům ČSSD v Prostějově
v minulých obdobích, je město
v dobré finanční kondici, nezadlužené, což bude v současné
situaci naprosto zásadní pro trvalé udržení rozvoje města. Bude
nutné se věnovat předprojektové
přípravě investičních akcí a roz-

hodnout, které investiční akce je
reálné uskutečnit ještě v tomto volebním období. Na jednáních zastupitelstva zaznamenávám emoce, které ovšem k politice patří. Co
mě mrzí, že komunikace v rámci
zastupitelstva není někdy o argumentech, ale sklouzává do osobní
roviny a dehonestace. Nicméně
zásadní jsou vždy výsledky.“

12

www.vecernikpv.cz

téma večerníku

PROSTĚJOVSKO
Prádelny jsou důležitější, než si myslíte. Pokud by například
fotbalová Sparta nespolupracovala s dobrou prádelnou,
pak by její hráči místo v typických rudých dresech mohli
k utkání nastoupit v dresech hnědých. Diváci by si je pak
mohli splést třeba s hráči fotbalu amerického… Abyste se
v nabídce prádelen i ostatních podobných služeb u nás lépe orientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tematickou stranu.
Texty připravil: Martin Zaoral

Pondělí 11. května 2020

& PRÁDELNY
a SLUŽBY

Lidé stále více

objevují
pøednosti
Jaro – èas na stìhování,
úklid i opravu kol veøejných prádelen
Je dokázáno, že lidé mají na jaře
nejvíce energie, do žil se jim vlije
nový elán do života a jsou schopni realizovat velké změny. Tyto
změny se mohou týkat práce či
rodiny. Není ničím překvapivým,
že právě na jaře je nejvyšší poptávka po stěhovacích firmách.
S tímto ročním obdobím rovněž
přichází čas na velký úklid a velký
nápor zažívají přirozeně také cykloservisy, kam se určitě vyplatí
před první delší vyjížďkou zajet.
Stìhováci ušetøí èas i starosti

Jestli budete řešit teď na jaře stěhování, máte dvě možnosti. Buď se
přestěhujete svépomocí, což znamená vlastním autem za pomoci
kamarádů a rodiny, nebo si pozvete
profesionální stěhovací firmu, které
budete muset zaplatit. Obě varianty mají svá pro a proti. Určitě se
hodí, když si objednáte stěhováky
s předstihem. Jasně tak určíte konkrétní den, kdy ke stěhování dojde,
a k tomuto dni budete mířit veškeré
přípravy. Stěhování svépomocí je
o fous levnější, ale zase zvát kamarády na tahání těžkých krabic a riskovat poničení stěhovaných věcí, za to
mnohým nestojí. Navíc tak budete
mít více stresu, než je zdrávo.

lého domu od sklepa až po půdu je
bezpochyby dost náročný úkol, tak
si k tomu přizvěte pomocníky. Pokud vás právě nikdo nenapadá, není
špatné využít služeb profesionálů.
Ti ke své činnosti využívají moderní
úklidovou technologii i chemii. Pokud využijete jejich služeb, budete si
moci užít svůj volný čas, tak jak jste
si vždy přáli!

V USA či západní Evropě je praní ve veřejných prádelnách docela běžné. U nás je ovšem vytěsnila léta
totality, zmizely v 60. letech minulého století. Po
revoluci navazovali podnikatelé na tradici českých
prádelen spíše pomalu. Klientelu prádelen tvoří
především zahraniční studenti, pere se také pro hotely a menší penziony. Poslední dobou začínají služeb prádelen v čím dál větší míře využívat i našinci.
Vysoce kvalitní průmyslové pračky umožňují vyprání
prádla kvalitněji a za mnohem kratší dobu než pračka
v domácnosti. V samoobslužné prádelně lze navíc větší
1HzY\MHGHWHGRWHUÅQX
Cyklistická sezóna nezačíná tím, že množství prádla rozdělit a naplnit do několika praček,
vytáhneme kolo po dlouhé zimě, ve kterých se bude prát ve stejnou dobu.
oprášíme ho od nánosu prachu
.ÆRGX[RT¾PQ
a vyrazíme. Je dobré zkontrolovat
a udělat některé drobné opravy, kte- V samoobslužné prádelně jsou nainstalovány kvalitní
rými můžeme životnost našeho kola
i prodloužit. Hodně toho zvládnete průmyslové prací stroje, které jsou navrženy s ohledem
sami, ale na něco je dobré využít slu- na zvýšenou prací schopnost a šetrnost vůči prádlu.
žeb odborného servisu. Tam vám Prádlo je tak v průmyslové pračce vypráno mnohem
ostatně rádi poradí se vším, s čím lépe, kvalitněji a šetrněji než v pračce pro domácnost.
Ihned po vyprání má zákazník možnost přemístit prádlo
byste si třeba nevěděli rady.
do průmyslových sušiček, kde se přibližně během půlhodiny vysuší, přičemž bude krásně nadýchané a minimálně

zmačkané. Úplně
je tímto eliminována nutnost rozvěšet prádlo doma
na šňůrách a také
se prádlo ze sušičky mnohem snadněji a rychleji žehlí.

0CXGNMÆRT¾FNQ
V samoobslužné prádelně jsou nainstalovány i stroje s větší
kapacitou, je tedy možno vyprat věci větších rozměrů, které
se do domácí pračky nevejdou. Jedná se o deky, přikrývky,
přehozy, obaly na matrace apod. Tyto textilie se doma perou velice zřídka nebo vůbec.

5PCFP¾QDUNWJC
Zákazník si sám vybere stroj, ve kterém se prádlo vypere
individuálně, tedy ne společně s prádlem jiných zákazníků,
sám si zvolí požadovaný program praní a sám si také zvolí
program, tedy dobu a teplotu následného sušení. Díky přehledným instruktážním tabulím a jednoduchému intuitivnímu ovládání strojů proces zvládne i člověk, který nemá
s praním a sušením žádné zkušenosti.

Volno místo úklidu
,CTQLGKFG¾NPÊéCUPCX[LÊåòMW#NGPGåX[TC\Ê
VGLGFQDTÆX÷F÷VåGLGXCwGMQNQXRQą¾FMW
CåGUGDWFGVGOQEKXT¾VKVFQéKUVÆJQCWMNK\G
PÆJQFQOQXC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

0CLFGVGP¾UVCMÆPC
YYYXGEGTPKMRXE\

20050510680

20050510678

Jaro je také ideální doba k pomyslnému vymetení pavučin a srovnání
všech šuplíčků, zkrátka k opravdovému jarnímu úklidu. Jarní úklid ce-

20050510677

20050410681
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REALITY

SLUŽBY

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

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

Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877
Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329
Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu,
našetřeno máme. 605 011 594
Pronajmu nadstandartní byt 1+kk, 30
m2 + terasa 30 m2, s výhledem na radnici. Nájem 8.000+energie. Od 1.5.
Informace: u2pv@seznam.cz
Pronajem bytu v Prostějově. Cena 5.000
Kč + 1.000 Kč inkaso. Tel.: 737 876 938
Pronajmu v Prostějově obchodní
prostory 120 m2. V centru města Prostějova. Vhodné na obuv, zelenina,
cokoliv. Tel.: 777 13 55 40,
99fab@seznam.cz
Prodám byt 1+1 s balkonem + sklep
v OV. Po rekonstrukci. Na ulici A.
Slavíčka. 32,05 m2. Tel.: 604 82 53 87

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
„Je dobré vědět a uložit si
tel. číslo 777 135 540.“
jsme zde pro Vás 31 let.
Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

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

Vzpomínka je trvalejší,
než-li květy nejkrásnější,
květy uschnou, opadnou,
vzpomínky navždy zůstanou.

352 1È-0<

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
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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.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

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

www.realitypolzer.cz

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

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

Dnes, tj. 11. května 2020
tomu je 95 let, co se narodila
paní Růžena VODIČKOVÁ
z Vícova.
Dne 10. května 2020
uplynulo 50 let od jejího úmrtí úmrtí.
S láskou v srdci vzpomíná dcera
Marie s rodinou.

0CwGUTFEGPC8¾U
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KXVÆVQ

Prodám starší vybavení stolárny-protahovačku, hoblovku, dlabačku a jiné. Tel.:
728 949 375

16011421482

Prodám palivové dříví za dobrou cenu.
Tel.: 605 86 41 40

<<< www.vecernikpv.cz

Dne 8. května 2020
uplynulo 5. smutných roků,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Zdeňek FTAČNÍK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi. Děkuje manželka
a dcery s rodinami.

PGNGJMÆFQD÷

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 10. května 2020
jsme vzpomenuli
100. výročí narození
Ing. Karla TABERYHO.
S láskou syn Karel a dcera Vanda.

Ty roky tiše běží, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací a nedají
na Tebe zapomenout.

Dne 10. května 2020
uplynulo 5 let, kdy nás opustil
pan Adolf ROSENBERGER
z Prostějova
a zároveň by se tentýž den
dožil 80 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dana a celá rodina.

Dne 17. května 2020
uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil náš drahý
a milovaný syn a bratr,
pan Kamil KRUTOVSKÝ.
S láskou vzpomíná maminka
a bratři Miroslav a Svatoslav.

Kdo v srdci žije, neumírá...

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
15. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

Dne 12. května 2020
by oslavila 75. narozeniny
paní Květoslava VYBÍRALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Emil s rodinou
a dcera Soňa s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
2ąKRQOGÿOGUKV[
MVGąÊ\FGUP¾OK
WåPGLUQW
CNGKRąGUVQ
RTQP¾UVQNKM
\PCOGPCLÊ
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pouhých

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

Dne 15. května 2020
uplyne 7 roků od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkují manželka
Ludmila, dcera Ladislava
a syn Pavel s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 5. května 2020
jsme vzpomenuli 3. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Eduard ONDROVIČ.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

Těžko je žít bez drahého člověka, stále
se rozhlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
zůstanou jen milé vzpomínky
a bolestný žal.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

PRODÁM

Dne 12. května 2020
uplynou 4 smutné roky,
co nás opustila naše babička,
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
S úctou a láskou vzpomíná Petra,
Terezka, Míša, David.

Dne 14. května 2020
vzpomeneme dlouhých 26 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. května 2020
by se dožila 47 roků
paní Jana KŘÍŽKOVÁ,
rozená Matušková.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Martin, rodiče a sestry.

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

Dne 12. května 2020
uplyne 18 let od úmrtí
pana Jaroslava NOVOTNÉHO
z Prostějova
a dne 21. února 2020
by se dožil 69. roků.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkují bratr
Miroslav s rodinou, sestra Liba
s rodinou , sestra Dana s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

1292 67$9%<1$. /Ëý

3URGHM FKDW\ .RVWHOHFNi
XO 3URVWČMRY &KDWD ]GČQi
VNOiGi VH ] YHUDQG\ D MHGQRKR SRNRMH D MH SRGVNOHSHQi
=DVW SORFKD P 3ORFKD
SR]HPNX P âtĜND  Då P GpOND P 1D SR]HPNX MH HO  D YODVWQt VWXGQD 3R]HPHN MH RSORFHQê
] þiVWL RVi]HQ RYRFQêPL VWURP\
&HQDNMHGQiQt
7HO  
3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ 3ORFKD
P
þWYHUFRYpKR
WYDUX FFD[P 3R]HPHN OHåt Y FKDWRYp REODVWL
Y þiVWL 3OXPORYVNp SĜHKUDG\ ]YDQi ýXEHUQLFH 3R]HPHN MH RSORFHQê XGUåRYDQê
EH] GĜHYLQ 3ĜtVWXS N SR]HPNX SR OiYFH SĜHV SRWRN
$NWXiOQČ SR]HPHN VORXåLO MDNR ]DKUDGD GOH ~]HPQtKR
SOiQX YKRGQê SUR YêVWDYEX UHNUHDþQt FKDW\ 1D SR]HPNX MH HOHNWĜLQD 
&HQD.þ
7HO  

Dne 13. května 2020
uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil
pan Oldřich BÍLEK.
S láskou stále vzpomíná dcera
Eva s rodinou.

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

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH 

'23258ý8-(0(

Těžké je zapomenout, když slzy v očích
stojí, těžké je vzpomínat, když
srdce bolí. Odešel jsi všem, kdo Tě měli
rádi, aniž by Tvé rty sbohem
zašeptaly. Dny týdny, měsíce a
leta plynou, ale nikdy nezacelí tu
ránu bolestivou.

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

Volejte: 739 322 895
&KDWD.RVWHOHFNi
NMHGQiQt
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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2TQ\CXGFGPÊ
X\RQOÊPM[RKwVG
na inzerce@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Zdeněk Vaněk 1951
Seloutky Pondělí 11. května 2020
František Hájek 1930
Prostějov Věra Korčáková 1943 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Havelková 1931 Lipová 15.00 kostel Jednov
Miroslav Havránek 1939
Olšany u Prostějova Pátek 15. května 2020
Lenka Jurášková 1975
Prostějov Věra Kuptíková 1936 Hrubčice 13.00 kostel Hrubčice
Ladislav Kalandr 1956
Boskovice Sobota 16. května 2020
Zdenka Šagatová 1943
Hrubčice Anna Jurníková 1938 Hluchov 13.00 Dům smutku Hluchov
Slavomíra Grulichová 1932 Prostějov Anna Koblihová 1923
Prostějov Oldřich Vaněk 1925
Milan Pospíšil 1938
Prostějov František Švec 1945
Brodek u Prostějova
Ptení
Marta Melkusová 1946
Prostějov Jan Paseka 1929
Vyškov
Prostějov Milada Hložková 1933

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Středa 13. května 2020
Jaroslav Marhold 1941
Prostějov
František Ševčík 1929 Niva 11.45 Obřadní síň Prostějov
Bohumír Dočkal 1936
Čechy pod Kosířem Danuška Procházková 1932 Prostějov Františka Černá 1931

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Karhánková 1934
Lutín
Františka Žaláková 1948
Lešany
Květoslava Hanáková 1926 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 11. května 2020
Kristina Chrásková 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Drahany
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

JNGF¾PCRQ\KEK

s1$%*1&0ª/#0#ä'4-#
s4'&#-614-#
s)4#(+-è-#

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Operátoři ve výrobě
Prodavači jízdních kol
Seřizovači
montážních linek
Účetní

05672/1ä0º+*0'&
+0&+8+&7.0ª
1*1&01%'0ª
0#<-.#&ö
8.#560ª%*8º5.'&-Č

JE V PÁTEK
15. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

Pondělí 11. května 2020

-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊ
MQ\CM@
MQ\CM
@RXE\
R-Q\¾M

Plat (Kè)
17 000 Kč
19 000 Kč

Provoz
třísměnný
turnusový

Kvalifikace
základní+praktické
střední odborné

Firma
CZ EIKA, Prostějov
Pramos – Cyklosport Pv

20 000 Kč
25 000 Kč

nepřetržitý
pružná prac. doba

střední odborné
ÚSO maturitou

LINAPLAST, Skřípov
Účetní kancelář Pavučinka, Mostkovice

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 .

20050610682

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

2TQF¾X¾VGMWRWLGVG
éKPCDÊ\ÊVGUNWåD["
0CwGTWDTKMCą¾FMQXÆKP\GTEG
LGVCF[UV¾NGRTQ8¾U

8[WåKLVGą¾FMQXÆKP\GTEG
XÚJQFPÆCMEG\FCTOC
20050610683

-QPVCMVWLVGKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Nejvíce na Prostějovsku, přibylo 19 procent lidí bez práce!
OLOMOUCKÝ KRAJ Neradostné
zprávy přicházejí Krajské pobočky
Úřadu práce ČR Olomouci. dubnu
se Olomouckém kraji rapidně zvýšil
celkový počet uchazečů zaměstnání na 14 790 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se snížil na
8 786 podíl nezaměstnaných osob
vzrostl na hodnotu 3,5 procenta.
„Letošní duben můžeme bez nadsázky
označit za průlomový měsíc dosavadním šestiletém poklesu nezaměstna-

nosti. Zatímco loňském roce se počet
nezaměstnaných meziměsíčně snížil
téměř 1 500 osob, což byl pokles jedenáct procent, letos se naopak počet
nezaměstnaných meziměsíčně zvýšil
téměř 1 400 osob. To znamená nárůst deset procent,“ prozradil Jaroslav
Mikšaník, vedoucí analytik odboru
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky Olomouci.
Ke 30. dubnu 2020 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka Olomouci

celkem 14 790 uchazečů zaměstnání.
„Jejich počet byl 1 379 vyšší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku byl
vyšší 2 559 osob. tohoto počtu bylo 13
873 dosažitelných uchazečů zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je 1 492
více než na konci předchozího měsíce
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší 2 777
osob. průběhu dubna bylo také nově
zaevidováno 3 029 osob, což oproti pře-

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVRERNUHVHFK2ORPRXFNÅKRNUDMH¤5

<FTQL·ąCFRT¾EGè4

dešlému měsíce bylo 918 osob více porovnání se stejným obdobím předchozího roku více 774 osob. evidence pak
odešlo celkem 1 650 uchazečů zaměstnání, to je 831 osob méně než v březnu
2 097 osob méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 1 650,
to je 831 méně než předchozím měsíci 2 097 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Dalších 276 uchazečů
zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je 102 méně
než předchozím měsíci 314 méně než
ve stejném období minulého roku, 425
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
uvedl Mikšaník přesná konkrétní čísla.
Vývoj nezaměstnanosti jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl podobný – ve všech nezaměstnanost vzrostla. největšímu
nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo na Olomoucku
(525 osob), relativně nejvíc se nezaměstnanost zvýšila na Prostějovsku. „Tady se počet nezaměstnaných
zvýšil devatenáct procent! Aktuálně
je na prostějovské pobočce úřadu
práce evidovaných 1 995 lidí bez práce, toho 1 086 žen. Počet nahlášených
volných míst se snížil na 1 707 podíl
nezaměstnaných se na Prostějovsku
zvýšil na 2,7 procenta,“ upozornil
vedoucí analytik odboru trhu práce

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRNUHVHFKNUDMH PDSDNUDMH

<FTQL·ąCFRT¾EGè4

Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
Olomouci.
Ke konci dubna bylo kraji evidováno 7
472 nezaměstnaných žen. „Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil 51
procent. evidenci dále bylo 2 234 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 15 procent celkového počtu
nezaměstnaných. Ke konci dubna bylo
zaregistrováno také 697 absolventů škol
všech stupňů vzdělání mladistvých,

jejichž počet vzrostl ve srovnání předchozím měsícem pětaosmdesát osob ve
srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl vyšší 176 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,7 procenty.
Podporu nezaměstnanosti pobíralo
5 217 uchazečů zaměstnání, což je 35
procent všech uchazečů vedených evidenci,“ dodal Jaroslav Mikšaník další
čísla aktuální statistiky nezaměstnanosti
Olomouckém kraji.
(red)
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Dělnická
Denisa PEŠKOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

I devatenácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 14. 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
Ladislav Hynek
Kateřina OPLOCKÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VAŠÍ ZAHRADY
Michael HORÁK, Prostějovv
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentzahradnictví.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 8, 6, 1
Alois ELIÁŠ, Olomouc
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Dejte v máji hubičku a k ní ještě kytičku. Zuzana REPALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20040910555

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\ILUP\

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

UŠÁK, KULT, OTKA, TRIK, HLUK, BROUK, ARAB, ESKYMO, CHRIE,
CHABR, SMÍR, OSMINA, SODOVKA, KUŠE, CHVOJ, KEUI, KBELÍK,
ŘÍZENÍ, PART, ŠUMAŘ, ÁMOS, SKŘÍŇKA, OCHOTA, SOCHA, PIVO,
KLIMA

%R.
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili KULTURY
a graficky lehce poupravili lídra skupiny Jelen, která je
jedním z mnoha interpretů, kteří se měli v Prostějově
představit, ale pandemie jejich vystoupení odložila…
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zveme vás...

Pondělí 11. května 2020

TIP 9HîHUQtku
V SÍTI SE VRACÍ DO KINA

KDY: PONDÌLÍ 11. A PÁTEK 15. KVÌTNA, 20:00 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PROSTÌJOV
Dva měsíce se museli milovníci filmů
obejít bez kin, která zavřela omezení spojená s šířením koronaviru. Od
dnešního dne, tj. pondělí jedenáctého května, se však i v Prostějově mohou diváci k plátnům pomalu vracet.
A čeká je mohutný rozjezd. Ač se ve
všední dny kromě pátku budou muset spokojit s jediným představením
denně, hned to pondělní láká na známé kvalitní dílo – dokument V síti. Na
jeho reprízu lze zajít i tento pátek.
V otázce znovuzprovoznění kina panovala v uplynulých týdnech nejistota. Prostějovské Metro 70 ale jde vstříc světlejším
zítřkům a již dnes od 20.00 hodin spustí
první představení po takřka dvouměsíční
pauze. Minimálně do konce května však
bude kino fungovat v „koronarežimu“.
„Snažíme se k postupnému uvolňování
přistupovat zodpovědně, a proto do konce května bude možné zakoupit lístek
pouze online, maximální kapacita kina
bude 96 sedadel, přičemž další čtyři po-

volené osoby rezervujeme pro personál.
Každá druhá řada bude zablokovaná
a v každé řadě bude vždy mezi dvěma
sedačkami minimálně jedno neprodejné
místo,“ říká ředitelka prostějovského kina
Barbora Kucsa Prágerová s tím, že nebude povolena ani konzumace žádných
potravin či nápojů.
Všichni návštěvníci a všechen personál musí mít po celý čas návštěvy na ústech roušku, rukavice povinné nejsou.
„Všechny povrchy se zvýšeným rizikem
kontaktu jakožto kliky, madla, opěrky
a podobně budou pravidelně dezinfikovány, na pravidelně dezinfikovaném WC
a ve foyer bude k dispozici dezinfekce pro
návštěvníky. Ve foyer nebude umožněno
užívat a obsazovat občerstvovací zóny, to
znamená automaty, židle, stoly. Na podlaze bude vyznačena síť dvoumetrových
rozestupů. Dodržování regulativů bude
kontrolovat personál,“ přidala dále ředitelka. „Přes všechna tato opatření věřím,
že si kino společně užijeme a já osobně

si první filmové představení po nucené
odstávce nenechám ujít. A zvu všechny!“
vzkazuje náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Milada Sokolová.
Obnovenou premiéru obstará dokument
V síti. „Je to rozhodně šlágr a snímek, na
který se lidi nejvíce ptali. Na žádný jiný
nám během jediného dne zatím nepřišlo
přes tisíc diváků,“ prozradila Kucsa Prágerová. Dokument pojednává o jednom
z mnoha problémů moderní doby – co
dělají děti na internetu a na co tam mohou
natrefit. V tomto případě se tři dospělé
herečky vydávají za neplnoleté dívky. Ty se
následně přes internet setkávají s takzvanými predátory – muži, kteří po zdánlivě
nezletilém dítěti vyžadují sex nebo nahé
fotky. Pro Prostějovany pak může být snímek zajímavý nejen vysokým hodnocením, ale také režisérem. Jedním z dvojice
je totiž Vít Klusák, který před třemi lety
naplnil kino příběhem o muži z Prostějova
pohybujícím se v prostředí neonacismu –
Svět podle Daliborka.
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Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
do pondělí 12. května
KARANTÉNA
výstava na téma recyklace a udržitelnosti
(Rainbow Gallery)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
od úterý 12. května
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
výstava tavené skleněné
plastiky Jaroslava Proška
HUSSERL ART-ACTIVE
fenomenologické apropriace Luděk
Bárta – obrazy, Miloš Karásek - sochy

20042810657

Školní 1, Prostějov
pondělí 11. května
20:00 V SÍTI
český dokument
úterý 12. května
20:00 MALÉ ŽENY
romantické drama USA
středa 13. května
20:00 KRÁLÍČEK JOJO
válečné drama USA/Nový Zéland/ČR
čtvrtek 14. května
20:00 GENTLEMANI
americké akční krimi
pátek 15. května
17:00 VOLÁNÍ DIVOČINY
americký dobrodružný film
20:00 V SÍTI
sobota 16. května
17:00 JEŽEK SONIC
animovaná komedie USA/Japonsko
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
neděle 17. května
17:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
20:00 LOV
americký thriller

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY

Špalíèek

Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
7FÌFSOLWNEPSVÌNFB¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

Uprkova 18, Prostějov
od úterý 12. května
PRŮŘEZ TVORBOU
výstava obrazů Markéty Zlesákové

7Z[LPV¥FKUFEWPVNÎTÌOQÔFEQMBUO
13045¼+074,)07FÌFSOLV[B,Ì

Galerie umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 1. června
IDA
výstava Jana Demerciho

20050710689

Kino METRO 70

aneb, co se

kde děje…

ušetříte
30 Kč
MCB

KFUBTQSWOWP

7FÌFSOLEPEPNV

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

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní
dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Prostějovská odbočka Sjednocené
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým organizace nevidomých a slabozrakých
občanům na adrese: Kostelecká 17, (SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
Prostějov.
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
možnost zapůjčení kompenzačních
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizopůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, vání záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče. Konzultační hodiny na
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozSvatoplukové ulici 15:
šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informapondělí 9-12:00 a 14:-16:30,
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
čtvrtek 9-12:00
008 095, 724 706 773

20032510498

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 12. května od 17:00 hodin se
koná seminář „ZÁKLADY PRVNÍ
POMOCI“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 13. května od 9:00 hodin se
uskuteční akce pro seniory a další dospělé zájemce „VYCHÁZKA KOLEM
VRAHOVIC“. Sraz na vlakovém nádraží. Délka trasy dle počasí 4-6 km. Všichni účastníci musí být vybaveni rouškou.



navštivte stále více oblíbenější
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PRVNÍ POSILY PRO VK:

SKRÝVÁ JURČÍKOVÁ
PROSTĚJOV?

