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LIDI,
POMOZTE

LEXINCE!
Alexandra Hlochová
trpí vzácnou
genetickou vadou
a její léčba
a rehabilitace
stojí ročně
statisíce korun.
Pomůžete
jí a jejím
rodičům?
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Prostějov (mik) – Pokud si chcete vyslechnout monstrózní žabí „koncert“,
pak neváhejte a zamiřte k říčce Romži
do Vrahovic! Místní obyvatelé jsou na
to už během posledních let zvyklí, takže každodenní respektive noční kvákání žab jim už tolik nevadí. „Bydlím
tady celý život, takže při tom žabím
koncertu už spím celkem klidně. Jejich kvákání začne vpodvečer a končí
časně ráno. Kolikrát je to opravdu síla,
a že těch žab tady je,“ řekl Večerníku
s úsměvem muž z Vrahovic.

Prestižní úspěch. V rámci oslav
Dne Evropy byly v Bruselu vyhlášeny Ceny Jana Amose Komenského, které jsou určeny školám
za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii. Komise vybrala z každé
členské země pouze jednu střední
školu, načež v rámci všech institutů z České republiky byla vybrána
Střední odborná škola podnikání
a obchodu (SOŠPO) z Prostějova.

Radìji si to pøeètìte...
Prostějov (mik) – Další a další stížnosti se valí na magistrát ohledně
nefunkčního městského rozhlasu.
Večerník už v nedávné minulosti informoval, že z reproduktorů umístěných většinou na sloupech veřejného
osvětlení není hlášení rozumět nejen
v Krasické ulici, ve Vrahovicích, ale
i v jiných lokalitách města. Na další problém upozornila radnici Jitka
Skácelová. „Z reproduktorů na sídlišti
Hloučela není vůbec rozumět tomu,
co se v rozhlase hlásí. Možná by pomohlo pomalejší čtení zpráv,“ uvedla
Jitka Skácelová. „Stížnosti na nesrozumitelnost hlášení v městském rozhlase jsme už zaznamenali i z jiných
lokalit, proto jsme na webových stránkách města zavedli rubriku s přepisem
všech zpráv, které jsou rozhlasem vysílány,“ upozornila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Moc nenapršelo...
Prostějov (mik) – Výstraha meteorologů se vyplnila, především
v úvodu minulého týdne se rapidně
ochladilo a přišly také tolik vyhlížené srážky. Podle údajů z prostějovské hvězdárny ale nejvíce na území
Prostějova napršelo 6,6 milimetru
v pondělí 11. května, což stávající
problém se suchem moc nevyřešilo.
Částečně jsou i za „drobné“ kapky
vděční především zahrádkáři.

(?TÜFQ@OJP&/,+!")6
Michal KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jak jsme předeslali v tématu minulého vydání
Večerníku, magistrát investuje letos další bezmála milion
korun do výsadby okrasné zeleně. A je to v Prostějově vidět
doslova na každém kroku – město v těchto dnech rozkvetlo
do krásy. V žádném případě nejde jen o záhony v parcích,
ulicích či náměstích. Květiny byly vysazeny i uprostřed

okružních křižovatek, z nichž se tak staly nejen důležité dopravní náležitosti vnitřního okruhu města. Krásou rozkvetlých tulipánů, narcisů a dalších květin či skalniček se kochají
také řidiči na Přikrylově náměstí, odkud je nás sníměk. Tak
jen aby se při tom všem obdivování nenabourali...

Agentura 35267ę-296,9<3ę678-(9É12þ1Ì67520<6É0
Už několik let těží město z darů
obyvatelstva, co se týká vánočních
stromů instalovaných na konci
listopadu na náměstí T. G. Masaryka. Jak se ale Agentura Hóser
dozvěděla, zásoba smrků, jedlí
či v nejhorším případě borovic se
tenčí. Obyvatelé Prostějova či nejbližšího okolí už nemají Prostějovu pomalu co nabídnout, a navíc
Lesy města Prostějova nedávno
ohlásily, že zpropadený kůrovec
zničil všechny jehličnany na Prostějovsku i v okolních regionech.
„Těmito zprávami jsme se samo-