PLUHAŘOVÁ!

Kariéru ukončila Kozmík,
zůstává Dvořáčková

Ètvrté díly našich seriálù
pøedstavují mìstské domy
a zavítaly i do Otaslavic
strana 20

JEDNOU 2é0+1
ƔƔ S novou službou mohou počítat
v Dubanech, tamní obchod totiž
nabízí veškeré služby Zásilkovny,
což ocenil nejeden z obyvatelů.
ƔƔ Již tuto středu 13. května se otevře zasílání přihlášek pro florbalové
kluby, které se aktuálně týká tří oddílů na Prostějovsku, hovoří se však
i o vzniku čtvrtého.
ƔƔ Na prostějovském městském
hřbitově proběhla ve čtvrtek 7.
května pietní připomínka konce II.
světové války, od které uplynulo 75
let.
ƔƔ Hanácká volejbalová liga smíšených družstev stihla před epidemií
pět kol z plánovaných osmi. Dohraje se ještě? Rozhodnutí má padnout
v nejbližších dnech.
ƔƔ Zítra uplyne 64 let od úmrtí významného prostějovského pedagoga a dirigenta Vladimíra Ambrose,
jehož jméno nese prostějovská základní umělecká škola.
ƔƔ O dohrání okresních soutěží
v malé kopané stále není jasno.

NAJDETE
050#
999
8'%'40+-28%<

VIRTUAL
LIGA 2020

ƔƔ Tipovací zábava pro všechny sportovní fajnšmekry píše již čtvrté pokračování. Kdo vyhrál ve třetím kole?
dvoustrana 24-25

/KEJCGNC,WTéÊMQX¾ PCUPÊOMWXNGXQ 
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2x foto: internet

Marek SONNEVEND
Foto: internet

Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v předešlém vydání, příští sezóně se volejbalistky VK Prostějov budou muset obejít bez dvou hráčských opor Nikoly Stümpelové Lucie Nové, jež shodně přestoupily
do UP Olomouc. Již tuto chvíli však za ně mají na oba posty náhradu,
neboť TJ Sokol Frýdek-Místek přicházejí devětadvacetiletá blokařka Michaela Jurčíková dvaadvacetiletá smečařka Tereza Pluhařová!
A klub oznámil další novinky.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 23

=FKiWUDOpPtVWQtQiGUDçt

PROSTĚJOV Tomu se říká kontrast! Nadšenkyně
z Prostějova se pustily do
oživování místního nádraží.
Potřebnou rekonstrukci rozlehlé budovy sice nezvládnou, pustily se však alespoň
do „šperkování“ již notně
zchátralých prostor. A je to
určitě příjemný pohled! Na
nástupišti se objevily truhlíky
s maceškami, květiny vystříhané z papírů pak tvoří i výzdobu notně oprýskaných
vstupních dveří...
(mls)

rozkvetlo
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19
2x foto: Martin Zaoral

➢

KOHO
LANAŘÍ?

ƔƔ Sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal v exkluzivním rozhovoru
prozradil, které z hráčů má na mušce...
strana 27
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

'UM¾éMQRąKXÊV¾

XRąÊRTCX÷5KIOW
PROSTĚJOV Během necelého půlroku se fotbalisté 1.SK Prostějov a olomoucké Sigmy opět potkají
v rámci přípravného utkání
na sezónu. Zatímco poprvé
se hrálo během regulérní
zimní přípravy na hřišti
prvoligového celku, ve
středu oba soupeři změří
síly, které jim zbyly po nucené karanténě, na prostějovském stadionu SCM Za
Místním nádražím. Duel
proběhne ve středu 13.
května, avšak samozřejmě
bez diváků.
Pro oba celky půjde o první herní zátěž po téměř dvou měsících, což
může o mnohém napovědět. Trenér eskáčka Pavel Šustr by měl mít
až na výjimky k dispozici kompletní kádr, který už dva týdny pilně
trénuje. „Pašek by měl být nakonec v pořádku. U Píchala ale nejspíš
problém s kolenem bude složitější. A ještě tedy do hry nezasáhne,“
vyjádřil se nový lodivod ke zdravotnímu stavu. V sestavě pak přibude jedna změna, a sice možná nová tvář týmu. „Mladší hráče zkoušet nebudu, protože žádné nové nemáme. Měl by ale na zkoušku
nastoupit Roman Bala z Uničova, u něhož máme zájem o přestup,“
prozradil Pavel Šustr s tím, že jde o třiadvacetiletého obránce, který
je v Uničově na hostování právě ze Sigmy.
Význam zápasu Pavel Šustr nepřeceňuje. „Je to příprava, dostaneme se na velké hřiště. Vyzkoušíme si různé varianty rozestavení.
A hlavně se dostaneme do hry po dlouhé pauze,“ plánuje trenér
Prostějova.
Výkop je plánován na 10.30 hodin a Večerník bude samozřejmě
u toho.
(sob, tok)
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LVI – 22. 7. až 22. 8. Čeká vás poklidný týden a nevykolejí vás ani
menší spor s partnerem. Půjde ale
jen o drobnost, kvůli které se navíc
hašteříte už hodně dlouho. Během
víkendu si udělejte romantický výlet
do přírody.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete nápad, který byste chtěli co nejrychleji realizovat. Potíž je v tom, že
na to budete potřebovat poměrně
značnou sumu peněz. Neváhejte si
ale půjčit, protože váš plán je přímo
geniální.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dobrá
nálada se bude střídat s tou špatnou,
stejně tak se bude u vás střídat pocit
sebevědomí s nejistotou ve vlastní síly.
Prožijete týden plný zvratů, hlavně
u rodinného krbu to bude kolotoč.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Potřebujete člověka, kterému byste se mohli
vyznat ze svých akutních problémů.
Zvolte rodiče, protože ti vás nejlépe
pochopí. V žádném případě se nesvěřujte nikomu z kolegů v zaměstnání.

11,90

Kiwi 1 ks

9,90

27,50

49,90

59,80

59,50

27,90

11,90

49,90

39,90

89,90

69,90

39,90

9,90

39,90

39,90

79,90

79,90

19,90

9,90

44,90

49,90

79,90

59,90

29,90

11,90

32,90

44,90

69,90

69,90

21,90

primátor František Jura. „Společnost
FCC Prostějov je vítězem realizované veřejné zakázky malého rozsahu
v elektronické aukci na zmíněné opravy chodníků pro tento rok. Společnost
doložila všechny požadované kvalifikační doklady, vzájemné smlouvě tak
nic nebrání. Je třeba říci, že někde jsou
chodníky v horším stavu, než je nám
milé,“ přiznává první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(mik)
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LETOŠNÍ OPRAVY CHODNÍKÙ V PROSTÌJOVÌ

PROSTĚJOV Rada města Prostějova schválila uzavření smlouvy
o dílo na opravy chodníků po celém
městě v roce 2020 se společností
FCC Prostějov. Konšelé o tom informovali po úterním jednání a vzápětí vydali i seznam chodníků, na
kterých k opravám dojde.
„Bude třeba uzavřít smlouvu s touto
společností, která se postará, aby se
lidem ve městě lépe chodilo,“ uvedl

opravy chodníků

zajistí letošní

Smlouva s FCC

www.vecernikpv.cz

u zaměstnanců, jejichž pracovně
právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona
č. 373/2011 Sb., tedy provedení
vstupní prohlídky. Podle stejného Usnesení není u zaměstnanců
potřeba provádět periodické prohlídky ve smyslu § 11 vyhlášky č.
79/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Toto Usnesení se nevztahuje na mimořádné a výstupní prohlídky.
Jakmile skončí nouzový stav, bude
nutné se vrátit ke stávající legislativě. Ministerstvo zdravotnictví
v této souvislosti připravuje návrh

Usnesení vlády, kde budou uvedené termíny, do kterých bude nutné
provést dodatečné vstupní a periodické prohlídky. Předpokládá se,
že by to mělo být do 90 dnů ode
dne skončení nouzového stavu, ale
o této lhůtě se bude ještě jednat.
Na základě výše uvedeného bych
všem zaměstnavatelům doporučil
pracovnělékařské prohlídky provádět, a to i v této době, samozřejmě
pokud funguje poskytovatel PLS
a má k vydání lékařského posudku
všechny náležitosti. Stejně se této
povinnosti zaměstnavatel nevyhne.
Není možné čekat až na další lhůtu
periodické prohlídky podle § 11
vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“
(ohk)

SÔLvOL
HMVPH
c1DMDÔ HWDNFÉp
RGYDF HGLWHO
Ô
VPXWQÉ

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Výšovice
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Vrbátky
Dne: 26. 5. 2020 od 7:30 do 17:30 Dne: 25. 5. 2020 od 7:30 do 15:00 Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- hodin. Vypnutá oblast: od křižovat- hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky č. p.
ská trafostanice Výšovice ZD (č. ky s ul. Revoluční - pravá strana ul. 144, 181, 285.
300741). FVE Arazona Výšovice Legionářská po konec s č. 432.
Obec: Hluchov
(č. 701545), FVE Zile Výšovice (č. Obec: Mostkovice
Dne: 5. 6. 2020 od 7:30 do 14:30
701419).
Dne: 28. 5. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: chaty u StříObec: Konice
hodin. Vypnutá oblast: část obce brného potoku č. 15, 363, 17.
Dne: 27. 5. 2020 od 7:30 do 15:30 Mostkovice s ulicemi: celá ul. Na Valše Obec: Ohrozim
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice vč. č.134/6, Salatky s č. 2 a 4, ul. Uličky Dne: 29. 5. 2020 od 7:30 do 15:00
Kružíkova (mimo č. 323), Husova ul. oboustranně od č. 14 a 21 po ul. Na hodin. Vypnutá oblast: část obce
od č. 73, 200 a 295 po č. 651 a 457. Valše, Gen. Kraváka č. 38 + garáže.
Ohrozim - levá strana ul. od kulAreál železničního nádraží č. 691 Obec: Němčice nad Hanou
turního domu s č. 138 až po hlavní
a 485. Celé ulice Zahradní, Rado- Dne: 1. 6. 2020 od 7:30 do 9:00 ho- ul., dále levá strana podél hlavní
šovec. Na ulici Komenského č. 492, din. Vypnutá oblast: celé ulice: No- komunikace po křižovatku ve stře493, 490, 491, 521, 498, 119. Na vosady, Mlýnská, Hřbitovní, Hliník, du obce a oboustranně zástavba
ulici Husova č. 539 - 507, 486, 487, a dále č. p. 2, 231, 3 na ulici Horní po konec obce s č. 100 sm. Ví388 a dále č. 615, 582. Areál čerpací brána a č. p. 660 a 13 na ulici Tyršova. cov, celá ul. za kostelem po č. 196
stanice.
Obec: Prostějov
a 198, pod kostelem - oboustranně
Ulice Vápenice od č. 347 a 517 po č. Dne: 2. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 ho- náves po hlavní komunikaci a dále
569 a 532 (vč. č. 406 fa. Folget a č. 323 din. Vypnutá oblast: ul. Krokova s č. oboustranně po konec obce sm.
na ul. Kružíkova). ul. Husova od č. 535 12 - 24, ul. Družstevní s č. 1. - 9.
Lešany, od trafostanice u č. 160 a 504 po č. 432 a 420. Ulice Sportovní Obec: Prostějov - Držovice
pravá strana po křižovatku, dále
od č. 436 po č. 439. Bytové domy na Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 ho- ul. k obchodu po č. 81 a 82 vč.
ul. Komenského 541, 542, 543, 544, din. Vypnutá oblast: část obce Dr- uličky po č. 77 a dále oboustranně
677, 537, 538, 536. Odběratelské žovice: ul. Olomoucká s č. 480, 498, část podél hlavní silnice sm. náves
trafostanice: Konice Kožetvorba (č. 496, ul. Anenská s č. 522, 520, 514, a Lešany.
300807), Kovo (č. 300806).
482, 478, 483.
E.ON Distribuce a.s.

elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky

Na tuto otázku jsme se zeptali
Roberta Křepinského – člena
Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedy
Stálého výboru pro legislativu
při Radě vlády pro BOZP, předsedy Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády
pro BOZP, odborného poradce
Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské
a sociální dohody České republiky a spoluautora novely vyhlášky
č. 79/2013 Sb.
„V době nouzového stavu vyšlo
Usnesení vlády č. 280 ze dne 23.
3. 2020, o přijetí krizového opatření. Na základě tohoto Usnesení lze

ze strany 3

PTENSKÝ DVOREK Odsouzeníhodný skutek se stal nedaleko od
místní části Ptenský Dvorek, kde
nedávno vznikla tzv. pivní budka,
která se velice brzy stala vyhledávanou atrakcí a místem, kde se mohl
každý občerstvit vlastnoručně natočeným pivem či limonádou.
Ještě do začátku uplynulého týdne
sloužila ke svým účelům zcela bez
komplikací. Bohužel však netrvalo
ani měsíc a budku „navštívil“ nezvaný
host...

➢

„Neznámý pachatel se vloupal do objektu násilím, načež odcizil sud s pivem
i sud s malinovou limonádou. K tomu
se pokusil vzít i výčepní zařízení, což se
mu však nepodařilo,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Provozovatel budky způsobenou škodu
vyčíslil na více než pět tisíc korun,“ dodal.
Policisté nyní věc šetří pro podezření ze
zločinu krádež. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Sám
Tomáš Bábek si ale iluze nedělá, budka je
na odlehlém místě, bez dozoru. „Vím, že

bude těžko dohledatelné a komplikované zjistit, kdo kradl a ničil,“ připustil.
Na internetu se snesla na neznámého
zloděje a vandala velká vlna kritiky. Lidé
vesměs jeho čin odsoudili, nešetřili
nadávkami na adresu pachatele. Podnikatele z nedalekého pohostinství ve
Ptení ale nepříjemnost od provozování
budky neodradí. „Už je opět v provozu,
ve středu jsme ji znovu rozjeli,“ pousmál
se Tomáš Bábek, kterého může přes
všechna trápení těšit, že inspiroval i další. „Pivobudka“ totiž záhy vznikla také
v Malém Hradisku, samočep pak nabízí
Raková u Konice.
(sob)

PIVNÍ BUDKA ROZKRADENA!

Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 12. května.
úterý 12. května - blok 14
Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka
čtvrtek 14. května - blok 15
Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)

PROSTĚJOV Do našich životů zničehonic zasáhly okolnosti, které nám
vzaly určitou formu svobody. Od půlky
března zavřela po celé zemi mimo mnohé jiné i kina. Sály zpustly, plátna zůstala
tmavá. Postupně se ale některá kina zákazům a omezením přizpůsobila, když
například kino v Prostějově pouštělo
filmy on-line. Ovšem tato novinka se
netýkala pouze větších kin ve městech,
ale i některých maličkých sálů na venkově.
Na stejný způsob fungování totiž přistoupili také třeba v Krumsíně. „Jsme členy
APK (Asociace provozovatelů kin - pozn.
red.). Fungovalo to tak, že nám posílala
filmy k distribuci a na vstupném, které činí
sedmdesát korun, to bylo pak půl na půl,“
uvedla za krumsínské kino Lenka Janečková.
Krumsínské kino přes internet promítalo
například snímky Kursk nebo komedii
Ženská na vrcholu. Pokud je lidé chtěli
zhlédnout a podpořit tak kino, museli si
nejprve on-line koupit vstupenku. Dále půl
hodiny před představením zadal divák kód,
který e-mailem obdržel při placení, a mohl
se k filmu přihlásit. „Zájem projevilo na
jednotlivé filmy okolo patnácti lidí. Ono
vstupenku na druhou stranu koupí jeden
a dívá se celá rodina. Většinou jsme pouštěli prosincové filmy,“ vysvětlila Janečková.
Dnešním dnem už mohou kina znovu
promítat, tudíž on-line promítání skončilo.
Paradoxně ale nyní - v době, kdy se další
kina vrací k normálnímu životu - čeká kino
v Krumsíně utrum. „Hrát budeme jen příležitostně. Máme e-cinema, nové filmy se
k nám dostávají po třech měsících. A to přijde jen pár lidí,“ uvedla Lenka Janečková.
Kinosál se ale může dočkat dětí. „Plumlov
chtěl pro školu koncem června nějaké
představení. Ale uvidíme ještě, jak se věci
vyvinou,“ dodala.
(son)
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Nabízejí filmové

Ve vesnickém
NLQěQHOHQt

domova zažili. „Zahráli nám pod okny
sólisté z Moravského divadla,“ řekl Libíček a dal tak mimoděk návod umělcům, jak udělat dobrý skutek.
Kulturní a společenský život se ale
celkově skoro zastavil. Ohrožená
je akce Aktivní senior, starší lidé se
nemohou jít podívat ani do kina na
představení určená právě jim. A například také cvičení Sokola bylo načas
přerušeno.
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Z důvodu nařízení vlády ČR jsou všechny akce kvůli pandemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

OD 11. DO 18. 5. 2020
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Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Jeho hlavní složkou jsou voda
a sacharidy, přičemž obsah bílkovin a tuků je zanedbatelný. Proto je ovoce nutričními poradci často doporučováno jako bohatý zdroj vitamínů i živin. A tak
se vyplatí vědět, že banány zakoupíte nejlevněji v Kauflandu, kde společně s Billou je i nejlevnější červený grep a s Lidlem i Teskem pak kiwi. Do těchto dvou
marketů se vyplatí vydat pro mandarinky. V Lidlu pak zakoupíte i cenově nejvýhodnější citrony a pomeranče.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 6. května.

44,90

46,90

79,90

Citrony 1 kg

3RPHUDQÿHNJ

69,90

*UHSÿHUYHQëNJ

34,90

Banány 1 kg

Mandarinky 1 kg

OÊUVQ
-QV÷TQXCWNKEG
0GTWFQXCWNKEG
WNKEG2QF-QUÊąGO
WNKEG&CNKDQTMC
5ÊFNKwV÷5XQDQF[
7NKEGMRV0¾NGRM[

Pondělí 11. května 2020

DSHULRGLFNÛPLSURKOËGNDPL
Klienti domovů
strádají i nedostatkem
kontaktu
s rodinami
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Konečně dostanete chuť se hýbat
a udělat něco pořádného pro svoji
tělesnou schránku. Ke sportování se
vám podaří ukecat i svého partnera.
Ve dvou se to lépe táhne, takže makejte a hubněte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Neustále budete mít naspěch
a nevydržíte dlouho na jednom
místě. Vaše roztržitost bude na
škodu, protože se dopustíte několika fatálních chyb. Hlavně v investicích, takže hrozí bankrot.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Den ode
dne se dostáváte do stále větší pohody.
Není divu, když doma máte několik
milujících andílků a současná práce vás
velice baví. Snažte si udržet dobrou náladu co nejdéle, vyplatí se vám to.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čekají vás
starosti v rodině. Zejména vaši potomci budou dělat neplechu. Nedá
se nic dělat, budete muset přitvrdit
ve výchově. Udělejte si ale také čas
na sebe, potřebujete například obnovit šatník.

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE…

nákupní servis
pro vás

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Rádi
byste změnili zaměstnání, ale zatím
marně hledáte jinou práci. Na to ale
nečekejte, viditelně se totiž nyní trápíte a nejste ani spokojeni s platem.
Pár měsíců na pracáku vám neuškodí, pak se uvidí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Stojíte před
důležitým životním rozhodnutím,
ale neváhejte a řešte daný problém
razantně. V tuto chvíli to není ve
stávající pozici k vydržení, proto hledejte způsob, jak si zajistit mnohem
klidnější život.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Navštíví vás člověk, o kterém jste si mysleli,
že už dávno nežije. Bude to pro vás
šok, ale vzpamatujete se z něj velice
brzy. Obzvláště když vám dotyčný
starý známý nabídne obchod století.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nejeden
člověk z blízkého okolí vám řekne
drsnou pravdu do očí, což se vám
pochopitelně nebude líbit. Zneužijete ale svého postavení a dotyčným
se pomstíte. Okamžitě se tak v kolektivu stanete ještě více neoblíbenými.

Do Prostějova se pomalu ale jistě vrací život, na jaký jsme byli zvyklí před neblahou pandemií. A výrazně ožijí i ti, kteří se i přes nouzový stav nenudili. Většina
bude ale chtít dohnat vše, co zameškala. Město bude plné zábavy.

Naše
4'57/¦

bude vÂ
ký

www.vecernikpv.cz
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mě ještě nějakou dobu zůstanou. Devatenáctý ročník se i z těchto praktických
důvodů přesune až na rok 2021,“ dodal
Somr. „Současný cíl a záměr organizátorů Keltské noci teď bude dohodnout
se všemi účinkujícími možnost, aby se
kompletní program Keltské noci 2020
mohl beze změny přesunout na rok
2021. S tím může být spojeno mnoho
problémů, ale uděláme vše pro to, aby
se to podařilo,“ slibuje umělecký ředitel.
Připomeňme, že v plumlovském kempu Žralok měli zpívat i hrát zahraniční
umělci jako Celtica Pipes Rock z Rakouska, irští Sliotar, Cisal Pipers z Itálie, z tuzemských hvězd Tomáš Kočko
& Orchestr, České srdce či smíšený
soubor Pipes and Pints. „Kromě toho
jsme připravovali spoustu zajímavých
workshopů a měli jsme poprvé začínat
již ve čtvrtek. Přeorganizování celého
festivalu na příští rok bude vyžadovat
opět tvrdou práci a bude se to týkat
nejenom nás organizátorů, ale i všech
účinkujících, spolupracovníků, brigádníků, stánkařů a dalších, kteří jsou na
pořádání festivalu navázáni. Věříme
však, že vše společným úsilím a vstřícností zvládneme. Budeme všichni
vděční i za podporu vás všech, návštěvníků a příznivců, kteří máte Keltskou
noc rádi a budeme se těšit, že se všichni
ve zdraví a dobré náladě opět setkáme
na Keltské noci 2021,“ vzkazuje Tomáš
Somr.
(sob)

PROSTĚJOV Vládními nařízeními
okleštěná možnost pořádat jakékoliv sportovní, kulturní a společenské
akce udělala samozřejmě čáru přes
rozpočet nejen magistrátu, ale také
Okrašlovacímu spolku města Prostějova. Odloženy musely tak být populární a hojně navštěvované akce
v režii tohoto spolku. Radnice má
také jeden aktuální problém, v těchto dnech se už měly před muzeem na
náměstí T. G. Masaryka instalovat
pískové kurty na plážový volejbal...

„Během těchto dnů řešíme, zda zcela
zrušíme, či jen posuneme termín plážového hřiště umístěného na náměstí. Jelikož se už nyní snažíme Prostějovské
kulturní léto přesunout na podzimní
termíny během září a října stejně jako
velkou oslavu 630 let Povýšení Prostějova na město, která se měla uskutečnit v květnu, bude náměstí zcela
prosto jakýchkoliv aktivit. Je tedy ke
zvážení, budou-li uvolněna sportovní

Michal KADLEC

zařízení, tréninky i návštěvnost sportovních akcí, zda přeci jen nezkusit
vyjednat náhradní termín a umožnit
oživení náměstí alespoň tímto způsobem,“ zamýšlí se nad možností přece
jen plážové hřiště otevřít Milada Sokolová, náměstkyně primátora, která
je zároveň předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova. „Co se
aktivit našeho spolku týče, pro děti
z mateřských škol jsme nepřipravili
hledání velikonočních vajíček a čokoládových kraslic ve Smetanových

LNRWOtNRYpJXOiäH
sadech, po mnoha letech byla zcela
zrušena velikonoční výzdoba náměstí.
V dubnu se neuskutečnila akce Ukliďme Česko, probíhá individuálně, další
aktivita tohoto směru proběhne až na
podzim. V květnu se měly konat dvě
velmi důležité akce Spolku. Již šestý

ročník charitativní akce Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, jejíž výtěžek
předáváme dvěma hendicapovaným
dětem, a také první Restaurant Day
v roce. V obou případech jednáme
o náhradních termínech,“ uvedla pro
Večerník Sokolová.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PLUMLOV Velkou ránu dostali
příznivci keltsky laděné hudby. Jejich každoroční svátek se totiž letos
neuskuteční. Oblíbený festival obsazený řadou domácích i zahraničních
interpretů se kvůli koronavirovým
zákazům přesouvá na další rok.
Keltská noc 2020 se měla původně
konat od čtvrtku 23. do soboty 25.
července.
„Vyčkávali jsme do poslední chvíle s napětím a s nadějí, jestli se situace zvládne
do té míry, aby se kulturní akce a festivaly v rozsahu naší Keltské noci přeci
jen mohly za určitých podmínek konat.
Celý tým na tom pracoval od podzimu
předchozího roku, a právě v době dokončení přípravy programu tohoto ročníku přišlo to, co nás zasáhlo bolestně
téměř všechny na celém světě, všechny bez rozdílu povolání, víry či barvy
pleti. Po posledním vyjádření vlády
České republiky ve čtvrtek 30. dubna
je již situace bohužel jasná a musíme
se všichni smířit s faktem, že se Keltská
noc 2020 letos z důvodu pandemie
Covid-19 konat nemůže a nebude,“
konstatoval smutně ke zrušení festivalu
umělecký ředitel Tomáš Somr.
Organizační tým by výrazně omezil
počet lidí, který by měl být na akcích
limitovaný přes léto číslem 500. „Ale
ani to by nám příliš nepomohlo. Navíc
je zde také skutečnost, že jsou na některých místech neprůchozí hranice a zřej-

1(352%Ě+1(

Keltská noc letos
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JAKÝ JE OSUD KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ?

MONITORING AKTUÁLNÍHO DĚNÍ NA PROSTĚJOVSKU
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Smržice (mls) - Kvůli trvajícímu
zákazu shromažďování velkého počtu osob byl termín Smržického vandru letos posunut a spojen s další akcí
Smržická šlapka. „Akce by se měla konat v sobotu 5. září. Těšíme se na účast
pěších i turistů,“ vzkázal za pořádající
KČT Smržice Zdeněk Balcařík.

9H6PUzLFÉFKVHFK\VW½
Šlapkovandr

.¾\P÷ XG 5MCNEG \XQW PCRąÊMNCF PC
UKTPÆMQWRGNG (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Skalka (mls) - V pondělí 11. května
se mimo jiné otevírají Lázně ve Skalce. „Na procedury je třeba se telefonicky objednat,“ připomněl natěšený kolektiv Lázní Skalka. Lázně ve
Slatinicích se otevřely již předchozí
pondělí 4. května.

Láznì se otevøely
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PROSTĚJOV Špatná zpráva pro milovníky hudby přišla z Mořic. Obec
na Prostějovsku se v létě tradičně
stává dějištěm hardrockového a metalového festivalu Revival fest. Ten
měl letos oslavit dvacetiny, z toho ale
nakonec sejde.
„Zvažovali jsme možné varianty. Nakonec jsme se dohodli, že akci posuneme
o rok,“ uvedl hlavní organizátor Martin
Obruča. A přidal také důvody, proč se
k takovému těžkému rozhodnutí tým
pořadatelů uchýlil. „Letos je situace nejistá. Pokud bychom festival posunuli,
už by termín mohl kolidovat s jinými
akcemi. Otázka také je, jestli by diváci
neměli strach se účastnit,“ zamyslel se
Obruča.

obejít bez života mimo zdi domova znovu, tentokrát kvůli koronaviru.
Například v Kostelci na Hané zavedli
karanténu brzy. „Děláme maximum,
abychom Covid-19 udrželi mimo zdi
domova,“ říká po dvouměsíční izolaci
ředitel domova David Ševčík. Právě nemožnost přijímat návštěvy počítá mezi
největší problémy, se kterými se klienti
potýkají. „V tomhle ohledu strádají.
Chybí jim kontakt s rodinami, který se
snažíme zprostředkovat aspoň přes telefon nebo formou videohovoru,“ vysvětluje Ševčík.
Lidé v domově přišli kvůli koronaviru
o naplánované akce stejně tak o společné činnosti. Přesto se dočkali aspoň jed-

PROSTĚJOV Sportovní, kulturní
a společenské akce. O to vše aktuálně přicházejí obyvatelé České
republiky kvůli preventivním
opatřením. A všemožné stánky
tak osiřely. Své o tom ví také ředitel Společenského domu Ivo
Peštuka. Společenský dům kvůli
zákazům a omezení pro větší shromáždění lidí přišel o celou řadu
akcí.
„Neproběhl koncert Václava Neckáře nebo třeba skupiny Javory. Bylo
toho opravdu hodně. Měli jsme až do
konce května prakticky plno. Bohužel
situace je, jaká je,“ poznamenal Ivo
Peštuka.

Podobně jako například Kulturní
klub Duha však také Společenský
dům zkouší akce přesouvat na podzim. A zatím úspěšně. „Snažíme se
se všemi nájemci domluvit na podzimních termínech. Daří se to, zatím
nic neodpadlo. Myslím, že se nakonec se všemi domluvíme,“ prozradil

vých akcí a koncertů. Znamená
to, že aktuálně je Společenský dům
prázdný? „Údržba zde přeci jen malinko probíhá. Do konce dubna ale
nešlo o nic většího, v květnu začalo
umývání a čištění,“ nastínil ředitel.
Přesto má „Kasko“ i město, pod které
spadá, štěstí v neštěstí. Tvrdá opatření, která prakticky ze dne na den
utnula společenský život, se totiž

SÔLvOL
HMVPH
c1DMDÔ HWDNFÉp Peštuka. Prostějov by
RGYDF HGLWHO tak mohl mít podzim
Ô
skutečně plný řady zajímaVPXWQÉ
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Ne každý důsledek koronavirových
zákazů se dá vyčíslit. Ne každá oběť se
zapíše do statistik. Řeč je o lidech, kteří
kvůli omezením musí žít v izolaci a bez
kontaktů s okolním světem. Mezi takové
patří například i klienti v domovech pro
seniory. Ty začátkem roku načas v domovech „uvěznila“ chřipková epidemie
a už před polovinou března se museli

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

né pozitivní změny. „Mohou jít na zahradu a trávit zde čas,“ pousmál se ředitel.
Ten v minulosti ocenil pomoc a ochotu
ze strany veřejnosti. Nově navíc pomoc
přišla v podobě kulturního zážitku. V sobotu klientům zpod oken zahrála Markovanka. A vystoupení sklidilo obrovský
úspěch. „Klienti měli možnost z oken
sledovat vystoupení, případně z prostor pro rehabilitace. A posílali pak
hudebníkům výslužku z oken dolů.
Bylo to dojemné,“ podělil se o čerstvý
emocionální zážitek Ševčík.
Například magistrát zrušilo hned několik akcí, které tradičně pořádá v Kulturním klubu Duha. „Jsou to třeba taneční večery pro seniory a také setkání
jubilantů. Budeme zasílat dopisy a na
radě pohovoříme o tom, že místo
obvykle rozdávaných drobností jubilantům zašleme poukazy do lékárny,“
konstatovala náměstkyně primátora
pro oblast kultury Milada Sokolová.
Sama pak příliš nedoufá, že se brzy
akce znovu spustí. „Počítáme, že až
v září,“ sdělila.

kontaktu s rodinami

PROSTĚJOV Současná situace je pro řadu z nás náročná, pro
většinu seniorů je ale ještě o něco náročnější. Jakožto nejohroženější skupina musí často klienti v domovech pro seniory být
prakticky izolováni. A bez rodinných návštěv minimálně do 25.
května. Stejně tak ale trpí také starší občané Prostějova žijící mimo domovy seniorů. Důvod? Přišli o řadu společenských a kulturních akcí. Navíc to vypadá, že v dohledné době jen tak nedojde k jejich obnovení.

nedotkla plesové sezóny. Tedy téměř
se nedotkla. „Nemohly proběhnout
dva plesy. Jeden je zrušený, u druhého jsme se s vojáky domluvili, že by
proběhl v červnu. Nevíme ale samozřejmě, zda to půjde,“ prozradil Ivo
Peštuka. Jeho samého se současná
situace dotýká hned dvakrát. Kromě
ředitelování ve Společenském domě
je totiž také asistentem trenéra prostějovských hokejistů. „Ta situace je
neštěstí. Hlavně ať jsou všichni zdraví,“ uzavřel.
(sob)
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O hodně ochuzení pak jsou, případně
budou, i klienti domova pro seniory
v Nerudově ulici. I ti se museli obejít
bez několika událostí, které běžně
zpříjemňují tamním obyvatelům život. „Měli jsme mít v červnu Gulášení
pro nás i domovy v kraji, které určitě
nebude. V srpnu pak máme pořádat
sportovní hry, tak uvidíme,“ uvedl
ředitel domova Zdeněk Libíček. Alespoň jednu příjemnost ale obyvatelé

/ÆP÷\¾DCX[6Q\PCOGPCN[C\PCOG
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hou letní scénu využít také s tím, že
k pronájmu bude nádvoří s pódiem
a první místnosti se zázemím. Ozvučení, techniku, světla si musí zajistit sami,“
doplnil Pospíšil.
„Lidé dlouho volali po stálém umístění
letní scény. Jsem moc ráda, že se vše nakonec podařilo a věříme, tímto krokem
dojde k rozšíření kulturní nabídky. Co se
týká vlastní organizace představení, už
se mohou začít hlásit zájemci o prostor,
abychom mohli jejich požadavek zaevidovat,“ doplnila pravidla náměstkyně
primátora Milada Sokolová s tím, že zájemci se mohou hlásit na čísle 582 329
379 u p. Aleny Dvořákové. „Od července
bude v rámci letní scény na nádvoří zámku promítat i letní kino. Začínat budeme
2. 7., a to promítáním filmu Bohemian
Rhapsody. Dále nás čekají filmy, jako například: Vlastníci, Já padouch 3, Tenkrát
v Hollywoodu či Poslední aristokratka.
Pokud nebude zájem ze strany veřejnosti
o ´zamluvení´ sobotních termínů k pořádání vlastních akcí, budeme promítat
letní kino i v sobotu,“ avizovala Sokolová.
(red)

techniky nad Ponikví. Její majitel nás
uvítal s údivem a potěšením zároveň,
že se na tento pomník stále pamatuje,“
podělil se o zážitky z čtyřdenního objíždění okresu Šulda.
O uplynulém víkendu pak proběhl
už třetí ročník pochodu „Po stopách
osvobození“, jehož trasa letos vedla z Klenovic přes Ivaň, Oplocany
a Obědkovice. „Vybraná byla opět

nová zajímavá trasa. V tak krásném
počasí byl o fyzickou aktivitu po delší
karanténě doma opravdu zájem, ale
počet účastníků jsme museli bohužel redukovat dle vládních nařízení,“
pochvalovali si a zároveň si posteskli
oba organizátoři.
(tok)

8-NGPQXKEÊEJRTQD÷JNRKGVPÊCMVWRQOPÊMWQUXQDQFKVGNUMÆ4WFÆCTO¾F[UGéNGP[-8*
&WMNC
Foto: Radek Kirchner

předseda oblastních organizací VSA
a ČSBS Tomáš Kaláb.
V důstojné formě proběhl improvizovaný pietní akt třeba na Větřáku
u Klenovic na Hané za účasti čestné
stráže z řad členů Klubu vojenské historie Dukla. „Zažili jsme i poněkud
nečekané situace, když jsme zavítali
k pomníku sovětských vojáků zřízeného uvnitř areálu pily, resp. muzea

yy Chci se zeptat na dění v kapele,
co máte letos a případně loni za sebou? A na čem teď pracujete?
„Rok 2019 jsme trávili koncertováním
především na jaře, poslední koncert
jsme odehráli v průběhu června. Pak
jsme se soustředili na přípravu materiálu k následnému nahrávání. Rozhodli

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

jsme, že vydáme dva aktuální singly
s tím, že další budou následovat. Do
studia jsme jeli poprvé v září, konkrétně do Megahit Lair v Praze, kde nám
s nahráváním a aranžema pomáhal
Dan Šubrt. Skladby jsme dokončili
v prosinci a začali se věnovat videoklipu, který se ale bohužel shodou náhod
několikrát odložil a než jsme ho stihli
dokončit, přišla situace koronaviru,
tím pádem se vydání odkládá. Jinak samozřejmě v tuhle dobu píšeme nový
skladby a budeme se snažit vydání co
nejvíc uspíšit. To samý platí i pro nahrání nových songů.“

PROSTĚJOV Mladé kvarteto jede, a hlavně drží při sobě.
Rocková skupina Froples, v níž jsou také dva Prostějované, je
spolu už přes pět let. Ani v době karantény a koronavirového
šílenství nezůstává nečinná, naopak. Přestože na koncerty to
pořád ještě nevypadá, skupina pracuje na řadě singlů a určitý
časový prostor, který celosvětovou pandemií vznikl, využívá
nadále k tvorbě. Froples pak má hodně zvláštností. Kromě toho, že se skupina zabývala žánrem indie rock, tak navíc zpívá
anglicky. Zajímavostí je, že ani jednomu z hudebníků není ještě třicet let. Jedním z nich je i Ondřej Duchoň.

„JDEME PO SINGLECH,“
+/É6Ì21'ŏ(-'8&+2ŀ

yy Plánujete vydání alba, nebo spíš
budete po částech vydávat singly?
„Jdeme po singlech. Alba kapele naší
velikosti moc nepomůžou, je dost nákladný je nahrát a vydat, není o ně takový zájem. Singl si každý může pustit
na YouTube nebo Spotify. Navíc lidi
mají spíš svoje playlisty, kam si to můžou přidat, než že by vyloženě sjížděli
celý album konkrétního umělce.“
yy Jaké byly původně plány kapely
na rok 2020?
„Chtěli jsme odjet pár koncertů k vydání těch zmiňovaných singlů, což samozřejmě padá. Jelikož pořád nevíme,
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jak se situace bude vyvíjet, momentálně se zaměřujeme pouze na psaní
nových věcí.“
yy Změnili jste nějak hudební styl.
Původně jste hráli indie rock.
„Jasně. Samozřejmě se posouváme,
zkoušíme nový věci, pracujeme víc
s elektronikou, jak je možno slyšet například v našem poslední releasu ‚Stare
at me‘. Asi bych to obecně nazval rock.“
yy Už zpíváte i v češtině?
„Zatím ne (úsměv). Neděláme si to
tímto lehký, ale jako autor textů se držím hlavně toho, co mi přijde přirozenější.“

5MWRKPC(TQRNGUUGWåRąGFUVCXKNCKPCHGUVKXCNW0[PÊRTCEWLGPCPQXÚEJRÊUPÊEJ
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stojně připomenout památku těch,
kteří padli za naši svobodu. Z tohoto
důvodu jsme považovali za potřebnou pietní vzpomínku nejen u všeobecně známých pomníků spojených s událostmi jara roku 1945,
ale i u malých pomníčků, kde jsou
pochováni jednotlivci, kteří rovněž
přispěli k osvobození naší vlasti,“
vysvětlil Večerníku výběr pomníků
předseda OV KSČM Ludvík Šulda.
Kytice květů se tak objevily nejen
u pomníků Rudé armády, na níž
spolu s rumunskými jednotkami
a příslušníky 1. československého
armádního sboru ležela hlavní tíha
osvobozovacích bojů v jižní části
okresu, ale třeba i u pomníku třem
mladým partyzánům mezi Březskem
a Konicí a u pomníku Jaromíra Peterky, partyzánské spojky, nedaleko
Běleckého Mlýna. „Je třeba využít
toho, že pomníky Rudé armádě v obcích prostějovského regionu stále
stojí, to je třeba ocenit. Objevují se
totiž lokální politické nuly, které kvůli
vlastnímu zviditelnění neváhají kvůli
přepisování historie okopávat kotníky našim osvoboditelům,“ komentoval pražské „pomníkoborectví“

Jako ze škatulky. Nadšení pracovníci stanice
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Místo zde najdou všichni umělci,
divadelníci, umělecké spolky a jiní,
kteří budou letní scénu pro svá představení potřebovat.
„Pódium bude využíváno od měsíce
června do září, včetně prozatímního
ukotvení střechy. První zkušební rok
proběhne na stávajícím povrchu nádvoří. Na zadláždění nádvoří zámku je
zpracována projektová dokumentace
a vydáno stavební povolení. Tato projektová dokumentace řeší i osvětlení
nádvoří zámku, kabelovou chráničku
pro rozvod ozvučení a kotvící body
pódia letní scény,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že
účinkující budou mít možnost zapůjčit si zázemí letní scény. „Konkrétně
půjde o dvě uzamykatelné místnosti.
V jedné bude uložena technika, jako
jsou světla a ozvučení; v druhé budou
uloženy židle a stoly, které zajistí Domovní správa. Externí subjekty mo-

Ve vesnickém
PROSTĚJOV Na nádvoří prostějovského zámku na Pernštýnském
náměstí již brzy vyroste zastřešené
NLQěQHOHQt
pódium. Sloužit bude až do září.
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celého regionu. Akci inicioval
krajský zastupitel Ludvík Šulda
a participoval na ní Český svaz
bojovníků za svobodu (ČSBS)
a Vlastenecké sdružení antifašistů ČR (VSA).
Vše bohužel muselo proběhnout
v komorní atmosféře v souladu
s platnými předpisy. „V letošním
roce, roce 75. výročí osvobození
naší vlasti, jsme navzdory složité
situaci považovali za vhodné si dů-

„Hlavně jsme měli mít akce k oslavám
50. výročí školy. Už 18. dubna se měl
uskutečnit velký slavnostní koncert
v hale Suprovka, taneční obor měl dále
v prostějovském divadle 16. května
ztvárnit Vivaldiho období,“ vypočítal ředitel školy Ladislav Gazdag jen některé
ĄGFKVGNP÷OéKEMÆ\¾MNCFPÊWO÷NGEMÆwMQN[.CFKUNCX)C\FCIOWUGNUMQNGI[XGwMQNG
akce, o něž můžou lidé přijít.
PCLGVPCMQTQPCXKTQXÚTGåKO
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Mohou, ale nemusí. Škola se snaží aspoň
NĚMČICE NAD HANOU Těžké republice, přerušit prezenční vzdě- část akcí posunout. „Zmíněný koncert
časy kvůli koronaviru zažívaly i ško- lávání. Hlavně však ji čekalo výrazné bychom rádi posunuli někam před adly. Ovšem nejen ty základní, střední omezení v počtu akcí, program byl vent,“ vysvětlil ředitel. Žáci školy se kroči vysoké, ale také umělecké. Na- přitom tak nabitý...
mě akcí rovněž musí obejít bez veškepříklad ta v Němčicích nad Hanou
rých myslitelných soutěží. A hlavně jsme
musela, stejně jako ostatní v České Michal SOBECKÝ
museli zrušit celostátní přehlídku čin-

nosti základních uměleckých škol napříč
obory pořádaná v jednotlivých městech
ZUŠ Open, která měla mít čtvrtý ročník,“ konstatoval smutně Gazdag.
Přestože však němčická základní
umělecká škola musela akce zrušit
nebo přesunout, její aktivity nezanikly.
Akorát se nekonají pod střechou budovy ZUŠ na hlavním němčickém náměstí. „Hned týden po uzavření jsme začali
s distančním způsobem výuky. Učitelé
jsou v kontaktu se žáky, případně jejich zákonnými zástupci. Fungujeme
tak podobně jako třeba základní školy.
Musíme ale do toho řešit taky termín

„Museli jsme ale zrušit oslavy školy
DWDNpSŐHKOtGNX=8ã2SHQ´PU]tŐHGLWHOH

a podobu příjímacích i závěrečných
zkoušek stejně jako absolventských
koncertů,“ vysvětlil Ladislav Gazdag
některé problémy, co opatření spojená
s koronavirem způsobily.
Zvrat v ZUŠ-ce nastal právě v těchto
dnech, kdy se provoz opět trochu posunul normálnímu stavu. „Ode dneška
spouštíme individuální, dobrovolnou
výuku. Rodiče musí podepsat prohlášení, že z jejich rodiny není nikdo nemocný,“ uvedl ředitel němčické základní
umělecké školy. Týden nato by se měly
podmínky pro výuku mladých umělců
opět změnit. „Začnou všechny kromě
nehudebních oborů. Nebudou se ale
například scházet orchestry a další větší
uskupení,“ vysvětlil ředitel. „Těšíme se,
až se zase s dětmi uvidíme. A ony se
zpátky také těší!“

toho za poslední půlstoletí změnilo
jen pramálo. Tak to nyní vypadá na
místním vlakovém nádraží v Prostějově. Jeho budova bývala ústředním
nádražím Moravské západní dráhy
z dob Rakousko-Uherska. Už téměř
dva roky nad ní visí hrozba demolice.
Téměř stejně dlouhou dobu si na něm
už nekoupíte ani jízdenku. Přesto řada
lidí z Prostějova má k tomuto prostoru
hodně sentimentální vztah. I proto se
proti záměru SŽDC na zbourání drážní budovy ve městě zvedla vlna nevole.
Případný odkup rozlehlého objektu,
pro nějž už SŽDC nemá využití, zvažovalo jak město, tak i někteří soukromí investoři. K žádnému konkrétnímu
výsledku to však dosud nevedlo.
Do zvelebování nádraží se tak mezitím
pustili nadšenci, kterým toto místo při-

rostlo k srdci. Nápad na to, že by mohlo
nádraží vypadat lépe, vznikl nedávno.
„V podstatě to vypuklo kolem Vánoc,
snad poprvé se tu dělala výzdoba. Úplně první myšlenka se zrodila, když se na
podzim uklízel ten šílený binec v záhonu
před budovou. Bezdomovci tam chodili
na záchod,“ vzpomíná Darina Páleníková. Od té doby se místo změnilo k nepoznání. Lidé se zde už mohli pokochat
nejen vánoční, ale také velikonoční a májovou výzdobou. „Jsou to prostě akce
podle potřeby. Okopat, zasadit, zalít,“ popisuje činnost zaměstnanců Páleníková.
„Snažíme se postupně osazovat truhlíky
či zvelebovat záhon. Sázíme tu například
kopretiny, tařice či rozchodníky. Musí jít
o nenáročné trvalky, které zvládnou i to
občůrávání některých mužů,“ přidává
s úsměvem. ¨