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

•• Pondělí ••
Návrat starých časů. Bojím se, že jednou zestárnu natolik, že si nejprve budu prohlížet jídelní lístek a až pak servírku. Díky dlouho očekávaným uvolněním vládních opatření jsme od začátku týdne mohli vyrazit na zahrádky restaurací. Počasí
během týdne však příliš nepřálo.
•• Úterý ••
Zakázaná láska. Věčná je jen láska, co se nikdy nekonala. Takovou svým způsobem
prožil i malíř Josef Mánes, který se narodil přesně před 200 lety. V sedmadvaceti letech se zamiloval do služky Františky. Pod nátlakem rodiny se jí však musel vzdát,
jeho sestra Amálie ji pak těhotnou ze služby propustila. Plachý Josef Mánes o sedm
let později z Prahy přesídlil na zámek do Čech pod Kosířem, pro nějž se stal podobným symbolem jako Jiří Wolker pro Prostějov. Zemřel po několika letech utrpení
ve věku jedenapadesáti let. Pohřbu se zúčastnila i jeho nemanželská dcera Josefina.
•• Středa ••
Poděkování v krizi. Chcete být šťastní? Není nic jednoduššího! Stačí, když si
přestanete stěžovat, že vám něco chybí, a místo toho poděkujete za to, co máte.
Zástupci Okresní hospodářské komory poděkovali statutárnímu městu Prostějov za podporu podnikatelů při zvládání důsledků koronavirové krize. Město na
ni z rozpočtu vyčlenilo 5 milionů korun.
•• Čtvrtek ••
Pozvánka na jeviště. Říká se, že lidé, kteří září zevnitř, nepotřebují záři reflektorů… Nicméně vyzkoušet se má všechno. Ocitnout se na jevišti či přivonět k nedojedenému štrúdlu Járy Cimrmana mohli všichni, kteří zavítali na originální
a vtipnou prohlídku Městského divadla v Prostějově.
•• Pátek ••
Hamburger a vidlička. Chcete si užít návštěvu u McDonald‘s? Přineste si s sebou
vidličku, nůž, ubrousky, kupte si Big Mac menu a provokujte všechny ostatní tím,
jak jíte kulturně… Přesně před 80 lety bratři Richard a Maurice McDonaldovi
založili v San Bernardinu v Kalifornii firmu McDonald‘s. V Prostějově pobočka
této sítě přes mnohé spekulace dosud otevřena nebyla.
•• Sobota ••
Jarmark bude! „Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit,
zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem,“ napsal William M. Thackeray. Nejznámější dílo tohoto britského spisovatele se jmenuje Jarmark marnosti.
Pocity marnosti mohou zažívat i organizátoři, kteří připravovali jarmark u příležitosti 630 let města Prostějova. Akce musela být odložena na 6. října.
•• Neděle ••
Hlasy oněměly. Když člověk vidí něco opravdu dobrého k jídlu, tak zároveň slyší
dva hlasy. Jeden z nich říká – musíš to sníst. A ten druhý dodává – ano, musíš! Lahůdky vyvolávající podobné hlasy byly obvykle k mání v tento den na tradiční akci
Restaurant Day. Ta však musela být letos zrušena.

zřejmě zabývali. I nadále trváme
na tom, že před Vánoci chceme na
náměstí jehličnan! Nebudeme tyto
stromy nahrazovat nějakými lípami, akáty nebo švestkami. Jestliže
ale chceme na náměstí mít vánoční
smrk či jedli, a nehodláme-li tyto
stromy dovážet až někde z Kanady, budeme si muset založit vlastní
lesní školku. Město tedy bude muset pěstovat stromy ve vlastní režii,
jen nyní hledáme místo, kde bychom je zasadili, abychom v následujících desetiletích nemuseli žebrat po občanech,“ uvedl primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Podle náměstkyně pro životní
prostředí a lesní prostory má
nyní město „zásobu“ vánočních

stromů, které Prostějovu nabízejí soukromí pěstitelé, tak zhruba
na deset až patnáct let. „Je tedy
nejvyšší čas, abychom ještě letos
zasadili vlastní jehličnany. Podle
mého názoru bychom městskou
lesní školku mohli založit na
místě, kde ještě před pár lety stála jezdecká kasárna. Je tam plac
velký jak prase, mohly by se tam
vysadit stovky smrků, jedlí a borovic. Za nějakých patnáct let
by už něco mohlo vyrůst a každý
rok bychom tak mohli vánoční
strom vybrat odsud,“ míní Miládka Bitva u Sokolova. K jejímu
názoru se přiklánějí i další prostějovští radní. „Myslím si sice, že
bychom se klidně obešli bez vá-

nočních stromů na náměstí nebo
že bychom mohli nechat vyrobit
jeden velký umělý, ale pokud si
chceme vypěstovat vlastní jehličnany, tak klidně na místě bývalých kasáren. Aspoň bude klid od
těch křiklounů z opozice, že celý
prostor vzniklý po jejich zbourání
je nevyužitý,“ řekl naplno náměstek primátora Juraj Rozohnil.
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

Tohle rozhodně není žádný
troškař! Pořádnou straku
zaměstnával majitel spediční firmy z Konicka, který
policistům nahlásil případ
zpronevěry. Šestačtyřicetiletý zaměstnanec této společnosti totiž během sedmi měsíců uplynulého roku obral
svého chlebodárce o takřka
půl milionu korun!


Jak to za tak krátkou dobu
stihl? Vypečený muž za zády
majitele firmy ukradl a zpeněžil zhruba 14 300 litrů
motorové nafty. Co ovšem
udělal s „černým výdělkem“,
o tom policejní zpráva nehovoří. Muži teď hrozí pětiletý
kriminál.

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.