Ač otázkou zůstává, jak dlouho jim jejich zápal vydrží, cestující jejich iniciativu vítají. „Moc se mi to líbí. Vyrůstala
jsem nedaleko od nádraží a jezdila z něj
pravidelně k babičce. I proto stále doufám, že se je podaří uchovat,“ vyjádřila se
například Margita Portešová.
Do blízké budoucnosti by Darina Páleníková s kolegy činnost ráda rozšířila.
„Je v plánu postupně rozšířit zeleň, truhlíky, nějaké kytky do vestibulu, musí se
upravit ty buxusy a jehličnany v záhonku,“ řekla. „Šla by spousta věcí, už jen

kdyby se natřely ty sloupky na nástupišti. Hned by to bylo veselejší. Ale to už
asi úplně není v naší kompetenci,“ sdělila Večerníku Darina Páleníková. Spolu
s dalšími nadšenci do péče o nádraží má
ale starost o jeho osud. Správa železnic
sice oznámila, že se chystá rekonstrukce. Sami zaměstnanci však podle slov
ženy nevědí, co od úprav čekat. Doufají však v jedno – v zachování budovy.
„Hlavně tak nějak uzavírá Rejskovu. Má
to své kouzlo,“ doufá ve vítězství zachování a rekonstrukce.
(mls, sob)
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PROSTĚJOV Chátrající budova.
A vedle ní doslova rozkvetlá zahrada,
potěcha pro cestující i zaměstnance.
Takový zvláštní pohled se nyní lidem
naskýtá ve stanici Prostějov-místní
nádraží. Zatímco budova z konce
19. století nutně potřebuje opravu,
to zeleň a okrasné květiny v areálu
jsou na tom mnohem lépe. Právě zaměstnanci se pustili do jejich úpravy.
„Zkrášlujeme to i pro nás,“ říká Darina Páleníková, jedna z pracovnic,
kterým nebylo lhostejné, jak nádraží
a jeho nejbližší okolí vypadá.
Květiny vystříhané z papíru za sklem
totálně oprýskaných dveří. Pestrobarevné macešky kvetoucí v truhlících
na malebném nástupišti, na němž se

➢ ze strany 17
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PROSTĚJOV O něco lepší vyhlídky
než ještě před pár dny má momentálně Wolkrův Prostějov. Tradiční
recitátorská akce na počest slavného básníka a zdejšího rodáka Jiřího
Wolkera, se neruší. Původní termín
z června se však musí posunout.
Nakonec se celostátní kolo recitátorské soutěže a zároveň celý program
pro veřejnost mají přesunout na začátek září. „Zatím se počítá s prvním zářijovým týdnem, ale okolnosti a vývoj
situace mohou ještě teoreticky termín
změnit. Záleží samozřejmě i na tom,
zda proběhnou krajská kola. V tuto
chvíli nic nebrání tomu, aby v pořádku proběhla,“ prozradila pro Večerník
za Kulturní klub Duha, který je každoročním pořadatelem, jeho vedoucí
Pavla Vašková.
(sob)
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Pro příznivce z širokého okolí, kteří jezdí na festival ve velkém, je to nemalá
ztráta. Na festivalu vystupují kvalitní
revivalové kapely hrající hity. A nejen
to, řada z interpretů se do role dostává i svým zevnějškem a oblečením.
O revivaly s písněmi Ramsteinů, Judas
Priest nebo Alkeholu ale posluchači
nepřijdou. „Oslovili jsme kapely, které se letos měly zúčastnit. A většina
už kývla na to, že k nám přijede příští
rok,“ informoval Martin Obruča.
Zajímavostí festivalu je, že si program
částečně skládají sami návštěvníci.
Při vstupu na akci se mohou vyjádřit
k tomu, kterou kapelu chtějí slyšet
příště.
(sob)

Koronavirus na rok
stopnul Revival fest

PROSTĚJOV V uplynulém
týdnu si nejen Česká republika
připomněla 75. výročí osvobození od nacistické okupace, které
v případě Prostějova nastalo 9.
května. Přestože toto půlkulaté
výročí nebylo možné oslavit natolik důstojně, jak by si nepochybně
zasloužilo, i v aktuálních omezených podmínkách se zrodila unikátní akce, kdy se květiny objevily
postupně u pětadvaceti pomníků

8QLNiWQt
SőLSRPtQNDYìURĀtRVYRER]HQt3URVWěMRYVND
MONITORING AKTUÁLNÍHO DĚNÍ NA
PROSTĚJOVSKU
BEZ FESTIVALU 5/760¦,#412415'0+14;2Ą+i.+12Ą'&
Klienti domovů strádají i nedostatkem
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seriály večerníku

Pondělí 11. května 2020

Muzeum Josefa Františka v Otaslavicích
Připravil: Michal SOBECKÝ

([SR]LFHSĺLSRPtQiVODYQpKROHWFH5$)
PROSTĚJOV Měl pestrý, bohužel
krátký život. Během něj se však
nemálo proslavil a získal si pověst
hrdiny. Řeč je o Josefu Františkovi, muži, který se odmítl smířit se
zabráním někdejšího Československa nacistickým Německem.
A rozhodl se proti uchvatiteli bojovat. Nakonec tak skončil v kokpitu letadla, což se mu ale stalo
osudným. Právě život Josefa Františka připomíná malé muzeum
umístěné v sousedství obecního
úřadu v Otaslavicích. V obci se totiž letec v roce 1914 narodil.

U vzniku současné podoby expozic
byl současný místostarosta Vladimír
Ambros. „Aktuálně jsou k vidění tři
velkoformátové vitríny mapující celý
život tohoto muže. Tedy od mládí,
studií v Prostějově na letecké škole až
po útěk přes Polsko. A samozřejmě
že se hodně věnujeme jeho působení
v Royal Air Force (RAF). Domníváme si, že to byl náš nejlepší pilot,“ uvádí Ambros. Měl skutečně potvrzeno
17 sestřelů. A s tímto číslem patří
k nejúspěšnějším stíhacím pilotům
bitvy o Británii.
Tvůrci expozice svého času čerpali

z různých zdrojů. „Informace nám
poskytl například Vojenský historický
ústav ČR. Některé skutečnosti jsme
uváděli na pravou míru. Spolupracujeme ale také s jeho rodinou, například ohledně života za protektorátu,“
prozradil Vladimír Ambros. Zmínil
přitom také další tři jména letců, která
jsou s Josefem Františkem nerozlučně spjata: Josef Balejka, Matěj Pavlovič a Wilhelm Kosarz. Toto kvarteto
spojilo velké přátelství ve službách
RAF. „Balejka jediný přežil válku, byli
jsme s ním později v kontaktu. Nyní
náš klub vojenské historie připravuje

bysty těchto bojovníků, které budou
vystaveny v jejich rodných obcích
a na dalších významných místech,“
nastínil nejbližší plány.
Muzeum v Otaslavicích neseznamuje návštěvníky pouze se životem
Josefa Františka, ale také s historií
obce. „V expozici se věnujeme i dějinám Otaslavic stejně jako činnosti
spolků,“ osvětlil Vladimír Ambros
k výstavě nacházející se v prostorách,
které v minulosti naopak sloužily zcela jiným účelům. „Jedná se o zrekonstruovanou modlitebnu,“ vysvětlil
místostarosta.

,QUGH(TCPVKwGMLGPGLXÚ\PCOP÷LwÊOTQF¾MGO1VCUNCXKE8QDEKO¾GZRQ\KEKLG
RQP÷OVCMÆRQLOGPQX¾PCwMQNC
(QVQKPVGTPGV

MU
UZEUM JOSE
EFA FRANTIŠKA OTASLAVICE
Adresa: Otaslavice 345, budova obecního úřadu
Otevírací doba: pondělí a středa: 15:00 až 17:00 hodin,
jinak po telefonické domluvě
Kontakt: 582 370 721
Co je k vidění: expozice o životě i smrti jednoho z největších stíhacích es
druhé světové války, zajímavosti z obecního dění
ZAJÍMAVOST:
sbírka vyznamenání Josefa Františka,
celkové pojetí expozice

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 čtvrtém díle
budeme naposledy vaším průvodcem po významných domech našeho města.
EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme poslední
V předminulém a minulém čísle jsme se věnovali významným
domům našeho města, dnes tyto četné prostějovské památky
ještě rozšíříme. Konkrétně přiblížíme historii dvou budov od
architekta Eduarda Žáčka a k nim přidáme dva měšťanské
domy. V následujícím čísle téma trochu změníme a představíme vám čtyři budovy spojené se sportem. Víte vše o těchto objektech, kolem kterých většinou procházíte bez povšimnutí?
V nuceném čase celospolečenského útlumu se vám tak Večerník pokusí něco z jejich historie připomenout.
První dvě dnešní budovy toho mají dost společného.
Jsou to funkcionalistické stavby ze třicátých let dvacátého
století, mnohem výrazněji je ale spojuje jméno architekta
Eduarda Žáčka – absolventa Vysokého učení technického
v Brně patřícího k nejplodnějším prostějovským meziválečným tvůrcům. Mezi budovami, které navrhl, najdeme
jak stavby veřejné, tak i činžovní a rodinné.

VVILA EVELINY FLEISCHEROVÉ
(SVATOPLUKOVA 64)
Na počátku 30. let minulého století se střední a menší živnostníci ztotožňovali s duchem moderní architektury a začali
si stavět typ obytného domu s provozovnou. Prostějovskou
variací na toto téma je polyfunkční dům Evelíny Fleischerové
kombinující menší oděvní závod s velkorysým bytem majitelky. Architekt navrhl na jaře roku 1932 stavbu využívající železobetonový skelet, což mu umožnilo jak velké prosvětlení
stavby, tak zejména efektivní uspořádání vnitřního prostoru,
zejména provozovny, v duchu vědeckého funkcionalismu.
V přízemí se nacházel dílenský provoz zahrnující sklad textilií,
šatny, dílnu, expedici výrobků a pracovnu majitelky. Z kanceláře se přes elipsové schodiště dalo dostat do prvního poschodí, kde se nacházel velký třípokojový byt. Obytné prostory
situoval Žáček směrem do zahrady, kde velkou halu otevřel
prosklenými okny na balkón. Protože nedostatečně velký
pozemek, jenž navíc bezezbytku využíval dílenský provoz,
neumožnil Žáčkovi vytvořit ani nejmenší obytnou zahradu, situoval ji v duchu funkcionalismu na střechu objektu.
Společně s drobnou zelení, sprchou a soláriem tak nejenže
zvyšovala komfort bydlení, ale vtiskla stavbě – zejména její
neodmyslitelná kovová konstrukce pro závěsy – charakter
skutečně funkcionalistický. Severní uliční strana je dělena na
velkou část se třemi čtyřdílnými okny ve dvou podlažích, pod
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mi tabulemi. Po stranách ložnice rodičů se nacházely ložnice říms nad okny, velkých dekorativně členěných oken a v patrech
dětí, které měly navíc dětský pokoj, sloužící jako herna, ústí- rizalitu jsou umístěné zimní zahrady.
cí na půlkruhovou terasu rizalitu vystupujícího do zahrady.
Zajímavost: V interiéru stavby se dochovaly původní
V tomto podlaží se nacházela také koupelna a šatny.
okna i dveřní výplně včetně vitrážových oken a kovoZajímavost: V současnosti jsou komerčně využívány vých komponentů či zábradlí schodiště s dekorativpouze prostory v přízemí v minulosti sloužící jako ga- ním kandelábrem v přízemí.
ráž, kde jsou místo garážových vrat prosklené dělené
nimi jsou pouze úzká okna podzemního podlaží. Vchod do dveře ladící ke zbytku oken.
budovy se nachází vlevo a je zasunut do hmoty stavby. Plnou
stěnu, obrácenou do ulice, využil pro velký reklamní nápis Pavel Fleischer konfekce, jehož příhradová nosná konstrukce se
Součkův dům známý jako městský dům Hanačka je situovaný
na vstupním průčelí dochovala až dodnes.
na rohu stejnojmenné ulice s Rejskovou v Prostějově. InžeZajímavost: Zahrada ke stavbě zřejmě vůbec nebyla Budova sloužila jako tiskárna tehdy nejznámějšího novodo- nýr Václav Souček vlastnil firmu spolu s inženýrem Václavem
projektována, jedná se jen o malou parcelu využívanou bého prostějovského tiskaře Josefa Vrly založená podle kon- Lukášem. Jejich závod se zabýval zejména stavebními pracemi
k firemnímu provozu, k rekreaci sloužila střecha budovy. cese udělené 9. července 1871. Z původní lokality se tiskárna v konkurenci s místní firmou Čeňka Venclíka. Souček chtěl
několikrát stěhovala. Naposledy byla přemístěna na Rudolfo- vybudovat dům, jenž by se řadil ke kvalitním architektonickým
vo náměstí číslo 8, tedy dnešní náměstí Edmunda Husserla. stavbám Prostějova. Budovu projektoval spolu s Vladimírem
Měšťanský dům, kde byla umístěna Vrlova tiskárna, byl vy- Fischerem podílejícím se na úpravách prostějovského zámku.
budován v roce 1912, stojí na místě asanovaného patrového Souček chtěl vybudovat dům, který by se řadil ke kvalitním ardomu v severní frontě Rudolfova náměstí. Návrh byl realizo- chitektonickým stavbám Prostějova. Vznikl tak městský dům
Rodinný objekt textilního podnikatele Karla Melhuby byl ván podle plánů architekta Richarda Klenky. Stavbu provedla s historizující architekturou s národními akcenty. Autorem
postaven v roce 1936 na parcele vzniklé asanací staršího prostějovská firma V. Souček a V. Lukáš.
sgrafitové výzdoby je Jano Köehler.
domu. Tento dům byl první funkcionalistickou rodinnou Vrlův dům obdélného dispozičního řešení vrcholí valbovou Jednopatrový dům má půdorys obdélníku, po dvou delších livilou v Prostějově. Svým výtvarně účinným exteriérem i kla- střechou, průčelí dominuje v takřka celé ploše tří pater arkýřový niích je fasáda rytmizovaná sedmi osami, po krátkých stranách
sickým uspořádáním interiéru představoval rodinný dům ty- rizalit, ve středu třetího patra je umístěna lodžie uprostřed pře- čtyřmi okenními osami. Přízemní okna mají tvar půloblouku
pický i pro stavby pozdějšího období. Realizací této funkčně dělená dvojicí sloupů, ve vrcholu ho zakončují tři stupňovité se zvýrazněným ostěním a profilovanou horní částí. Druhé padokonalé stavby byla pověřena osvědčená prostějovská sta- atikové štíty. Nižší středový štít nesl plastiku lva, krajní vyšší vázy tro je pak rozdělené profilovanou patrovou římsou, pod okny
vební firma Konečný & Nedělník. Dům je jednou z nejlépe s ovocem. Fasáda vykazuje typické znaky Klenkovy tvorby, prochází v celé délce domu parapetní profilovaná římsa. Vchod
dochovaných Žáčkových staveb nejen v Prostějově. Nebyl zvlněné římsy nad okny, velká dekorativně členěná okna a v pa- je umístěn asymetricky na straně ulice Pod Kosířem. Schodiště
výrazně poničen. Zásahy do stavby byly pouze dílčí, napří- trech rizalitu umístěné zimní zahrady. Průčelí zdobí barevná v interiéru má půdorys rozevřené podkovy, nad ním se nachází
klad byla zazděna okna v prvním podlaží.
sgrafitová výzdoba, portréty prvních moravských tiskařů. Stav- světlík, jehož skleněný podhled byl záměrně zhotoven z bíléDispoziční řešení bylo přizpůsobeno životu rodiny Melhu- ba je čtyřpodlažní, souměrná, rytmizovaná je pěti osami. Na- ho skla. Po obvodu je lemovaný barevným věncem s ovocem
bových. V podzemním podlaží vystupujícím nad zem byl chází se v uliční zástavbě, neboť z obou bočních stran přiléhají a květinami. V přízemí a prvním patře se nacházely byty, v pozumístěn byt domovníka, sklep, kotelna ústředního topení, další budovy. Do dvora dům vystupuje pomocí krátkého, leč dějším období byly vestavěny i do podkroví. K domu náleží
prádelna se sušárnou a garáž. Zvýšené přízemí bylo členěno širokého křídla, jehož fasáda je ozdobena geometrickými para- dvůr oddělený od zahrady ozdobným železným plotem s kona sekci jídelní a sekci obytnou osvětlovanou z ulice čtyřdíl- petními výplněmi. Do přízemních prostor je situovaný obcho- vovou bránou zhotovenou speciálně pro tento dům. Ve výplným pásovým oknem. Podlaží byla mezi sebou propojena dy. Vstup do budovy je nálevkovitě vtlačen dovnitř stavby. Pří- ních se opakuje monogram stavebníka VS a stavitelské atributy
dvěma schodišti vně stavby. Druhé nadzemní podlaží bylo zemní patro je obložené glazovaným kamenem červené a šedé trojúhelníku a kružítka.
soukromé. Ložnici rodičů nad obytným prostorem v prvním barvy. Vchod do domu je oddělen geometricky tvarovanou Zajímavost: Dům se objevil v seriálu
podlaží dominovala prohnutá skleněná stěna se šesti okenní- kovovou mříží. Fasáda se nese ve stylu Klenkových zvlněných Četnické humoresky.

RODINNÝ DŮM PRO MANŽELE
MELHUBOVY (SÁDKY 5)

VRLŮV NÁJEMNÍ DŮM
(NÁM. E. HUSSERLA 8)

SOUČKŮV DŮM
(HANAČKA 2)
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PROSTĚJOV Jak Večerník nedávno informoval, pro aktuální ročník přerušených korfbalových soutěží ČR se reálně rýsovala varianta jejich dohrání během září a října podle návrhu Českého svazu korfbalu. Nakonec je ale vše jinak: veškeré národní soutěže
2019/20 v tomto smíšeném kolektivním sportu byly předčasně ukončeny a zcela anulovány!

zjistili jsme

Marek SONNEVEND

„Z vedení ČKS mi uprostřed týdne přišel krátký mail s tímto rozhodnutím, které mě po pravdě překvapilo. My jako klub jsme totiž plně podporovali návrh s dohráním letošní sezóny po letních prázdninách, a co vím, tak kromě
Brna byly pro i ostatní extraligové oddíly. Podle mých informací však byla proti většina klubů z nižších soutěží, které chtěly ročník hned ukončit a zrušit. Což asi svaz přimělo, aby se přiklonil k tomuhle řešení,“ vysvětlil Večerníku
předseda SK RG Prostějov Jan Mynařík.
Radikální krok jej logicky mrzel, stejně jako všechny prostějovské korfbalisty. Jednotlivé výběry ergéčka od áčka i béčka dospělých přes dorostence, starší žáky a mladší žáky až po minižáky si totiž vedly v dosavadním průběhu
tohoto ročníku skvěle. „Některé naše týmy dokonce vedly, například starší žáci táhli vítěznou sérii bez jediné porážky. Všichni útočili na medaili či přímo na mistrovské tituly, nejen podle mého názoru bylo v jejich silách je skutečně
získat. Tím větší je to škoda, ovšem rozhodnutí svazu respektujeme. A každopádně chci veškerým našim hráčkám i hráčům moc poděkovat za opětovně výbornou reprezentaci oddílu SK RG Prostějov,“ zdůraznil Mynařík.
Pro úplnost doplňme oficiální vyjádření Českého korfbalového svazu. „Vzhledem k aktuální situaci (prozatím stále trvající nouzový stav a další opatření Vlády ČR), která nezaručuje regulérní dohrání všech soutěží řízených ČKS,
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu rozhodl o ukončení všech extraligových a ligových soutěží ve všech věkových kategoriích bez udělení mistrovských titulů. Při rozhodování vzal v úvahu názory klubů, ale také skutečnost, že situace se stále vyvíjí a případný průběh dohrávaných soutěží v podzimních termínech by nemusel být bezproblémový. Zároveň Výkonný výbor ČKS věří, že bude možné během měsíců září a říjen odehrát Superligu 2020,
K4 turnaje a ve větší míře využít čas na přípravu talentované mládeže ve všech věkových kategoriích - tedy U15, U17, U19 a U21,“ stojí v prohlášení.

Fotbal v Dobromilicích truchlí,

ZEMŘEL

PIVÍN Nezvyklé hosty mají
v těchto týdnech ve fotbalovém
Pivíně. Klub hrající I.B třídu
mužů totiž na svém pažitu aktuálně hostí mladé hráčky Slovácka. Dívky hrající pod hlavičkou
U18 nejvyšší ligu dorostenek
totiž musely kvůli koronaviru
změnit společně s týmem režim
a načas se přesunout s tréninky
právě na střední Moravu.

JOSEF

RUS

DOBROMILICE Tento týden postihla smutná
zpráva fotbalový oddíl v Dobromilicích. Ve věku
nedožitých 75 let odešla jedna z ikon tamní kopané Josef „Jožka“ Rus. V 70. a 80. letech minulého století byste těžko hledali tvrdšího krajního
obránce na Prostějovsku. Ne nadarmo mu většina
hráčů neřekla jinak než SKÁLA. Často se na něj
dopředu připravovali i soupeři a raději volili jiné
cesty než právě přes něj.
Skoro dvě dekády na své místo na levém kraji obrany nikoho nepustil. „O tom, co hráč jeho
kvalit pro Dobromilice znamenal, svědčí i fakt, že
když se v roce 2001 při oslavě 80 let fotbalu v Dobromilicích hlasovalo o nejlepšího hráče všech dob,
obsadil krásné třetí místo,“ prozradil současný
předseda klubu Jaroslav Jordán.

Michal SOBECKÝ
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Foto: Facebook/FC Dobromilice.

Josef Rus byl všestranným sportovcem, kromě fotbalu toho hodně dokázal také v hokeji. S Oldřichem
Machačem to dokonce dotáhl až do Dukly během
vojny, kde ovšem neuspěl a pokračoval v Prostějově.
„Pamatuji si do dneška, když v rámci zimní přípravy
kluci hráli hokej. Jeho golfák přes celé kluziště rozbíjel okna ve vedlejší sokolovně. Ostatní hráči proti
němu měli strach hrát,“ vzpomínají na svého spoluhráče sourozenci Miroslav a Ladislav Trnění.
Talent měl od přírody obrovský. „Od doby, co přišel
Jožka z vojny, jej na tréninku pomalu nikdo neviděl. Věnoval se hodně práci, tak jsme mu to neměli ani moc za
zlé. Chodil pouze na zápasy. Přišel a za devadesát minut
přes sebe nenechal nikoho projít, byl vždy jedním z nejlepších na hřišti,“ prozradil dlouholetý trenér a funkcionář dobromilického fotbalu František Klapil.
(jaf)

HLAS ROZUMNÉ AUTORITY
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Když si vzpomenu na březnový nástup epidemie
koronaviru v České republice, provázela jej ze strany mnoha lidí docela velká panika, místy až hysterie.
Což se v souvislosti s tehdejším děním například
v Itálii dalo svým způsobem pochopit.
Jak postupoval čas, tak se nejhorší vlna strachu
rozbíjela o postupně zlepšovanou informovanost
obyvatelstva. Přesto četné neobjektivní zprávy na
různých mediálních platformách i sociálních sítích
dál udržují v části společnosti zbytečně vysokou
míru iracionálních obav.
Naštěstí veřejně vystupují rovněž takoví odborníci s nespornou měrou lékařské erudice a rozumného nadhledu, kteří nezdravě temného bubáka
usazeného v ustrašených myslích pomáhají zdárně zahánět.
Ze všeho, co jsem v daném ohledu přečetl, mě nejvíc pozitivně oslovil obsáhlý rozhovor se špičkovým
fyzioterapeutem Pavlem Kolářem. Sám patří kvůli
vážné nemoci do ohrožené skupiny, přesto se nenechává novým typem nemoci zahnat do kouta a srozumitelnými argumenty k tomu vyzývá i všechny
ostatní.

„Ano, máme u nás hráčky Slovácka, mladé holky. Trénují u nás
jednou týdně a musím říct, že jsou
opravdu šikovné. Je vidět, že jsou
dobře vedené,“ poznamenal trenér
mužů i mládeže Pivína Jaroslav
Svozil starší.
K tomu, co vedlo k nezvyklé variantě – trénování dobrých padesát
kilometrů od mateřského klubu
– se vyjádřil trenér dorosteneckého výběru Slovácka Miroslav
Zbořil. „Tohle je spíše výjimka, že
to tak máme. Devadesát procent
hráček je však u nás na internátu.
Jelikož kvůli koronaviru jsou internát i školy zavřené, hledali jsme
vhodnou variantu na trénování.“
A volba nakonec padla právě na Pivín i z prozaických důvodů. „Ilona
Ježková, jedna z našich hráček, je
přímo z Pivína. A máme tu hráčky
z Prostějova, Olomouce, Uničova

SPRÁVNÁ VOLEJBALOVÁ CESTA

Už v posledních letech byl stále zřetelnější trend, že
peněz ve sportu je s přibývajícím časem pořád méně.
Včetně neradostného výhledu do budoucna, kdy se
při předpokládaném permanentním úbytku sponzorů nedalo v tomto ohledu očekávat žádné zlepšení.
Navíc teď udeřil COVID-19, čímž musí být všem
soudným lidem jasné, že po ekonomické stránce nastává doba ještě mnohem složitější. Určitě se dá použít
i nepříjemné slovo krize, byť zatím nikdo nedokáže
přesněji odhadnout její rozsah, délku trvání ani veškeré dopady.
Značnou výhodu každopádně získají ty sportovní
kluby v kolektivních odvětvích, které mají na vysoké úrovni péči o vlastní mládež a jsou dlouhodobě
schopné si samy vychovávat dobré hráče či hráčky
pro dospělou kategorii.
Právě touhle cestou se už dříve vydal volejbalový
oddíl VK Prostějov, za což si v nastávajících těžkých
časech může jedině gratulovat. Pokud skutečně
dokáže každoročně produkovat mládežnickou kvalitu odpovídající potřebám ženské extraligy, najede
díky tomu na trvale udržitelný model úspěšného
klubového fungování. I s méně financemi.

Fotbalistky
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nebo Rýmařova. Pivín se tak ukázal jako dojezdově schůdný pro
všechny,“ objasnil kouč.
Jeho kolega z Pivína pak nadhodil
s úsměvem i možnost přátelského
zápasu. Co na to tým z východní
Moravy? „Tomu se nebráníme,
běžně hrajeme proti klukům a dokonce to vyhledáváme. Mládežnický fotbal je u kluků dynamičtější,
rychlejší. Pro naše holky je to vždy
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Napříč minulostí až do současnosti se odbornými
kruhy tuzemského ledového sportu často vedly
správné debaty, že český hokej extrémně potřebuje snížit nabobtnalý počet týmů v nejvyšších mládežnických soutěžích. A že by zeštíhlení pomohlo
i mužské extralize + první lize.
Místo toho se extraligový peloton juniorů a dorostenců postupně rozmnožil až do absurdně nesmyslných kvant, ač má nyní startovní pole postupně řídnout. Avšak mezi dospělými? Chance liga bude mít
v novém ročníku devatenáct (!!) účastníků a pro elitní čtrnáctku čerstvě vznikl podobně „fikaný“ návrh.
V nejbližších dvou letech nemá nikdo sestupovat, pokaždé přibude prvoligový vítěz a tím pádem tu v létě
2022 slavně budeme mít šestnáctičlennou Tipsport
ELH. To vše za situace, kdy se opravdu schopní plejeři stávají v ČR čím dál víc nedostatkovým zbožím.
Z mého pohledu si dříve tak atraktivní český hokej
zle zahrává. Opakovaně dělat systémově chybné
kroky a schovávat je za ekonomické důvody spojené s nákazou totiž vyznívá nejen dost alibisticky,
ale též nebezpečně. I věrní fandové nejsou hloupí
a jejich přízeň kvalitativně

zpestření,“
bere hozenou rukavici Miroslav Zbořil,
trenér Slovácka v kategorii U18.
Dojde tedy
na prestižní
souboj?
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Basketbalisté budou trénovat 1@IDNO½-MJNOîEJQ<=P?JP
GRSRORYLQ\ÿHUYQD
CMµOQ=ÁGÑ>C=<MQµ>C
PROSTĚJOV Formu měsíční
přípravy před řádnou dovolenou zvolili basketbalisté BK
Olomoucko. Po zpřístupnění
vnitřních sportovních areálů
budou trénovat od 18. května do 18. června. Původně
se měli sejít už zítra, tj. v úterý
12. května.

Ladislav VALNÝ

„Dospěli jsme k tomu po dohodě s trenérem Predragem Benáčkem. S našimi
kmenovými hráči a několika talenty
z prostějovské líhně budeme hodně
pracovat s míčem. Je třeba oprášit některé návyky a připomenout si herní
signály, které hráči několik týdnů nepoužívali,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.

Tým bude využívat sportoviště
v Prostějově, tréninky nebudou výhradně v hale Sportcentra DDM.
„Potřebujeme dva koše a dostatečný
prostor mezi postranními čárami.
Hřiště chybělo hráčům po přeruše-

PRAHA, PROSTĚJOV Bílá je
barva tenisu. A právě tyto barvy
budou hájit zástupci Prostějova
v soutěži smíšených družstev Jsou
to barvy pro budoucnost, která je
další příležitostí pro české tenisty
na rozehrání po pandemii koronaviru. Týmy v barvách trikolory
doplněné o žlutý výběr by se měly
potkávat od poloviny června.
Hrát se bude ve čtyřech areálech.
Na Štvanici budou domácí ‚Modří‘, na Spartě ‚Červení‘ a na kurFoto: BK Olomoucko
tech TJ Spoje Praha ‚Žlutí‘. Výběr
ní soutěže nejvíce. Posilovat mohli ‚Bílých‘ bude mít základnu v Proi v obýváku, hrát ale nemohli. To stějově.
chceme v průběhu měsíce, kdy se
budeme společně připravovat, dohnat,“ dodal sportovní manažer hanáckého výběru.

„Týmové soutěže mají v našem klubu velkou tradici. Předpokládám, že
dáme dohromady atraktivní tým.
Chceme, aby hráli naši nejlepší i talentovaní tenisté,“ říká hlavní trenér
TK Prostějov Jaroslav Navrátil.
Celky nemají názvy, ale barvy. Proto
byly zvoleny barvy trikolory a žlutá
symbolizuje současnou barvu tenisových míčů. „Nechceme klubovou
rivalitu, ale hodně zápasů, abychom
maximálně pomohli hráčům a jejich
týmům k návratu do seriálu turnajů, ve kterých budou reprezentovat
Česko,“ prohlásil šéf svazu Ivo Kaderka.

Liga čtyř týmů bude mít šest kol
a první se uskuteční 11. a 12. června. První den bude na programu
šest dvouher mužů a čtyři žen, dvě
čtyřhry a smíšená čtyřhra, druhý den
přijde na řadu bez smíšené čtyřhry
stejná porce duelů. Vyhraje tým, který získá 15 bodů. Celkový vítěz soutěže obdrží půl milionu korun. „Na
našich kurtech se bude hrát třikrát,
poprvé osmnáctého a devatenáctého
června,“ prozradila šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková. Bílí na se domácích kurtech
představí také 2. a 3. července, naposledy pak 23. a 24. července.
(lv)

7HQLVRYÛ3URVWĪMRY&XS
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PROSTĚJOV, PRAHA V nejvyšší české soutěži basketbalistů, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru,
nebyl udělen mistrovský titul.
Výbor České basketbalové federace rozhodl také o tom, že z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.
A ani do ní žádný tým nepřibude.
Vyhlášeno bylo pouze umístění na
prvních třech místech po základní
části, kterou ovládl Nymburk před
Opavou a Svitavami. Nymburští
šestnáctinásobní šampioni vedli tabulku nejvyšší soutěže i po pěti kolech nadstavby, po kterých byla liga
v polovině března ukončena. Mistra
nemá samostatná česká liga poprvé
v historii.

„Byly dva názory a debata byla poměrně dlouhá. Názory se lišily na metodiku, zda je dobré soutěže rozšiřovat,
nebo nerozšiřovat. Nakonec zvítězila
varianta, že by měly být zachovány systémy soutěží jako v letošním roce a zaměřit se na rozvoj soutěží,“ uvedl generální sekretář ČBF Michal Konečný.
„Titul mistra v Kooperativa NBL nebyl udělen, byl udělen titul ‚vítěz po
základní části‘,“ přidal předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.
„Znamená to, že první je Nymburk,

druhá Opava a třetí Svitavy. Nikdo
nepostupuje, ale nikdo ani nesestupuje. Baráž se hrát nebude,“ dodal.
Ukončeny byly také všechny ostatní
soutěže a ani v nich nebyly uděleny
mistrovské tituly. Výjimkou je pouze
nejvyšší soutěž žen, ve které byl krátce po březnovém ukončení přidělen
titul suverénnímu USK. Pro pražský
celek šlo o desátý úspěch za sebou
a celkově čtrnáctým triumfem v samostatné české lize vyrovnal rekord
brněnských Žabovřesk.
(lv)

d4Q\WOPÆąGwGPÊq
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PROSTĚJOV S verdiktemVýboru České basketbalové federace o definitivním osudu Kooperativa NBL vedení BK
Olomoucko souhlasí. Považuje ho za dobré i z pohledu
příštího ročníku, kdy elitní soutěž bude hrát opět dvanáct účastníků.„Je to rozumné řešení, které vychází z reálného stavu,“ komentoval ujednání sportovní manažer
hanáckého výběru Michal Pekárek (na snímku).
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
yy Vítězem základní části je Nymburk, díky tomu půjde do dalšího
ročníku Ligy mistrů. Existovalo
jiné řešení?
„O něčem takovém nikdo ani neuvažoval. Nymburk je dlouhodobě
nejlepší u nás, je konkurenceschopný
také na evropské úrovni. Kdyby se sezóna normálně dohrála, měl by další
titul.“

yy Na opačném pólu tabulky je
zrušena baráž. Nebylo to tvrdé
z pohledu nejlepších prvoligových
týmů?
„Reálně se nic jiného dělat nedalo.
Nedohrané soutěže ani nemohly určit účastníky baráže. Chápu, že třeba
pro Jindřichův Hradec, který se chtěl
pokusit o postup a investoval do sezóny hodně prostředků i úsilí, je to těžké.
Jinak to ale nešlo.“
yy V zákulisí se mluvilo o případném rozšíření soutěže, nakonec
z toho nic nebylo. Jak hodnotíte
toto rozhodnutí?
„O této možnosti se dá jednat v průběhu příští sezóny. V klidu si vyhod-

Foto: www.bkolomoucko.cz

notit, co by to soutěži přineslo. Teď
by to bylo uspěchané. Evropské soutěže současnou situaci řeší také a třeba
v Polsku ligu na čas uzavřeli. Myslím,
že touto cestou půjde více soutěží. Je
třeba, aby se kluby stabilizovaly. Z pohledu kádrů i ekonomicky.“
yy Liga by měla odstartovat v první polovině září. Bude tomu přizpůsobena také příprava BK Olomoucko?
„Sezóna začne o něco dříve než
v předchozích ročnících a na to budeme pochopitelně reagovat. Chceme
být dobře připraveni a hned úvodní
mistrovský zápas odehrát v dobré formě. S tím si poradíme.“

PROSTĚJOV Pokud se nestane
nic nepředpokládaného – především co se týče aktuálně příznivého vývoje nákazy COVID-19
– proběhne v sobotu 20. června
tenisový turnaj neregistrovaných
ve čtyřhře Prostějov Cup 2020.
A v tu dobu nesporně půjde o jednu z největších sportovních akcí
v regionu, neboť s ohledem na svůj
„amatérský“ status bude mít vynikající hráčské obsazení.
„Už teď máme pětašedesát přihlášených párů, padesát pět mužských
plus deset ženských zatím výhradně
z České republiky. A pokud by koncem června vznikla možnost účasti
i zahraničních zájemců, určitě by
přijelo také několik silných dvojic ze

Slovenska,“ řekl Večerníku, který je
tradičně mediálním partnerem klání,
hlavní organizátor Martin Krupička.
Vzápětí prozradil, jaká známá jména
se na letošní Prostějov Cup chystají.
„Hrát u nás chce například Jaroslav Pospíšil, místní rodák a fanouškům tenisu
dobře známý borec. Ještě donedávna
se prosazoval na challengerech včetně
domácího Czech Open. Přihlášku podali rovněž Michal Navrátil, jenž v minulosti vyhrál sedm turnajů ITF a momentálně trénuje špičkové hvězdy
v TK Agrofert, i mladý talent Vít
Kopřiva, který si náš turnaj chce zkusit
v rámci přípravy na pozdější pokračování profi sezóny,“ sdělil Krupička exkluzivní informace Večerníku, který je
hlavním mediálním partnerem.

Proto se zdá jisté, že Prostějov Cup
2020 přinese rekordní účastnickou
kvalitu. „Mohu říct, že navzdory
velmi složité době se nám podařilo
zajistit rozpočet dvě stě tisíc korun.
Za což patří obrovský dík všem partnerům. U drtivé většiny sportovců
včetně tenistů teď navíc panuje velký
hlad po hraní a tím pádem se můžeme těšit na opravdu špičkovou úroveň nadcházejícího ročníku turnaje,
určitě nejlepší v dosavadní historii.
Zbývají dvě podstatné věci, a sice
aby nám přálo počasí a vše ještě nezhatil koronavirus,“ zdůraznil Krupička.
O přípravách tenisového svátku neregistrovaných budeme ve Večerníku
dál průběžně informovat.
(son)
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Zastavení čtvrté:
po hodech přichází půst
aneb kterak ženy vékáčka
prožily porážkový prosinec

Odstartovalo jej 4. 12. úvodní střetnutí šestnáctifinále evropského
CEV Cupu, jež bylo na půdě Asterixu Beveren paradoxně velmi vydařené. Vyslankyně ČR v Belgii dlouho
sahaly po senzačním vítězství, a byť
nakonec podlehly těsně 2:3, domů
si vezly hodně slibný rezultát pro
odvetu (22:25, 25:21, 25:15, 25:27,
15:8). „S holkama jsme se nahecovaly a dva sety urvaly tím, že jsme
bojovaly jedna za druhou, všechny
společně. Věřím, že na vlastním
hřišti potvrdíme svou sílu, odvetný
zápas vyhrajeme aspoň 3:1 a postoupíme,“ povídala mladá klubová
odchovankyně naskočivší z lavičky
do sestavy Aneta Weidenthalerová.
O tři dny později – po dlouhém

Jako náhrada slovenské jistoty Stümpelové nastupuje zkušená Michaela
Jurčíková, která se narodila 9. února
1991, měří 187 centimetrů a v životě
prošla celou řadou angažmá včetně
zahraničních: Frýdek-Místek (do
2014, 2016/17, 2019/20), UP Olomouc (2014/15), Sokol Šternberk
(2015/16), Modal Charleroi (Belgie, 2017/18), Post Schwechat (Rakousko, 2018/19).
Místo každoročně se zlepšující
Nové zaujme mladá Tereza Pluhařová narozená 3. srpna 1998, měří
180 centimetrů a dosud byla členkou Olympu Praha, ač předčasně
ukončený ročník 2019/20 strávila
v Sokolu Frýdek-Místek. Je odchovankyní PVK a vedle šestkového
volejbalu se věnuje i plážovému,
v barvách Prague Beach Teamu
dost úspěšně.
„V osobě Míši Jurčíkové jsme do našeho mladého kolektivu získali potřebnou zkušenost i kvalitu. Hrávala

v cizině, má něco za sebou a na
bloku by se měla stát tahounkou
družstva.
Terka Pluhařová pro
změnu představuje dravou energii
s potenciálem
dalšího zlepšování, stejně jako
Míša patřila ve
Frýdku k nejlepším hráčkám,“
stručně Čada představil nové posily.
Vzápětí připojil ještě
)CDTKGNC-Q\OÊM PCUPÊOMWXNGXQ FGHKPKVKXP÷WMQPéKNCMCTKÆTWQFEJQXCPM[P÷-N¾TC&XQ
jednu zásadní informaci
ą¾éMQX¾RCMRQFGRUCNCPQXQWUONQWXW
2x foto: internet
o definitivním ukončení kariéry
ostřílené slovenské blokařky Gabriely dík i za to, že nám loňským návratem Dvořáčková, doteď ještě juniorka.
Kozmík (za svobodna Tomášekové). pomohla v personální nouzi na středu „Stejně jako Anet je i Klárka naší
„Gabika se stala vojačkou z povolá- sítě,“ zdůraznil Čada.
odchovankyní, v průběhu poslední
ní, což bylo po volejbalové dráze její Také byla oficiálně oznámena už dru- sezóny dostávala za áčko stále víc přípřání. V našem klubu strávila během há plejerka ze stávajícího kádru, která ležitostí a vzhledem ke svému talentu
dvou angažmá dohromady sedm let, v prostějovském A-týmu zůstává. Po i pracovitosti má před sebou hodně
čímž se stala jednou z nejdéle půso- smečařce Anetě Weidenthalerové je slibnou budoucnost,“ nadhodil Mirobících žen ve VK. Proto jí patří velký to devatenáctiletá nahrávačka Klára slav Čada.
(son)

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 v každém čísle Večerníku ohlížíme za jedním
z TOP okamžiků, které nás nejvíc zaujaly.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Dnešní čtvrtý díl bude premiérově
o smutku. Až do konce listopadu
měly Hanačky uplynulou sezónu
rozjetou znamenitě a navzdory několika venkovním prohrám stále atakovaly dokonce i silné vedoucí duo
extraligové tabulky Šelmy Brno - UP
Olomouc. Potom však přišlo předvánoční prosincové období, které
jim výhradně přineslo výsledkové
zklamání.

+U½ÄN\9.Y\XzÉYDMÉ
KRMQÈNXUW\QDEHDFK

i komplikovaném návratu autobusem z Beneluxu – prostějovské družstvo poprvé během celé sezóny padlo v domácím prostředí. Ve 14. kole
UNIQA extraligy se proti Olympu
Praha rozpoutala obří a vyrovnaná
bitva, v níž se Petrášovým svěřenkyním povedlo dotáhnout z 0:2 na 2:2.
Načež totálně zmastily rozhodující
tiebreak k výslednému skóre 23:25,
21:25, 25:22, 25:23, 4:15.
„Podaly jsme špatný výkon kromě
těch částí setů, kdy se nám dařilo.
Jinak jsme nehrály dobře a kazily si
to vlastními chybami, velká škoda
byla nezvládnuté koncovky první
sady. Tu kdybychom dorazily, tak
mohlo utkání dál vypadat úplně jinak. Vzhledem k následnému stavu
0:2 i velké ztrátě v dalších dvou setech můžeme být rády za bod, byť
porážka včetně hrozného tiebreaku
samozřejmě mrzí. Pozitivní je, že
jsme ani za nepříznivého vývoje
nepřestaly bojovat, byť nám to herně fakt nešlo. Na druhou stranu nesmíme dělat tolik blbostí, a ten pátý
set byla opravdu hrůza. Určitě měla
svou roli únava z náročného cestování do Belgie a hlavně zpátky, ale na
to se nesmíme vymlouvat ani svádět
porážku s Olympem,“ hodnotila kapitánka Michaela Zatloukalová obsáhle i upřímně.
Týden nato dorazily do haly Sportcentra DDM lídryně nejvyšší tuzemské soutěže z jihu Moravy. A ani
na ně děvčata VK nestačila, ačkoliv
srdnatě urvala vstupní dějství. Potom už ale vládly kvalitní Brňanky

,GFPW\RTQUKPEQXÚEJRQT¾åGMåGP8-\QUPQXCNCWMTCLKPUM¾TCPCąMC1N[ORW
2TCJC-CT[PC&GP[UQXC XRTCXQ 
Foto: Marek Sonnevend

a třetí prohra za sebou měla přesnou
podobu 26:24, 17:25, 23:25, 15:25.
Navíc vzápětí Prostějovanky neukočírovaly ani báječně načatou odvetu
CEV Cupu proti Beverenu, kdy už
už sahaly po nečekaném postupu,
leč místo toho bolestivě vypadly
(podrobně se k tomuhle utkání vrátíme v příštím pokračování cyklu).
Z trudně plynoucího prosince zbýval
v tu chvíli již pouze jeden poslední
mač – extraligový ve Šternberku.
A porážkami nalomený i viditelně vyčerpaný kolektiv omlazených obhájkyň stříbra tam naprosto vybouchl,
neboť zlepšující se soupeřky ze dna
průběžné tabulky jej přemohly 25:17,
22:25, 25:19, 25:21. Tři dny do Štěd-

rého dne tím byla v mančaftu vékáčka
umocněna neradostná předvánoční
nálada. „Na Sokole se toho sešlo víc:
dobrý výkon domácích, naše nahromaděná únava fyzická i psychická,
velice špatná přihrávka a tím celková
herní nejistota. Všechno dohromady
vedlo k zasloužené porážce, ze které
však s ohledem na okolnosti nechci
dělat žádnou vědu. Samozřejmě je
prodloužení současné série proher
nepříjemné, ale předchozí zápasy
jsme ztratili proti samým silným týmům, což je potřeba vidět. Přes svátky se dáme dohromady a v lednu po
přestávce se opět zvedneme,“ nepropadal trudnomyslnosti kouč Lubomír Petráš.

!QîCMµàFTU#MÑ?FP*ÁNOFPENJPIµCM<?JPU<0OÐHK@GJQJP<+JQJP
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PROSTĚJOV Přestože ještě nebyl
spuštěn tradiční oficiální start oznámení změn v hráčském kádru, na
volejbalovém trhu je živo. Nové tváře
prozradil i desetinásobný mistr České
republiky, který pokračuje v omlazovací a stabilizační kůře. K žádnému
výraznému oslabení by ale dojít nemělo. První dvě nová jména VK Prostějov jsou reakcí na přesuny opor do
sousední Olomouce.
„Nikča Stümpelová s Luckou Novou
se během uplynulého ročníku prezentovaly velmi kvalitními výkony, tím pádem byl o ně na hráčském trhu zájem.
Dostaly zajímavou nabídku od konkurence, rozhodly se jí využít a posunout
svou kariéru zase někam dál, což je
normální. Oběma moc děkujeme za
odvedené služby a přejeme vše nejlepší do dalšího života,“ řekl sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.

Prostějov (son) - V minulých letech
se některé prostějovské volejbalistky
různých věkových kategorií věnovaly
přes léto plážovému volejbalu. Momentálně a za současné situace s postupně se
uvolňujícími opatřeními při epidemii
koronaviru navštěvují plejerky VK pískové dvorce v mnohem větším počtu
i častěji. Individuálně si zapinkat beach
bylo dokonce hned několik žen vékáčka. Samozřejmě dlouhodobá vyznavačka téhle disciplíny Tereza Baláková,
kromě ní ale rovněž Gabriela Kopáčová, Klára Dvořáčková, Lenka Knorová
i další jejich parťačky. Mládežnické výběry Prostějova pak měly přípravu na
písečných kurtech během uplynulých
dvou týdnů opakovaně jako přímou
součást tréninkového procesu. „Za stávajících podmínek je to ideální doplněk,
protože venku pod otevřeným nebem
nejsou tak výrazná omezení, jaká zatím
panují uvnitř v krytých prostorách,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák. Kouč ženského áčka Lubomír
Petráš sice beachvolejbal do přípravy
nezahrnul, nicméně soukromé aktivity
svěřenkyň na písku jedině vítal. „Je znát,
že holky mají kvůli delší pauze po volejbalu hlad. Určitě je fajn, když si vedle
našich týmových tréninků jdou potom
ještě samy zahrát beach,“ kvitoval Petráš.
Zapinkat si i vy můžete buď v areálu Beach Sport Prostějov vedle aquaparku,
nebo v areálu TJ Sokol Mostkovice pod
hrází plumlovské přehrady.

'HQ\VRYD]2O\PSX
GR)UDQFLH39.YvDN
SRVÉOÉ$QHWD+DYOÉÄNRY½
Praha, Prostějov (son) - Nejvíc bodující hráčka UNIQA extraligy žen
ČR 2019/2020 opouští nejvyšší tuzemskou soutěž. Ukrajinská smečařka
Karyna Denysova totiž ohlásila přestup z Olympu Praha do francouzského klubu Volley 29 Quimper. Štíhlá
blondýnka přišla do české metropole
loni v létě, aby rychle všem ukázala své
nemalé schopnosti. Vzhledem k nijak
svalnaté postavě ohromně zapůsobila
především velkými smečařskými ranami, v útoku prostě pálila obří bomby.
A stala se klíčovou oporou PVK na
cestě k obsazení třetího místa v extraligovém pořadí.
Zviditelnění v Čechách jí však pomohlo k lukrativnějšímu angažmá ve Francii, kde posílí ambiciózní Quimper vedený moravským trenérem Martinem
Hrochem. Tamtéž navíc zamířila z německého Suhlu rovněž reprezentační
univerzálka Tereza Patočková.
Olymp tedy přišel o svou top skórerku,
přesto by měl v příštím ročníku být
jedním z největších favoritů národní
ligové soutěže. Udržel nahrávačku Lucii
Smutnou i další tahounky, z Olomouce přivedl smečařku Evu Hodanovou
a podle zákulisních informací angažuje
špičkovou univerzálku Anetu Havlíčkovou (provdanou Kocmanovou)!

0LURVODYÿDGDÅ0ěQtVHILOR]RILHĀHVNìFKNOXEţ
Å0ěQtVHILOR]RILHĀHVNìFKNOXEţ
1DåtDPELFtMHVWőHGOLJRYpWDEXON\DVWDUWY&KDOOHQJH&XSX´
PROSTĚJOV Za normálních okolností by klubová sezóna
2019/2020 vyvrcholila teprve před týdnem. Atak koronaviru ji
však předčasně ukončil již skoro před dvěma měsíci, proto se
letos dříve než jindy rozjel informační boom o hráčských přestupech. Nejen na tohle téma jsme pohovořili s Miroslavem Čadou
(na snímku), bývalým dlouholetým koučem volejbalistek VK
Prostějov a nyní sportovním ředitelem hanáckého oddílu.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete naznačit, jak velkou proměnou projde prostějovské A-družstvo žen oproti uplynulému ročníku?
„S oznamováním změn v našem týmu
jsme chtěli začít až od června poté, co
skončí současné smlouvy. V Olomouci

nás však předběhli dost časným zveřejněním svých posil včetně Nikoly Stümpelové a Lucky Nové, proto obratem
reagujeme prozrazením dvou nových
hráček místo nich. Míša Jurčíková
i Terka Pluhařová jsou z mého pohledu
a v rámci současných možností adekvátní náhradou se schopnostmi zařadit
se mezi opory našeho mančaftu. Ten
čekají ještě některé další změny, které
ale budeme přidávat postupně v příštích týdnech. Podstatné je, že veškeré
odchody již máme v tuhle chvíli vyvážené jistými příchody.“

yy Neklesnou výsledkové ambice vékáčka?
„Předpokládám, že ne. Děláme maximum, abychom současné podmínky
udrželi i nadále, kvalita týmu by v porovnání s minulou sezónou neměla
nijak výrazně klesnout a v optimálním
případě zůstane srovnatelná. Tím
pádem věříme, že bychom se mohli
znovu pohybovat ve středu extraligové
tabulky, klidně i v lepším prostředku.
Kromě toho máme právo na účast v evropských pohárech, kde se hodláme
přihlásit do Challenge Cupu. Samozřejmě záleží ještě na dalším vývoji situace
s koronavirem, nakolik bude možné
cestovat do zahraničí a podobně.“
yy Ovlivní momentální okolnosti
českou nejvyšší soutěž?
„Rozhodně ano, a to ve více ohledech. Například je jasně patrný nový
trend, kdy všechny kluby UNIQA ex-

traligy s výjimkou Olomouce sází od
nynějška téměř výhradně na tuzemské
hráčky. Kvůli nejistotě s působením
v cizině za současné zdravotní situace
se domů vrací řada českých žen, zároveň se místní volejbalistky s potenciálem prosadit se v zahraničí nehrnou
ven zdaleka tolik, jako dříve. A raději
zůstanou v ČR, kde se cítí jistější, navíc teď dostávají zajímavé kontrakty.
Podstatným faktorem se stalo rovněž
to, že česká extraliga bude pro nejbližší
dva roky nesestupová. Tím pádem její
účastníci obecně sází mnohem víc na
mládí, především ekonomicky ne tolik
silné kluby. Přivádět cizinky se při nutnosti platit transferové poplatky CEV,
FIVB i ČVF hodně prodražuje, kromě
toho přibývají v téhle náročné době
další komplikace. Proto většinově nastupuje filozofie sázky na české a mladé
volejbalistky.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy Dokážete podle dostupných
informací odhadnout rozložení sil
v UNIQA extralize žen 2020/21?
„K největším favoritům budou patřit
výrazně obměněná Olomouc, dále
Olymp Praha, který dává dohromady
poměrně silnou soupisku, i Šelmy Brno.
Ty sice přijdou o Soňu Mikyskovou, ale
místo ní by měla po druhé mateřské
pauze nastoupit Hela Horká. Liberec
sice získal z Olympu slovenskou nahrávačku Lenku Ovečkovou, ovšem
jinak už není na přestupovém trhu tak
aktivní jako dříve. Uvidíme co Ostrava, každopádně Královo Pole, Šternberk, Přerov i Frýdek-Místek půjdou
dle dosavadních zpráv cestou upřednostňování vyloženě mladých děvčat.
Proto věřím, že pokud náš tým opět

dáme správně dohromady a budeme
předvádět dobrý volejbal odpovídající
našim možnostem, můžeme zase bojovat o nějaké čtvrté až šesté místo. Víc
ale pochopitelně ukáže teprve průběh
samotné soutěže.“
yy Většina sportovních klubů sáhla
kvůli dopadům COVID-19 svým
členům a členkám dočasně na peníze. Přikročilo k tomu i vedení VK?
„Ano, ke snížení platů po časově omezenou dobu u nás došlo. Přesná čísla
o kolik jsme se však rozhodli nezveřejňovat, neboť je to velmi citlivá záležitost
a s hráčkami či jejich agenty jsme vedli
delší jednání. Nakonec ale všechny
holky na tohle finanční opatření přistoupily, za což jim děkujeme. Klubu to
v nelehké době pomůže.“

naše soutěž
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elu doma, byť až v prodloužení. Jen pět
střetnutí potřeboval favorizovaný Vsetín
na odstranění nebezpečných Litoměřic,
když jednou zvítězil v severních Čechách a následně postup potvrdil bez
potíží na Lapači. Dluhy sužovaný Chomutov nestačil euforickému Havířovu,
který třikrát nezaváhal na vlastním kluzišti a slavil nečekaný průnik mezi semifinalisty poměrem 4:2 na mače.
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK ve 2. lize JM 2019/20 po dvou remízách konečně i vyhráli, a to 25:23
v důležitém derby na půdě předposlední
Olomouce. Díky tomu se posunuli na
osmou pozici o kousek za šestý post. Na
dně tabulky bohužel stále zůstávají muži
TJ Sokol II Prostějov, kteří tentokrát vůbec nestíhali 20:31 proti suverénnímu
lídrovi Tatranu Bohunice.
Fotbalová Fortuna:Národní liga (reprezentační přestávka) i UNIQA extraliga
volejbalistek (týdenní pauza před semifinále) sice měly tentokrát volno, zato však
již běží všechny krajské soutěže v kopané + okresní přebor fotbalistů. V něm
vedoucí Vrahovice smetly béčko Kralic
4:1 a upevnily svůj první flek s obřím
náskokem dvanácti bodů. V Krajském
přeboru borci Lipové hravě vyloupili

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
zveřejňujeme seznam vybraných zápasů námi zvolených soutěží vždy za
jeden hrací týden, v dnešním čtvrtém dílu tedy za období 30. března až
5. dubna. A vy máte za úkol stanovit
výsledky jednotlivých utkání podle
vašeho vlastního názoru.
Nejde tedy o klasické tipování, neboť
se teď vlastně nic reálně nehraje. Přístup k určování rezultátů ale můžete
každopádně zvolit různý. Buď se pokusíte o maximální objektivitu a duely pomyslně „dohrajete“ tak, jak by
s nejvyšší pravděpodobností mohly
dopadnout. Nebo zvolíte fanouškovský přístup s rozumně zvolenou mírou
upřednostnění mančaftů Prostějovska. Či se můžete naším projektem jen
vyloženě bavit bez nějakého velkého
přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad
široké veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z čle-
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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!
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nů naší redakce. Z veškerých „hlasů“
následně vypočítáme přesný průměr
všech výsledků daného hracího týdne a ty zveřejníme v dalším vydání
Večerníku společně s dopočítanými
tabulkami jednotlivých soutěží i s vybranými zápasy na nový týden. Takovým způsobem pojedeme týden za
týdnem a reálně neuskutečněné mače
společně dohrajeme tímto virtuálním
způsobem třeba až do konce jinak (z)
rušených soutěží.

Své výsledky pro čtvrtý
hrací týden posílejte výhradně
na e-mailovou adresu:
marek.sonnevend@email.cz
Doručit můžete také hlasovací
lístky do schránky po pravé straně
vedle vchodu do naší redakce
v ulici Vápenice 19, Prostějov.
Uzávěrka hlasování 4. kola
Virtuální ligy Večerníku je
v pátek 15. května ve 20.00 hodin.
Snad vám tato
naše nová soutěž přinese
co nejvíc příjemné zábavy!

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƒĺ

Dvojnásobnou výhodu domácího prostředí maximálně zužitkovali basketbalisté BK Olomoucko v Kooperativa
NBL mužů 2019/20. Na vlastní palubovce zdolali nejprve USK Praha 91:82
a poté Pardubice 88:82, čímž udělali
rozhodující krok pro obsazení čtvrtého
místa po dlouhodobé části. Na stále neporažený Nymburk si nepřišly ani Svitavy, před svými fanoušky většinou velmi
silné. Druhou příčku si pojistila dvakrát
těsně úspěšná Opava, východočeská
Beksa přeskočila na páté pozici o skóre
Ústí nad Labem.
Hokejisté v Chance lize mužů ČR
2019/20 kompletně dohráli čtvrtfinále.
Dominantní hegemon soutěže z Českých Budějovic bez porážky vyřadil
Třebíč, ač Horácká Slavia ve třetím utkání série vzdorovala. Drama se konalo
mezi Jihlavou a Přerovem, neboť Dukla
nejprve na svém ledě srovnala zápasový
stav na 2:2, leč vzápětí těsně podlehla na
Hané u Zubrů a nakonec i v šestém du-

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

Dolany 3:1, čímž se na pouhé dva bodíky přiblížili druhému místu průběžného
pořadí. Dvanácté Kralice na Hané sebraly cenný punkt silnému Ústí u Hranic,
mohly i víc (2:3 po penaltách).
Co se dělo v I. třídách? Pozorně si projděte všechny výsledky, ale obecně se
dá říct, že v drtivé většině případů měli
navrch favorité. Pro znalce jsme přidali
ještě extraligu dospělých v korfbalu, kde
tým SK RG Prostějov svedl nervydrásající bitvu o vstupní duel semifinálové
série na hřišti Českých Budějovic. Aby
po remíze 19:19 infarktový špíl rozhodl
takzvaný zlatý koš v prodloužení z ruky
Renaty Havlové, tím pádem jsou Hanáci krůček od historického postupu do
finále!
Čtvrté kolo Virtuální ligy Večerníku
přináší během tohoto týdne pokračování všech námi opětovně rozjetých
soutěží. A navíc startuje nohejbalová
1. liga družstev mužů ČR s účastí ambiciózního mančaftu TJ Sokol I Prostějov. Pro nohejbalově méně zběhlé
čtenáře připomínáme, že ligové zápasy v tomto sportu mohou skončit
vítězstvím jednoho z kolektivů 6:0,
6:1, 6:2, 6:3 nebo 6:4, případně remízou 5:5. Čtěte Večerník, a pokud
chcete, do naší VLV se klidně zapojte!
Za uplynulý týden jsme vylosovali
tyto tři výherce našich cen: Oldřich Lošťák (Prostějov), Zdeněk
Žák (Olomouc) a Karel Sekanina
(Prostějov). Redakce se rozhodla,
že vzhledem k uvolňování opatření
může dojít k osobnímu předání cen,
a to i z předchozích dvou dějství.
Malý „ceremoniál“ proběhne v provozovně Večerníku, kterou najdete
v ulici Vápenice č.p. 19, a to ve čtvrtek
14. května od 15.30 hodin.

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, nabírá pořádný „švuňk“. Všichni společně jsme určili výsledky 3. dějství naší nové soutěže,
jejíž představení, pravidla i konkrétní rezultáty najdete
níže. My se teď pojďme podívat, jak to napotřetí 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
čtvrtého klání, které najdete právě zde.

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže
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fotbal jede skoro na plné obrátky a korfbalový SK RG nakročil do finále
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Hokejová Chance liga zná semifinalisty, basketbalisté dvakrát vyhráli,
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Nová předsedkyně Magda Robová převzala štafetu po své mámě

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

20050710684

yy Letos jste definitivně převzala jako
předsedkyně lukostřelecký klub Prostějova. Předcházela tomu dlouhodobá příprava, nebo šlo o pověstnou rychloakci?
„Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, to by
ani nebylo zvládnutelné. Věděla jsem, že
máma zamýšlí skončit ve funkci předsedkyně, vše jsme řešily postupně, už v rámci spolupráce při trénování našich mladých. Přebírala
jsem tak organizační část chodu oddílu, například agendu s pořádáním závodu, přihlašování lukostřelců, technické a organizační
zajištění průběhu soutěží, máma se starala
o finanční stránku či o dotace. V posledním
roce jsem předsedkyni takříkajíc stínovala při
všech činnostech v rámci oddílu, doprovázela
jsem ji na schůzky, které absolvovala, zjišťovala si informace, snažila se zorientovat, co vše
je zapotřebí hlídat, na co nezapomenout. Definitivní rozhodnutí ale padlo až po hlasování
členské základny. Jsem ráda, že mám důvěru
našich členů, že mě do funkce nové předsedkyně oddílu zvolili.“
yy Co všechno má předsedkyně klubu
na starost?
„Ani nevím, kde začít. (smích) Na předsedovi
leží velká zodpovědnost v souvislosti s financováním chodu klubu. Je zapotřebí pečlivé
plánování investic, příspěvků pro účast členů
na závodech, rozpočtů pro pořádání soutěží
v průběhu celého roku. K tomu nákupy materiálu a nezbytné opravy střelnice. Někdy
z toho má člověk hodně zamotanou hlavu…
Zajišťuji plánování soutěží pořádaných naším
oddílem po organizační a technické stránce,
vyhlašování brigád a k tomu se věnuji trenérské činnosti, se kterou vydatně pomáhá
máma. Je toho spousta. Dá se říct, že s myšlenkou na lukostřelbu usínám i ráno vstávám.“

Klub jsem začala řídit
v okamžiku, kdy je na tom
asi nejlíp za celou dobu
své činnosti.
Vše funguje, jak má, máme
mezi sebou skvělé lidi, kteří
se nebojí práce.
Jsme dobrá, sehraná parta...
yy Budete chtít na oddíle něco
změnit?
„Klub jsem začala řídit v okamžiku, kdy je
na tom asi nejlíp za celou dobu své činnosti.
Vše funguje, jak má, máme mezi sebou skvělé
lidi, kteří se nebojí práce. Jsme dobrá, sehraná
parta, máme hodně žáčků i mladých dorostenců, oddíl takříkajíc žije. I nedávné halové
mistrovství České republiky, které jsme pořádali, proběhlo v naprosté pohodě a harmonii.
Moc si přeji, aby nám to vydrželo, aby se každý člen na naši střelnici těšil a ty chvíle tam si
užil. Co si ale přeji ale ze všeho nejvíc je, aby
byla máma i nadále zdravá i vitální a byla ještě
spoustu let nedílnou součástí našeho klubu,
protože si to bez ní prostě nedokážu představit. Je pro mě obrovskou oporou.“
yy Co pro vás osobně znamená lukostřelba?
„Bez patosu můžu říct, že je to můj život. První šíp jsem vystřelila v osmi letech. (úsměv)
Od té doby jsem jen s malými přestávkami
u lukostřelby celých čtyřicet roků. Byla jsem
střelec, později i rozhodčí a trenérka. Takové balení tři v jednom. A teď k tomu přibylo
i předsednictví. Moc mě to baví, má to vše
přirozený průběh. Vyžívám se v plánování
tréninků pro naši mládež, v organizaci letních
lukostřeleckých táborů, baví mě zpestřovat
dětem tréninky nejrůznějšími výzvami a soutěžemi, kdy se můžu i kreativně ‚vyřádit‘. Je to
radost a jak jsem už řekla, lukostřelbou prostě
žiju.“
yyJaké jsou nejbližší cíle klubu, odhlédneme-li od koronavirových omezení?
„V srpnu bychom rádi uspořádali Mistrovství
České republiky holých luků. Tato divize zažívá velký boom, střelců, kteří se této technice věnují, je už mnoho a budou tak mít letos
druhé mistrovství. Dále se budeme připravovat na mistrovství České republiky dospělých
a dorostu, máme určitě ambice na medailová
umístění. Vše samozřejmě záleží na aktuální
situaci. Všichni si už přejeme, aby se náš život,

a to i ten sportovní, vrátil do normálu.“
yyNa závěr by mě zajímalo, jak moc
je pro klub důležitá podpora města
a kraje? Je zde prostor na její zvětšení?
„Finanční podpora města a kraje je pro nás
naprosto zásadní, i díky ní máme vše, co
potřebujeme nejen pro každodenní činnost, ale i pro úspěchy na závodech.

Foto: Facebook

vizitka
MAGDA ROBOVÁ

Za celý náš klub chci proto i touto cestou
poděkovat, že můžeme dál růst a rozvíjet
se, že můžeme udržet vysokou laťku našich
výkonů a dostat ji třeba ještě výš. Věřím,
že se to podaří. Máme talentované střelce
a pracovité členy, i po všech těch letech nám
nechybí radost a entuziasmus. Je skvělé, že
se můžeme opřít i o finanční pomoc statutárního města Prostějova a Olomouckého
kraje. Ještě jednou děkujeme.“

✓ narodila se 18. srpna 1971 v Prostějově
✓ lukostřelbě se věnuje od 8 let
✓ v prostějovském oddílu prošla všemi kategoriemi
od mladších žaček po dospělé
✓ byla součástí týmu na závodech 1. ligy
a Mistrovstvích ČR, kde se s kolegyněmi pravidelně
umisťovala na předních místech
✓ v roce 2002 vyhrála halové MČR v Brně
✓ na loňském Mistrovství ČR 2019 v terénní lukostřelbě, které se konalo
v Čechách pod Kosířem, nastřílela svůj osobní rekord,
nakonec obsadila celkové 4. místo
✓ v současnosti je na plný úvazek pracovnicí oddílu; aktuálně se stala předsedkyní
oddílu, je trenérkou a zastává i funkci rozhodčí, na mistrovstvích
je technickým delegátem
✓ v minulosti pracovala v administrativě i ve skladu
✓ mezi další její koníčky patří cyklistika a cvičení
zajímavost: drží český rekord v kategorii žen na 50 a 30 m z roku 2008

20050710698

PROSTĚJOV Spousta úspěchů doma
i v zahraničí, rostoucí mládežnická základna a také podařená organizace šampionátu. Taková je současnost oddílu
Lukostřelba Prostějov. Jak již Večerník
informoval, v jeho čele nedávno došlo ke
změně ve velení či rovnou ke generační
výměně. Dlouholetou předsedkyni Magdalenu Majarovou totiž ve funkci nahradila její dcera Magda Robová (na snímku),
kterou nyní čeká pětileté funkční období.
K péči o organizační stránku klubu a k trenérské práci jí přibyla další činnost, neboť
podobně jako v mnoha jiných klubech
toho předsedové a členové vedení mají
na starost spoustu. Na druhou stranu lukostřelcům a lukostřelkyním se dlouhodobě daří, takže přebírání povinností je
o to pozitivnější.

lední hokej
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JESTŘÁBI PODEPSALI SMLOUVU S NOVÁKEM 9HONiåDQFHSUR1HXçLOD
vrací se do
Klub potvrdil také Tomáše Janduse



PROSTĚJOV Po Dominiku Hrníčkovi, Petru Chlánovi
a Kryštofu Ouřadovi oznámilo vedení hokejového oddílu LHK Jestřábi Prostějov oficiální cestou jména
dalších dvou hráčů ze stávajícího kádru, s nimiž
počítá pro příští sezónu 2020/2021. Na soupisce
je tak aktuálně prozatím pouze osm jmen.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Čtvrtým do party se stal třiadvacetiletý
útočník Tomáš Jandus, na kterého hanácký klub uplatnil opci v kontraktu.
O jeho příchodu již Večerník informoval s předstihem. „Jsem za to rád, budu
pokračovat ve známém prostředí. Na
další působení v Prostějově se těším,“
měl ze setrvání radost samotný Jandus.
Po minulém nepovedeném ročníku
Chance ligy ovlivnila jeho trávení času
epidemie koronaviru. „Nejdřív jsem
se připojil k týmu Sparty Praha před
extraligovým play-off, bohužel kvůli
pandemii jsem stihl pouze dva tréninky a pak byla soutěž zrušena. Volno
jsem trávil na běžkách v Krkonoších.
Následně se připravuju už od začátku
dubna pod vedením Davida Skřiván-
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ka. Jedu podle
plánu, co mi připravil, jednou za
dva týdny se vždy
sejdeme a probereme to. David je profesionál, jeho tréninky
mi maximálně vyhovují.
A cítím, že se posouvám,“ pochvaluje si Jandus.
Osobně má jasno, v čem se potřebuje zlepšit. „Chci se zaměřit na sílu
a rychlost, což je základ v dnešním
hokeji. A potom i na práci s holí.
Celkově bych chtěl být lepší hráč, víc
dominantní na puku. A samozřejmě
udělat týmový úspěch, což je nejdůležitější,“ zdůraznil starší z Jandusů, který
nastupoval v jedné formaci se svým
mladším dvojčetem Martinem. „Užíval jsem si to. Je velký rozdíl, když máte
za sebou obránce, co dokáže nahrát do
plné jízdy, překoná první napadající
hráče a až pak vám posune kotouč.
Hned máte větší tlak i víc šancí. Dali
jsme i nějaké góly, jen škoda, že jich
nebylo více,“ zamyslel se Tomáš.

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Plejerem číslo pět v postupně se rodícím prostějovském mužstvu se stal jiný
forvard – Matěj Novák. Jednadvacetiletý
hokejový poctivec se rozhodl v elhákáčku prodloužit smlouvu o jeden rok. „Ně-

jaké hovory proběhly i s jinými kluby, ale
v Prostějově se mi moc líbí. Nebyl důvod,
abych něco měnil,“ neskrýval spokojenost kmenový forvard brněnské Komety, s nímž najdete rozhovor v příštím čísle.

DNWXiOQtVRXSLVNDOKNMHVWŐiELSURVWĚMRY
brankář:
obránce:
útočníci:

Kryštof ROCHLA
Petr KREJČÍ
Lukáš ŽÁLČÍK
Dominik HRNÍČKO
Petr CHLÁN
Kryštof OUŘADA
Matěj NOVÁK
Tomáš JANDUS

PRAHA, PROSTĚJOV Hodně složitou sezónu má za sebou Jakub
Neužil. Pětadvacetiletý brankář začínal uplynulý ročník jako jednička
prostějovských Jestřábů, nicméně
s jeho výkony nevládla v 5 odchytaných zápasech spokojenost a na
podzim 2019 byl jedním z prvních,
kdo si musel na Hané balit kufry.
Následoval přesun do posledního
týmu tabulky Kadaně, kde přispěl
ke zlepšení postavení týmu v tabulce a prokázal zde plně své kvality.
A to až tak moc, že ho nyní čeká
snový vzestup: podepsal se svým
mateřským klubem a dost možná si
zachytá za Spartu v extralize!
Progresivní gólman uzavřel s vedením pražského klubu roční smlouvu,
na sociálních sítích o tom informoval
hráčův agent Martin Podlešák. Pro
někdejšího prostějovského gólmana
půjde o velký návrat. Jakub Neužil je
odchovancem Sparty, v níž prošel všemi věkovými kategoriemi a naposledy
za holešovický klub chytal v ročníku
2013-14, kdy hájil branku juniorky.
Následně zamířil přes Vrchlabí a Va-

lašské Meziříčí do prvoligového Prostějova a postupně se vypracoval mezi
nejlepší maskované muže první ligy.
Než byl odsunut do Kadaně…
Tam si Jakub Neužil vybojoval životní
příležitost zapojit se do přípravy pražské Sparty a bojovat o to, aby se dočkal
extraligové premiéry. Jeden z nejlepších gólmanů Chance ligy se dosud
v TELH nepředstavil. „Pro Kubu je to
velká výzva,“ říká hráčův agent Martin
Podlešák. Podle jeho slov byla Sparta
pro Neužila jasnou prioritou. „Moc se
chtěl do klubu vrátit, kontrakt bere jako
obrovskou šanci. V minulé sezoně musel nuceně odejít z Prostějova, poté chytal za Kadaň, zároveň končil bakalářské
studium na vysoké škole,“ konstatuje.
Neužil ví, že ve Spartě panuje veliká
konkurence. „Zatím je to postavené
tak, že Kuba by měl být brankářská
dvojka. Pokud nebude mít dostatečné vytížení, může jezdit chytat za
partnerský klub Sparty do Sokolova.
Uvidíme, záležet bude na situaci a na
konkrétní dohodě obou klubů,“ dodal závěrem agent hráče a sám bývalý
hráč Sparty Martin Podlešák. (sob)
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PROSTĚJOV Celá řada neznámých se vyrojila okolo týmu Jestřábů pro
příští sezónu. Bude pokračovat vůbec někdo z obránců? Jak to bude
s brankáři? Přidá se k týmu například Robin Staněk, který by se měl stěhovat z Jihlavy blíže k domovu? Otázek však s postupujícím časem spíše
přibývá, než aby jich ubývalo. Zatím klub potvrdil pokračování u necelé desítky hráčů a velmi pravděpodobné pokračování trenéra Ladislava
Lubiny. A co je podstatné, setrvání v Chance lize. Nyní sportovní manažer
klubu Jiří Vykoukal (na snímku) potvrdil další jednání s hráči a zároveň
prozradil novou filozofii. „Chceme se vydat trochu jiným směrem než vloni. Nebudeme mít tolik jmen, která by v první lize zářila. Proto doufáme,
že budeme o to víc týms velkým T,“ říká dvojnásobný mistr světa.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Objevují se další jména, co by mohli
posílit Prostějov. Například Tomáš Drtil
a Daniel Vachutka ze Šumperka. Je už jisté, že budou hrát za Jestřáby?
„Ne, stále ještě jednáme.“
yy Vyskytla se také informace, že by jih-

lavský obránce Robin Staněk chtěl hrát
blíže k domovu, což v překladu znamená
Prostějov nebo Přerov. Je zde tedy možnost, že by se přidal k Jestřábům?
„Toto jméno by mě určitě zajímalo. (úsměv)
A překvapil jste mě. Je pravda, že jsme o Robina Staňka měli zájem už před minulou sezónou, letos jsme se o něm zatím nebavili. Můžu
vám ale říct něco k již podepsaným hráčům…“
yy Povídejte...
„Nejnovějším přírůstkem je Matěj Novák.
Podepsaní už jsou také Hrníčko, Chlán, Ouřada, Tomáš Jandus, Krejčí. Jsou to všechno
hráči, kteří za sebou mají aspoň jednu či dvě,
v případě Tomáše Janduse tři sezóny mezi

muži. Vždycky, když vletěli na led, přidali pohyb, oživení. V některých situacích si ale ještě
počínali naivně. Díky novým zkušenostem
z uplynulé sezóny však mohou začít rozhodovat zápasy. Když ale některý ze zkušených plejerů chyběl, ti mladí kluci se dokázali ukázat.“
yy Co příchod Tomáše Kauta?
„Ano, je ve hře a jednání s tímto hráčem probíhají. Byli bychom rádi, kdyby se to povedlo.
Teď nebudeme mít hráče jako Mára Račuk,
Divoch (Tomáš Divíšek) nebo Nouzík (Tomáš Nouza). I když je to samozřejmě jiný typ
hráče, jeho příchod by nám pomohl.“
yy Například Tomáš Jandus či Petr Chlán
měli velmi dobrý zejména závěr sezóny.
Počítáte je tedy jako určité nástupce a že
budou táhnout tým?
„Myslím si, že tým by ještě celý nepotáhli.
Určitě ale budou mít větší roli než v předchozí sezóně. Ti dva, které jste zmínil, mají
před sebou dobrou budoucnost. Pokud samozřejmě budou makat a dřít. Jejich čísla
určitě porostou.“
yy A co situace v brankovišti, už se vyjasňuje?
„Dan Huf je pořád v řešení, teď se mi párkrát nepodařilo dovolat do Zlína. Zájem
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chytat zde má velký, není to ale on, kdo to
rozhodnutí udělá. (usměje se) Pokud se pak
podaří dotáhnout příchod Ondřeje Bláhy ze
Vsetína, bylo by to skvělé. Byla by to skvělá
jednička.“
yy Hodně se teď hovořilo o spolupráci
Sparty a Sokolova. Jaké jsou plány na
spolupráci Prostějova s některým z extraligových klubů?
„Letos to bude špatné. Postoupily Kolín
a Vrchlabí, tudíž jsem si tedy téměř jistý, že
spolupráce s Pardubicemi či s Mladou Boleslaví padá. Jednáme také se Spartou. Bavili
jsme se s Petrem Tonem o Martinu Jandusovi. Není to domluvené, pokud by se ale
neudržel v prvním týmu, mohl by hrát zde
s bratrem. Jinak už ale má Sparta dohodnutou spolupráci nejen se Sokolovem, ale
i s Kladnem a Slavií. A na Moravě je to zase

spolupráce Zlína či brněnské Komety s Přerovem, Olomouc spolupracuje s Havířovem.
Oslovil jsem tedy opětovně Mountfield HK,
tak uvidíme.“
yy Což znamená, že střídavé starty asi neklapnou, bude tedy místo toho klub sázet
na hostování a přestupy?
„Přestupy z finančních důvodů asi nehrozí,
spíše půjde o celoroční hostování. V každém případě chceme mít z větší části svůj
vlastní kádr. Nebude v něm sice tolik velkých jmen, ale o to více budeme tým s velkým T.“
yy Na potvrzení se čeká v případě setrvání trenéra Ladislava Lubiny. Už s ním byla
podepsaná smlouva?
„Zde zatím stále platí to, co jsem říkal už
dříve. Je zde předběžná dohoda. Téměř jistě
v Prostějově zůstane.“

Chance liga asi bude mít opravdu 19 účastníků
PROSTĚJOV Extrémně vysoký počet devatenácti týmů disponuje podle nedávného rozhodnutí Českého hokejového
svazu právem účasti v Chance
lize mužů ČR 2020/2021.
A podle dostupných informací
to zatím vypadá, že nový ročník druhé nejvyšší tuzemské
soutěže skutečně bude z účastnického hlediska takhle bezprecedentně široký!
Z trojice nováčků už Vrchlabí

oznámilo, že svého postupu ze
druhé ligy využije. „Po všech
poměrně náročných jednáních
jsme dospěli k definitivnímu
rozhodnutí, že podáme přihlášku do Chance ligy,“ napsalo
vedení HC Stadion v krátkém
prohlášení na internetových
stránkách klubu.
Ke stejnému kroku směřují také
v Šumperku. „Pokud se nestane nic mimořádného, náš klub
do 22. května podá přihlášku

do Chance ligy,“ potvrdil ředitel
Draků Vladimír Velčovský s tím,
že vše je z jeho pohledu jisté na
přibližně devadesát procent.
Jen třetí potenciální nováček
z Kolína ještě váhá. „Situace se
má tak, že se nám povedlo navýšit rozpočet, ale ještě ne natolik,
abychom mohli říct, že se můžeme přihlásit,“ řekl prezident
SC Luboš From, který případně
hodlá Chance ligu hrát v poloprofesionálních podmínkách.

Již dříve potvrdila pokračování
v soutěži generalita Slovanu Ústí
nad Labem, kde předtím panovala nejistota kvůli ztrátě nového
významného partnera. Naopak
do vážných existenčních problémů se dostali Piráti Chomutov procházející insolvenčním
řízením. „Nezávislý odborník
bez jakékoliv vazby na klub
zhruba do týdne vytvoří krizový finanční plán, podle kterého
se případně podá přihláška se-

niorského týmu do některé ze
soutěží,“ objevilo se na webovkách Severočechů.
Ti se dost pravděpodobně přesunou minimálně o jedno patro
níž, ale podle zákulisních zdrojů
jsou prvoligovou licenci Pirátů
připraveni odkoupit ve Znojmě,
kde dosud hrávali nadnárodní
EBEL. Tím pádem by počet
mančaftů ve druhé národní soutěži ledního hokeje zůstal na olbřímí devatenáctce…
(son)
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Kladno, Přerov, Vsetín, Chomutov (případně Znojmo), Havířov, Litoměřice, Slavia
Praha, Poruba, Jihlava, Třebíč, FrýdekMístek, Prostějov, Benátky nad Jizerou,
Ústí nad Labem, Kadaň, Sokolov, Vrchlabí,
Kolín, Šumperk.
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Pondělí 11. května 2020

ÚTERÝ ROZHODNE O FOTBALOVÉM JARU 1NFąKEJ/CEJCNCMÚXN
Eskáčko už má v tomto týdnu sehrát dva přípravné zápasy

PROSTĚJOV Oči všech hráčů, trenérů a vůbec lidí točících se
kolem fotbalu včetně samotných fanoušků se upínají k datu 12. května, kdy se uskuteční zasedání Ligového grémia.
Jednání všech dvaatřiceti profesionálních klubů bude rozhodovat o nutném prodloužení sezóny za datum 30. června.
K dispozici už je návrh termínové listiny, kluby dostávají do
konce kalendářního roku možnost střídat až pět hráčů. Pokud
vše půjde podle předpokládaných plánů, prostějovští fotbalisté vyběhnou již tuto středu na domácím trávníku k přípravnému utkání proti Sigmě Olomouc a v sobotu se představí na
půdě 1.FC Slovácko.

Pakliže vše půjde podle předpokladů a Ligové grémium schválí
dokončení obou profesionálních
soutěží, bude to znamenat rychlé
odehrání přípravných zápasů tak,
aby 25. května byly týmy připraveny na mistrovské zápasy. Ve hře
je samozřejmě více variant, jak
to už vidíme ze zahraničních lig.
Ukončení ročníku asi nikdo příliš
nepředpokládá, ale třeba Nizozemí se takovou cestou vydalo. Další
možností je dohrání pouze nejvyšší
soutěže, přičemž druhá liga by zůstala nedohraná, jak rozhodli třeba
v Portugalsku. V případě nejvyšší
soutěže je také možnost dohrát
všechna plánovaná utkání nebo
pouze základní třicetikolovou část.

Tomu sice ligové vedení vůbec nakloněno není, ale stát se nakonec
může cokoli.
Pokud tedy bude odhlasováno
dokončení soutěže, druhá liga
bude hrát dvakrát týdně v úterý
nebo středu a sobotu nebo neděli. V případě televizního přenosu
se bude hrát ve čtvrtek a v pondělí. „Domácí zápasy navrhujeme
opět na tradiční sobotní termín,
i když se bude pochopitelně hrát
bez diváků,“ informoval technický
ředitel prostějovského eskáčka Tomáš Čepa.
První zápas by ale čekal svěřence
trenéra Pavla Šustra venku. K utkání 18. kola totiž zajíždějí do Pardubic, toto utkání by se mohlo odehrát v úterý 26. května. V sobotu
30. května by pak následoval první
domácí zápas po nucené pauze proti Vítkovicím. Poslední 30. kolo by
pak připadlo na úterý 7. července,
eskáčko by cestovalo do Prahy na
duel s Vyšehradem.

Hrát šest týdnů v takzvaném anglickém režimu jistě
představuje pro hráče velké nároky
na kondici. Světová federace FIFA
proto umožnila dočasné střídání
pěti hráčů během zápasu, což je
třeba v našich nižších soutěžích
běžné. Bude ovšem na jednotlivých
organizátorech, zda změnu využijí.
Podle světové federace byla novinka zavedena vzhledem k nabitému
kalendáři, který týmy po uvolnění
koronavirových opatření a opětov-

ném rozehrání soutěží čeká. Výjimka
bude platit do konce
kalendářního roku
s eventuální možností prodloužení.
Jak Večerník informoval trenér Pavel
Šustr, jsou už domluveny konkrétní
termíny přípravných
utkání. „Ve středu
13. května přivítáme
u nás na stadionu SCM
Za Místním nádražím Sigmu
Olomouc, v sobotu 16. května pak
na Širůchu ve stejném čase, tedy
v 10:30 hodin, prověříme Slovácko,“ konkretizoval trenér náplň
tohoto týdne.
Podle Šustra probíhají tréninky standardně podle plánu. Pokud tedy vše
půjde dobře i nadále, budeme moci
brzy opět psát o skutečném fotbale
aspoň v jedné jediné soutěži.

PROSTĚJOV Na rozdíl od profesionálních fotbalistů byly
podmínky pro tréninky mládežnických kategorií donedávna nejasné. Jedinou jistotou byl fakt,
že aktuální soutěžní ročník byl
stejně jako v případě ostatních
amatérských soutěží ukončen. Na

mladé fotbalisty tak nyní čekají
tréninky a přátelské zápasy.
Situace se však během uplynulého
týdne vyjasnila natolik, že od pondělí už mohou za dodržování příslušných hygienických pravidel trénovat
i mládežnické kategorie. „Trenéři
jsou v kontaktu s hráči a organizují

si tréninky. Vše je založeno na principu dobrovolnosti. Trénovat mohou
všechny kategorie od přípravek až po
starší dorostence, podle toho jsme
naplánovali rozložení tréninků na
jednotlivé hrací plochy v průběhu celého týdne. Jak je jednotlivé týmy využijí, záleží na nich,“ sdělil technický

ředitel 1.SK Prostějov Tomáš Čepa.
Detaily jednotlivých tréninků ještě
dolaďují vedoucí trenéři dorostu,
žáků a přípravek. Každopádně pro
adepty fotbalových dovedností je
potěšitelná zpráva, že se opět mohou
podívat na hřiště a trénovat se spoluhráči.
(tok)

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

vs.
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Do konce listopadu
loňského roku trenér druholigového 1.SK Prostějov Oldřich Machala bez angažmá dlouho nezůstal. A dokonce má určitou šanci
na návrat na druholigové trávníky.
Záleží to ovšem na několika faktorech, především na dohrání druhé
nejvyšší soutěže. Jeho nový klub
FK Blansko se totiž stal vítězem
nedohraného ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy a má jasné
ambice posunout se o úroveň výš.

Tomáš KALÁB
„Jednání bylo rychlé, viděli jsme se
v podstatě jednou a domluvili jsme
se,“ potvrdil rychlý spád jednání
s Blanskem šestapadesátiletý bývalý
vynikající hráč Sigmy. Podle svých
slov neměl Machala o čem dlouho
uvažovat, protože v Prostějově mu
končí smlouva a další perspektiva
byla nejasná. „Musím zopakovat, že
Prostějov stejně jako samozřejmě
Olomouc pro mě zůstávají srdeční záležitostí, ale je potřeba hledět do budoucna. Blansko se dynamicky rozvíjí, má zdravé ambice na profesionální
fotbal, takže to je bezesporu výzva,“
vyznal se ze svých sympatií Machala.
Aby se v příštím soutěžním ročníku
potkal na hřišti s eskáčkem, musí být
splněno několik podmínek. Tou první je, aby se druhá liga vůbec dohrála.
„Považuji to za zásadní věc, a teď to
neberu pouze z hlediska Blanska. Je
samozřejmě nutné si vyjasnit několik
zásadních technických záležitostí, nejdůležitější je způsob a financování testování hráčů, protože by to mohla být
enormní zátěž nejen pro kluby druhé
ligy, ale i leckteré prvoligové. Dále je tu
otázka karantény v případě pozitivního výsledku a další věci. Pokud by se
ale soutěž neměla dohrávat
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jen kvůli spekulacím některých klubů, bylo by to pro celý fotbal špatně.
Pověst této hry by se u veřejnosti
určitě o něco zhoršila, většina hráčů
i fanoušků si totiž přeje, aby se hrálo,
samozřejmě za dodržování pravidel
stanovených epidemiology,“ má jasný
názor nový blanenský trenér.
Pokud by se tedy druhá liga dohrála,
muselo by sestupovat aspoň jedno
moravské mužstvo. Za této konstelace by pak Blansko bylo postupujícím do FORTUNA:NÁRODNÍ
ligy, o což klub už na podzim projevil zájem. A trenérské duo Machala
– Šustr by se opět mohlo potkat na
protilehlých lavičkách, tentokrát
ovšem nikoli za Prostějov a Zbrojovku, ale za Blansko a Prostějov.
„Momentálně už jednáme s blanenským vedením o kádru pro příští sezónu, oficiálně začínám u klubu od
1. června,“ uzavřel plány pro nejbližší
období Oldřich Machala.

„Máme strašně málo informací, vše je na vodě,“

krčí rameny František Jura
Předseda 1.SK Prostějov vyhlíží
odpovědi na řadu otázek

PROSTĚJOV Ve svízelné situaci se nyní nachází kluby první
a druhé fotbalové ligy. Na rozdíl od těch amatérských totiž
ještě profesionální soutěže nebyly zrušené. Dlouho to vypadalo, že se hrát určitě bude, teď už ale jistota opět není stoprocentní. Definitivně má rozhodnout zítřejší grémium, na
kterém se sejdou zástupci všech klubů a má se jednat o tom,
jak budou jednotlivé zápasy a kompletní chod soutěží vypadat. Právě informace chybí podle předsedy 1.SK Prostějov
Františka Jury (na snímku) nejvíce. Řada věcí dosud není vyjasněná, vládnou dohady. Jisté je prakticky jen jedno – diváci
přijdou nejen možnost vidět utkání naživo, ale také o televizní přenosy z utkání! „Když už lidi nemohou na utkání přijít,
měli by mít možnost se na ně aspoň dívat. Tohle je špatně,“
říká první muž prostějovského fotbalu.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak nyní vypadá provoz 1.SK
Prostějov?
„Klub funguje v tom smyslu, že už druhý týden trénuje áčko. Tým se připravuje na eventuální start soutěže. Ve středu
od 10.30 hrajeme první přátelský zápas
se Sigmou Olomouc, v sobotu se před-

stavíme na Slovácku. Takže se připravujeme na pokračování soutěže. Od příštího týdne se vrátí k tréninkům i mládež.“
yy Jaký je stav hráčského kádru?
„Kádr je nyní relativně v pořádku.
Zdravotní problémy má momentálně
jen David Píchal, dává se postupně dohromady. Jinak vyklusává David Pašek,
ale ten taky bude v pořádku. Oba se do
plného tréninku zapojí během čtrnácti
dnů. Zaklepal bych, že zatím jsme na
tom zdravotně dobře. Chystáme zároveň kádr na příští sezónu, takže práce
je pořád dost.“

yy Jak se koronavirová krize podepsala na ekonomické situaci klubu?
„Co se týká ekonomické stránky, tak
jak už jsme říkali, s hráči jsme se dohodli na snížení platů. Musím říct, že se
zatím nestalo, aby nějaká nasmlouvaná
sponzorská smlouva nepřišla. Máme
některé věci už od podzimu, nějaké
smlouvy by měly přijít. Nevím o tom,
že by neměly vyjít. Jednoznačně nikdo
neřekl, že by nás už neměl podporovat.
Budeme to asi vědět vše až později, zda
firmy budou plnit své závazky. Samozřejmě pokud by tomu tak nebylo, tak
se dostaneme do velkých problémů.
To je fakt.“
yy Zmínil jste eventuální pokračování ligy, o které se bude jednat
v úterý. S čím tam vyrazíte?
„My právě netrpělivě čekáme, že ještě
dostaneme na stůl nějaké informace,
minimálně manuál, jak je všechno zajištěno. Protože těch otázek je spousta,
a pokud to tak nebude, potom mám
velký problém. Pokud nám je dají na
stůl až dvanáctého, tak nevím, jak bych
měl hlasovat. To by bylo velmi komplikované. Zatím manuál nemáme,
a proto nemá moc význam pokračovat
v soutěži...“
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yy Co přesně by se tím manuálem
mělo vyjasnit?
„Tak my fakt nic nevíme, pořád jsou
to všechno jen dohady a předpovědi. Informace sbírám hlavně z médií.
Máme sice jistou zprávu od výkonného výboru, která nám přišla, ale není
nikde vyjasněno, kdo bude testovat,
jak se bude testovat, kdo bude všechno platit. Každý den se mění také to,
že když se někdo nakazí, kdo půjde
do karantény, zda jen ten hráč, nebo
celé mužstvo. Včera to bylo celé mužstvo, dnes už jen ten hráč.... Dále je to
cestování na zápasy, strava, bydlení.
Je ale návrh, že by se vše odehrálo
odpoledne, tak by asi odpadly noclehy při výjezdech přes celou republiku. Takže to všechno k nám plyne,
ale není to ucelené, na papíře, jasně
dané, že to takhle bude. Jsou to spíš
všechno takové domněnky, dohady,
sliby. Myslím si ale, že by to mělo být
jinak. Mělo by být garantované, že to
takhle prostě bude. To se zatím nestalo. Chápu, že to není jednoduché,
že se vedou jednání s ministerstvem
zdravotnictví, že se vše mění a posouvá, tomu rozumím, ale už by něco na
stole mělo být.“

yy Co vám nejvíce vadí?
„Těch aspektů je strašně moc… V herním harmonogramu máme podle jednoho návrhu hrát v úterý a v sobotu,
a to i v nové sezóně! Ale na podzim
jsou minimálně tři reprezentační
přestávky, na jaře příští rok má být
EURO. Ještě se může stát, že budeme hrát až někdy do března úterý-sobota, vždyť to není normální?! Musí
se najít volné termíny najít. Máme si
ten jízdní řád nakreslit sami?“
yy Měl by se při případném ukončení soutěží ročník anulovat?
Nebo by se prostě mělo zachovat
současné pořadí v tabulce?
„Variant je spousta. Taky se může
stát, že by se hrála jen první liga
a druhá se hrát nebude, i to je ve hře.
Mužstva, která hrají o postup, samozřejmě hrát chtějí. Ty týmy hrající o sestup zase příliš pokračovat
nechtějí. V první lize ještě hrají roli
poháry. Asi budou jazýčkem na vahách mužstva z prostředku tabulky.
A jak by to mělo zůstat? Vzhledem
k tomu, že už byla odehrána více než
polovina sezóny, tak bych nechal tabulky tak, jak jsou. A dle aktuálního
pořadí bych to tedy ukončil.“

yy Jak byste vy osobně řešil postup
a sestup?
„Já bych klidně nechal hrát baráž. Ať
první postoupí a druhý i třetí tým hraje
s dalšími dvěma týmy z první ligy baráž.
Oni si vybojovali umístění, ať se o to tedy
utkají, aby tu šanci dostali. Co jsou poslední, ať spadnou. A samozřejmě kdo je
v tom namočený, mluví jinak. Podle mě
je to ale spravedlivé. Na stole by ale měly
být minimálně dvě tři na stole, pořád to
ale není ucelený materiál.“
yy Jak se stavíte k tomu, že by se
mělo hrát bez diváků?
„No to je taky… My se samozřejmě
na fotbal těšíme, chybí nám. Nemělo
by to ale být za každou cenu. První je
zdraví a pak ti lidé, hrajeme to pro ně.
Bez nich je to problém. Aspoň jsem
chtěl, abychom mohli streamovat přenosy jako ze třetí ligy. Zase nám to ale
nepovolili kvůli televizním právům.
To si myslím, že je škoda. Když už lidi
nemohou přijít, aby měli možnost se
aspoň dívat. Je to špatně! Třeba nám
povolí pětadvacátého aspoň pět set
lidí. Je to všechno na vodě. Chápu,
že je mimořádná situace, možná se
bude všechno rozhodovat až v úterý...“
(tj. zítra 12. května – pozn.red.)
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OLOMOUCKÝ KRAJ Odborníci to
předpovídali, běžní lidé ale stále doufali, že nouzový stav vyhlášený v souvislosti s nákazou COVID-19 nebude
mít vliv na zaměstnanost. Opak je
bohužel pravdou. Minulý čtvrtek pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
potvrdila, že v kraji začíná docházet
k masovému propouštění. O práci zatím přišlo naráz okolo tisíce lidí!

Michal KADLEC

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Rozruch v obchodì
kvùli roušce
Prostějov (mik) – Těsně po desáté hodině řešili v pátek 1. května strážníci případ, kdy zákazník
v prodejně neměl nasazenou
roušku. „Na místě bylo zjištěno, že
dotyčný muž se pohyboval po prodejně v centru města bez jakékoliv
ochrany úst. Nakupující ženou
byl na tuto skutečnost upozorněn, že se nachází mezi zákazníky
bez roušky a bylo by vhodné si ji
nasadit. Na připomínku reagoval
podrážděně a dotyčné odpověděl,
aby se starala o sebe. Roušku si
nasadil chvíli před příjezdem strážníků, kterým se odmítl k celé události vyjádřit,“ popsal Petr Zapletal,
strážník a zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. Svým
jednáním pětačtyřicetiletý muž
porušil Usnesení vlády ČR a tím
je podezřelý z přestupku podle krizového zákona. „Veškeré zjištěné
skutečnosti budou oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ dodal Zapletal.

6YDWE\XzGRRVRE
Prostějov (mik) – Od dnešního
dne došlo v rámci dalšího rozvolňování opatření v rámci nouzového stavu i na úlevy při svatebních
obřadech. Od pondělí 11. května
se sňatečních obřadů může zúčastnit až 100 osob. „Jsem velice ráda
za další úlevu v rámci přísných
opatření. Svatební obřady se tak
díky tomuto rozvolnění mohou
vrátit na stejnou úroveň jako před
nouzovým stavem,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova. I během
těchto svatebních obřadů však budou i nadále dodržována hygienická opatření včetně toho, že svatebčané budou muset mít na obličeji
nasazené ochranné roušky.
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Olomouc (mik) – Tuto novinku zřejmě využijí i někteří z těch
Prostějovanů, kteří se v nedávné
minulosti nakazili koronavirem.
Fakultní nemocnice v Olomouci
totiž nově otevřela poradnu pro ty,
kteří prodělali nákazu COVID-19.
„Zájemci o tuto službu podstoupí
všechna nezbytná vyšetření, jako je
například spirometrie, rentgen plic
a další. V souvislosti s nemocí COVID-19 se nejvíce hovoří o riziku
možného rozvoje různých forem
plicní fibrózy, tedy zjizvení plic, jež
se může vyskytnout po prodělaných virových pneumoniích, tedy
zápalu plic vyvolaném například
chřipkovými viry,“ vysvětluje důvod vzniku ambulance lékař plicní
kliniky MUDr. Milan Sova.

„Během dubna jsme obdrželi celkem pět hlášení
o hromadném propouštění od firem, které mají
v Olomouckém kraji sídlo nebo hlavní provozovnu. Jednalo se většinou o průmyslové podniky a jednu společnost z oblasti služeb,“ potvrdil
neblahou zprávu Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci. „Podle předběžných odhadů by
mohlo být z těchto společností celkem propuštěno tisíc zaměstnanců, ale konečný počet
se může ještě změnit,“ dodal další konkrétní
a zároveň děsivou zprávu Jaroslav Mikšaník.
Večerník se pokoušel zjistit, které firmy v kraji sáh-

ly k tak drastickému propouštění zaměstnanců
a zda se to týká některé ze společností z Prostějovska. „Úřad práce z důvodu povinnosti mlčenlivosti
nesděluje jmenovitě zaměstnavatele, kteří nahlásili
záměr hromadného propouštění. Zároveň je nutné upozornit na fakt, že pokud zaměstnavatelé
nahlásí Úřadu práce ČR záměr hromadného propouštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou
o práci. Jedná se o záměr. Tudíž k hromadnému
propouštění dochází zpravidla v řádu několika
měsíců, navíc k němu nemusí dojít stoprocentně.
Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele,“ zareagoval Jaroslav Mikšaník.
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PROSTĚJOV S rozporuplnými pocity je možné přijmout aktuální statistická čísla z nedělního večera, která
zveřejnila Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje. Zatímco oproti
předchozímu týdnu přibylo v celém
kraji pouze 17 občanů nakažených
COVID-19, nejvíce nových potvrze-

ných případů pochází z Prostějovska.
Zdejší region totiž během uplynulých
sedmi dní zaznamenal nárůst pozitivně testovaných osob o rovnou jedenáctku!
„K neděli v 18.00 hodin registrujeme
v Olomouckém kraji celkem 694 případů potvrzené nákazy COVID-19.
Nejvíce postižená zůstává Olomouc,
kde je v tuto chvíli 531 nakažených osob.
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PROSTĚJOV Skutečně jako na
smilování čekali na otevření zahrádek u restaurací mnozí ze štamgastů. K tomu dochází přesně dnes,
tedy v pondělí 11. května. Vzhledem k předpovědi počasí však zahrádky v tomto týdnu budou hlavně
pro otužilce.
Mnozí ze štamgastů si možnost vyrazit
na pivo užívali už v průběhu uplynulé-

ho slunečného a teplého týdne. Početný hlouček lidí se vytvořil například
před Tipsport barem fungujícím u pasáže Hloučela. I vzhledem ke značce
piva se tu sešli skuteční „rebelové“.
„Tak zašel jsem si na jedno. Je hezky,
tak na co čekat! Zítra by už taky mohlo
pršet,“ uvažoval jeden z postávajících
milovníků piva s plastovým kelímkem
v ruce.
(mls)

Na druhé místo se dostal Prostějov s 59
případy, dále Přerov se 48 nakaženými
a Šumperk se 45 pozitivními osobami
na koronavir. Nejméně touto nákazou
je zasaženo Jesenicko, kde registrujeme
pouhých jedenáct případů,“ sdělila na
webových stránkách KHS Olomouckého kraje Růžena Halířová, krajská hygienička. „V kraji bylo dosud provedeno
přes sedm tisíc testů na COVID-19 a stále má platnost 264 nařízených karantén,“
dodala.
Přestože se v minulých dnech v regionu
rapidně zvýšil počet nakažených COVID-19, zpráva z prostějovské nemocnice působí velice optimisticky. „Aktuálně
evidujeme již pouze tři pacienty, u nichž

bylo onemocnění potvrzeno. Všichni leží
na infekčním oddělení, na ARO, tedy ve
vážném stavu, už není nikdo s koronavirem,“ prozradila Večerníku Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
„Poslední tři týdny vnímám vývoj
v Olomouckém kraji velice pozitivně.
Ale pozor, uvidíme, co v následujících
dnech a týdnech udělá s nárůstem počtu
nakažených další rozvolňování opatření
vlády i konec nouzového stavu. Pokud to
ustojíme, tak to bude jen další důkaz, že
veškerá opatření proti COVID-19 byla
velice účinná a dobře koordinovaná,“
sdělil Večerníku hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.

Oproti minulým týdnům poměrně
značný nárůst nakažených osob na Prostějovsku hodnotil bez emocí. „Prosím
vás, co je jedenáct nově pozitivně testovaných osob v celkovém kontextu počtu nakažených? Samozřejmě to nechci
podceňovat, ale nic dramatického v tom
nevidím. Je faktem, že na Prostějovsku
jsme sice v uplynulých týdnech zaznamenali vždy nárůst po jednom či dvou
pacientech, ale ani tak bych se nyní z jedenácti nově nakažených neděsil. Vidíte
sami, že například v prostějovské nemocnici leží už jen tři pacienti a celkově v kraji
už převládá počet uzdravených nad
nově nakaženými,“ pronesl první muž
hejtmanství.
(mik)

Koronavirus v otinoveské mlékárně?
➢ z titulní strany

OTINOVES Večerník se během
uplynulého víkendu snažil dopátrat, před čím konkrétně starosta
Drahan Milan Marek obyvatele varoval. On sám ale mobilní telefon
včera, kdy jsme se informaci dozvěděli, nebral. Na sociálních sítích se
mezitím rozproudily diskuse, kolik
je kde nakažených…
„Z důvodu aktuálního výskytu koronaviru COVID-19 v sousedství naší obce
a zamezení jeho dalšího šíření je bezpodmínečně nutné dodržovat platné zásady
a doporučení vydaná vládou. To znamená zamezit zbytečnému shlukování se,
dodržování dvoumetrových rozestupů,
přísné dodržování hygienických návyků, používání dezinfekčních přípravků
v obchodech, u lékaře, úřadech a jiných
veřejných místech a samozřejmě na veřejnosti používání ochranných osobních
pomůcek, roušek. Osoby, které mají
zdravotní potíže nebo příznaky korona-

viru, ať zůstanou doma a bezodkladně
kontaktují praktického lékaře MUDr.
Blechtu. Při dodržování těchto zásad
a doporučení není důvod k panice,“ informoval své spoluobčany Milan Marek,
starosta Drahan.
Stopy, které Večerník zavedly k příčinám tohoto prohlášení drahanského
starosty, se zastavily v Otinovsi. Dle
našeho zdroje má být právě zde trojice a v Drahanech dokonce kvarteto
postižených. „V místní mlékárně mají
nějaký problém. Prý je tu několik nakažených pracovníků,“ sdělil Večerníku
zdroj, který si nepřál být jmenován.
„Nejsem kompetentní vám k tomu nic
říkat a podávat vám k případu jakékoliv
informace,“ odpověděl velice stroze na
dotaz Večerníku starosta Otinovsi Petr
Kolář, který tak výskyt COVID-19 nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Hejtman Olomouckého kraje připustil,
že v otinoveské mlékárně jisté problémy
v souvislosti s nákazou COVID-19 existují. „Není důvod k žádné panice. Je zde

podezření na nákazu, takže podnik učiní
určitě všechna možná opatření. Krizovému štábu Olomouckého kraje ale dosud
nebyla hlášena žádná potvrzená nákaza
z vámi uváděné provozovny. Ostatně
hygienici nesmí zveřejňovat přesné místo nákazy,“ odpověděl poměrně neurčitě
Ladislav Okleštěk. Na otázku Večerníku, zda kraj bude připraven otinoveské
mlékárně nějak pomoci v případě, že se
tam potvrdí nákaza COVID-19 u některých pracovníků, přitakal. „Samozřejmě, vždyť jde o potravinářský podnik!
V těchto případech, ale i v mnoha dalších, je kraj připraven pomoci okamžitě. Například urychlenou dodávkou
ochranných pomůcek a dezinfekce.“
Večerník se ještě snažil těsně před uzávěrkou tohoto vydání zjistit více informací přímo u „pramene“, avšak ředitelka
Mlékárny Otinoves Hana Zouharová
na otázky zaslané elektronickou poštou
(což byl jediný zveřejněný kontakt) neodpověděla, obchodní manažerka mobilní telefon nebrala.
(mik)
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PROSTĚJOV Návštěvnost městské tržnice už třetí týden trhá rekordy
a drobní zemědělci, zahrádkáři či farmáři dohánějí prodejem svých výpěstků kritický výpadek v tržbách. Zatím se to daří, neboť Prostějované
jsou do zahradničení jako diví a utrácejí za sazenice nejrůznějších druhů,
ale také za čerstvé ovoce a hlavně zeleninu.Večerník se na tržnici stal svědkem rozhovoru dvou dam, kdy prodávající farmářka poučovala kupující,
jak sázet jednotlivou zeleninu či okrasné kytičky.„Roušku si při tom samozřejmě sundejte,“ chichotala se farmářka. Snad už brzy se dočkáme doby,
kdy ochrannou roušku budeme moci z obličeje sundat nejen na zahradě...
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PROSTĚJOV Před lety se vypravil Prostějovan Viktor Mašek
z České republiky do Austrálie. Získal tam zázemí, přátele,
aktuálně pracuje jako manažer v gastronomii. Začátek letošního roku ale některé věci hodně změnil. Celosvětová
epidemie koronaviru se samozřejmě dotkla i této země
v Oceánii a pořádně zamíchala se životem tamních obyvatel. Koronavirus se tam přitom dostal dříve než do České
republiky. A jak zmiňuje osmadvacetiletý rodák z Hané, také některá opatření u nich už pomalu neplatí.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

ƔƔ Jaká je nyní situace v Austrálii?
Je hodně nemocných a zemřelých?
„Tak aktuálně je to v pohodě. Žiju
na Gold Coast, kde byl první případ
v celém státě Queensland, a pak se
to tady rozjelo ve velkém. Ale teď
už třetí týdnem zde není buď žádný

nový případ, nebo jen pár. Hodně se
to zlepšilo.“
ƔƔ Jaká v Austrálii aktuálně platí opatření? Co všechno se může
a co ne?
„Opatření se už trochu uvolnila, ale
pořád jsou všechny restaurace, bary
a kasina zavřené. Stejně tak třeba
posilovny. Nebylo zde nikdy nařízené nosit venku roušky. V každém
obchodě, než se vejde, tak příchozímu osprejují ruce a všude na zemi
jsou navigační značky tak, aby lidé
dodržovali osobní prostor. Kolikrát
se to dělá tak, že jeden člověk vyjde
ven z prodejny a druhý jde místo něj
dovnitř. Ale třeba obchody s oblečením jsou zavřené, všechny BBQ

area (venkovní grilování masa pozn. red.) jsou zavřená, pláže jsou
zavřené. Tam nebo v parku člověk
může být jen v případě, že jde sportovat.“
ƔƔ Je možné nyní vycestovat
z Austrálie nebo se do ní naopak
dostat ze zahraničí?
„Jestli je možné vycestovat, si nejsem úplně jistý. Ale pokud ano, tak
určitě jen pro cizince, kteří se vracejí domů a mají peníze na předraženou letenku. Tuším, že ve zprávách
mluvili o možném uzavření Austrálie až na jeden rok.“
ƔƔ Jaká je nyní v zemi atmosféra?
„Již určitě lepší. Ze začátku to byl
ale extrém. Lidi se mlátili v obcho-

Foto: archiv V. Maška

dech o toaletní papír a byla tady
celkově velká panika! Ale pak vedení země zavedlo pravidla, že si
každý mohl koupit třeba jen jeden
paket toaletního papíru nebo jeden
balíček rýže či těstovin. Tím se to
hodně uklidnilo, protože v obchodech pracovníci měli čas věci doplnit. A lidi si uvědomili, že suroviny

vlastně pořád jsou.“
ƔƔ Jak to na vás jako na člověka
pracujícího v gastronomii zapůsobilo? Jak vám opatření změnila
život?
„Restaurace se zavřely přes víkend.
A jsou a budou zavřené snad až půl
roku. Funguje jenom take away
(prodej jídla s sebou - pozn. red.).“
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PROSTĚJOV Některým školákům
končí koronavirové „prázdniny“!
Vláda České republiky v rámci dalšího rozvolňování opatření v souvislosti s nouzovým stavem povolila od
pondělí 11. května postupný návrat
do školních lavic. Dnes se i do prostějovských základních škol vrátí zatím
pouze žáci devátých ročníků, které čekají přípravy na přijímačky na střední
školy. Postupem času dojde i na žactvo prvního stupně ZŠ. A mateřinky?
Ty otevřou své dveře už příští pondělí.
To vše samozřejmě i nadále za přísných hygienických opatření.

Michal KADLEC
Dnes budou opět otevřeny základní
školy a týká se to samozřejmě i těch prostějovských. Jak konkrétně se zřizovatel,
tedy město Prostějov a ředitelé jednotlivých školských zařízení připravují? „Přesně v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ usmívá se
Jan Krchňavý, náměstek prostějovského
primátora. Od 11. května 2020 nastoupí žáci 9. ročníků, kteří se připravují na
přijímací zkoušky na střední školy. „Kolektivy žáků devátých tříd budou maximálně patnáctičlenné, což je nařízením
Ministerstva školství. Ředitelé jsou proto
v kontaktu s rodiči žáků a zjišťují zájem
o výuku ve třídách,“ popsal výrazné omezení Krchňavý.
Město Prostějov minulý týden zabezpečovalo rozvoz roušek a dezinfekce
do místních základních a mateřských
škol. „O týden později, tedy od osmnáctého května, pokud samozřejmě skončí
nouzový stav, počítáme s otevřením
mateřských škol v Prostějově. Otevřeny
budou všechny prostějovské mateřinky
a vzhledem k tomu, že v tomto případě
ministerstvo školství žádná omezení
nestanovuje, bude plně záležet na rodičích, zda dítě do školky umístí, či nikoliv,“
uvedl náměstek primátora statutárního

města Prostějov.
V rámci poslední vlny otevírání školských zařízení by 25. května měl být
otevřen i první stupeň ZŠ, ovšem opět
pouze pro maximálně patnáctičlennou
skupinu. „Zejména výuka v základních
školách tak bude poměrně organizačně
náročná, ale věřím, že všechno zvládneme. Ještě doplním, že se zprovozňováním škol se budou u některých otevírat
i tělocvičny, což bude v kompetenci ředitelů. Ti musí vyhodnotit, zda jsou schopni zajistit všechna hygienická opatření,“
přidal Jan Krchňavý.
Podle zjištění Večerníku vedení jednotlivých škol v uplynulých týdnech
obesílalo rodiče žáků jak devátých
tříd, tak zvlášť i ostatních ročníků
dotazníky, ve kterých měli vyjádřit
ochotu poslat své děti znovu do škol
v daných termínech. „Zákonný zástupce žáka prvního stupně je podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR povinen vyjádřit zájem
o docházku do školy od 25. května. Na
základě tohoto pokynu jsme požádali
všechny zákonné zástupce těchto žáků,
aby sdělili třídním učitelům nejpozději do středy 13. května, zda jejich dítě
nastoupí k danému termínu do školy.
Pozdější přihlášení žáků nebude možné,
neboť podle ministerstva se složení skupin žáků stanoví předem a je neměnné.
Je totiž nutné vyhnout se jakýmkoliv
změnám ve složení skupiny žáků. To
samé se týkalo dotazů rodičům žáků devátých ročníků, ti se však měli vyjádřit už
do 6. května,“ upozornil na internetových
stránkách Základní školy Jana Železného
v Prostějově její ředitel Dalibor Ovečka.
Následně vysvětlil, jakým způsobem a za
jakých podmínek bude obnovená výuka
probíhat. „Při prvním vstupu do školy
předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat
před vstupem do školy. Dále předloží
písemné seznámení s vymezením riziko-

vých skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, písemné čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, například horečky,
kašle, dušnosti, náhlé ztráty chuti a čichu
a podobně. Tiskopisy těchto potřebných
dokumentů jsme rodičům samozřejmě
rozeslali s předstihem elektronickou
poštou. Pokud zákonný zástupce tyto
dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Za
zatajení pravdivých údajů nese právní
zodpovědnost zákonný zástupce,“ informoval podrobně ředitel.
Přestože dnes se budou moci žáci devátých tříd připravovat v prostějovských
základních školách na přijímací zkoušky
na střední školy pouze v patnáctičlenných skupinách a není také známo, zda
jejich rodiče budou souhlasit s jejich
nástupem do školního procesu, obavy
vůbec nemají na Základní škole v Melantrichově ulici. „Přípravy na znovuobnovení výuky včetně všech hygienických opatření zvládáme velice dobře.
V pondělí 11. května otevřeme dvě patnáctičlenné třídy pro žáky devátých tříd.
Na základě projeveného zájmu rodičů
přijde celkem třicet žáků, které začneme připravovat na přijímačky, hlavně
z češtiny a matematiky. A nošení roušek? Uvnitř školy tato povinnost bude

platit pouze na chodbách, ve třídách to
necháváme na rozhodnutí třídních učitelů,“ sdělil Večerníku Roman Pazdera,
ředitel ZŠ Melantrichova. Ten se zároveň těší na otevření mateřské školy, což
nastane o týden později v pondělí 18.
května. „Předpokládám, že hned první
den po nouzovém stavu přijde do naší
mateřinky na osmadvacet dětí. Ty naštěstí nebudou mít za povinnost nosit
během pobytu ve školce ochrannou
roušku. Jinak se samozřejmě těším i na
obnovenou výuku na základní škole.
Chybí mi děti i kolegové. Jsem rád, že se
pomalu vše vrací do normálu,“ vzkazuje
Pazdera.
Podobné pocity nyní také prožívá ředitelka Základní školy v ulici Dr. Horáka
v Prostějově. „Těšíme se moc, i když
všichni víme, že začátky budou velice
složité zejména na zajištění všech hygienických opatření. Naše škola zaznamenala zájem tří desítek žáků devátých tříd,
respektive jejich rodičů. Na přijímací
zkoušky budeme každou patnáctičlennou skupinu připravovat dvakrát týdně
a každá ze skupin bude chodit do školy
samostatným vchodem v zadní části školy. A tak to i zůstane, po příchodu mladších školáků v dalších týdnech bude mít
každý stupeň zvláštní vchod,“ informovala Večerník Petra Rubáčová.
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Datum se dvěma jedničkami se zdá být zakleté, protože 11. březen se stal doposud nejzásadnějším zlomem v novodobém fungování škol. Došlo k jejich uzavření. Důvody není třeba sáhodlouze představovat, všichni je známe, všechny nás
děsí, ale všichni se s nimi musíme vyrovnat.
Ze dne na den jsme tedy vystoupili z našich komfortních zón, opustili zajeté koleje
a ocitli se v novém a neosahaném světě. Bez jakékoliv nadsázky můžeme říct, že
před našimi pedagogy, ale taky rodiči a všemi, kteří se doma na výuce podílejí,
smekáme pomyslný klobouk. S obrovským nasazením se pustili do on-line výuky, vytvořili domácí vysílací studia, začali natáčet videa a na YouTube pronikli
kosmickou rychlostí. Kompletně celý I. stupeň je s dětmi ve spojení pomocí živého
vysílání, využívá široké nabídky aplikací, které byly uvolněny zdarma, wifi sítě
i kabely přenášejí denně nejen spoustu informací, ale i příběhy. Lidské příběhy
o tom, jak se děti mají, jak to doma s rodiči zvládají, jak je jim najednou po škole
a kamarádech smutno… I ony posílají videa, fotky a hlasové zprávy, které nejsou
vždy jen o práci, ale častokrát i osobní a hluboké. A nesmírně potěší.
Ani starší žáci ze II. stupně nejsou odříznuti – mateřský jazyk a všechny cizí jazyky je několikrát v týdnu udržují v pracovním režimu a tolik chybějící osobní
kontakt nahrazují hodinami on-line. Další předměty aktivně fungují na Google
Classroom, který svou pestrostí a možnostmi hodně baví. IT schopnosti všech šly
strmě vzhůru. Messenger nebo Meet se staly součástí jejich životů z úplně jiného
úhlu, než si kdy dokázali představit. A funguje to.
Často vysílají i domácí mazlíčci, takže na vlastní oči vidíme, že jim pes „sežral“
domácí úkol, co se chystá k obědu, kdo si stihl ráno ustlat, kdo zrovna vstal, nebo
pořád ještě leží v posteli a „Škola v pyžamu“ (platforma pro výuku na dálku,
kterou požívá I. stupeň) dostojí svému jménu.
Na tohle všechno běžná pracovní doba zdaleka nestačí. Jsme k dispozici dlouho
do večera a sedm dní v týdnu. S ohledem na všechny rodiče, kteří musí do práce,
abychom se my do té naší mohli standardně co nejdříve vrátit. Děláme to rádi,
mnohdy na úkor našich rodin, našich dětí, ale s pocitem, že je to takhle potřeba
a že všechno zlé jednou bude k něčemu dobré.
Moc děkujeme všem, kteří jsou v současné složité době s námi na jedné lodi – našim učitelům, našim rodičům i našim žákům. Vydržte!
Vedení ZŠ v ulici Dr. Horáka v Prostějově
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