ANTONIO HORVÁTH
se narodil 8. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. května
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 18 let, měří okolo 172 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

KRYŠTOF MACHÁT
se narodil 25. října 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. května
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let, měří okolo 167 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

CO NÁS UDIVILO…
Přijdeme o místní? Přestože prostějovští konšelé už rok a půl tvrdí,
že jednají se Správou železnic ve
snaze zachránit stařičkou výpravní budovu místního nádraží před
demolicí, je všechno asi trošku jinak... Podle všeho k žádné dohodě
nedošlo. Majitel se vytasil s plánem
objekt přece jen zbourat a místo ní
postavit náhradní budovu mnohem menší...
ZACHYTILI JSME

12 000 000

Olomoucký kraj potvrdil realizaci rekonstrukce povrchu vozovky
na Vápenici v Prostějově. Stavební investice v hodnotě dvanácti
milionů korun bude provedena
během letních prázdnin.
ZAUJAL NÁS...

ALEXANDRA
HLOCHOVÁ

Tříapůlroční holčička, které osud
nedopřál běžné dětství, trpí vzácnou genetickou vadou, epileptickými záchvaty a prošla si také dětskou
mozkovou obrnou. Večerník se rozhodl vyzvat všechny Prostějovany
k příspěvku na transparentní účet!
ZASLECHLI JSME…

„JAK BY NE,
KDYŽ
JE TO TO
JEDINÉ, CO JE
Z NÁS VIDĚT...“
Studentka medicíny Klára Sušilová
se pobavila, když jim při brigádě
v nemocnici příchozí často skládali
komplimenty, jak mají krásné oči…
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

19/7 °C

¶WHUÙ

19/9 °C

Støeda

19/8 °C

Ètvrtek

20/7 °C

3½WHN

21/7 °C

Nataša
Ivo

Zbyšek
Monika
Emil

6RERWD 21/8 °C

Vladimír

Nedìle

22/9 °C
Jana
Zdroj: meteocentrum.cz
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Správa
železnic

PROSTĚJOV Naschvál? Nebo jak vůbec probíhala jednání,
o kterých náměstek prostějovského primátora Rozehnal už
více než rok deklaruje, že jsou intenzivní? Nejen tyto otázky
vyvolala tisková zpráva Správy železnic, která hodlá v nejbližší
době zbourat stávající budovu místního nádraží v Prostějově
a nahradit ji mnohem menší novostavbou. Dosud přitom
vedení prostějovského magistrátu tvrdilo, že s majitelem
stařičké budovy intenzivně jedná ve snaze objekt zachránit
a zrekonstruovat. A prý je vše na dobré cestě... Jenže právě
poslední informace hovoří úplně o něčem jiném!

Michal KADLEC
Správa železnic řeší budoucí podobu
výpravní budovy na nádraží v Prostějově, kde připravuje rekonstrukci
celé železniční stanice. V této souvislosti pracuje s několika variantami,
jako nejvýhodnější se přitom dle aktuálních informací jeví novostavba
menšího objektu. Při rozhodování
o výsledném řešení celého prostoru
ale přece jen železničáři chtějí zohlednit i názor prostějovské radnice.
Informaci uvedl státní podnik v tiskové zprávě. A médiím již rozeslal vi-

zualizaci nové budovy nádraží, která
by měla nahradit tu starou.
Celkovou rekonstrukci železniční
stanice ´Prostějov-místní nádraží´
plánuje Správa železnic realizovat
v letech 2023 a 2024. „V rámci stavby
bude redukováno i rekonstruováno
kolejiště a dojde k výstavbě nových,
bezbariérově přístupných nástupišť. Provoz vlaků ve stanici bude
dálkově řízen z Kostelce na Hané.
Součástí projektu je i řešení výpravní budovy, kterou tvoří dvě na sebe
navazující části,“ prozradil generální
ředitel Správy železnic Jiří Svoboda
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poslala vizualizaci,
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a potvrdil, že rozsáhlý objekt se nachází v nevyhovujícím technickém
stavu. „Výpravní budova neodpovídá našim současným požadavkům,
proto už od minulého roku jednáme
s prostějovským magistrátem o budoucím využití celého objektu. Pracujeme s několika variantami řešení.
Kromě rekonstrukce budovy je ve
hře také její prodej, uvažujeme rovněž o novostavbě většího nebo menšího objektu. Nejen z ekonomického hlediska se přikláníme k poslední
variantě, zajímá nás ale názor města,“
uvedl Svoboda.

Novostavba většího, plně dvoupodlažního objektu by podle odhadů vyšla na 67 milionů korun.
„V případě úspornější varianty by
náklady dosáhly pětačtyřiceti milionů, což je o přibližně třicet procent
méně. Návrh částečně dvoupodlažního objektu vychází z architektury
původní budovy a zásadně tak nezmění ráz místa. Jeho výstavba by
podle našeho názoru byla časově
méně náročná, uvolněný prostor
bude možné využít k vybudování
parkovacích míst,“ míní nejvýše postavený muž Správy železnic.

magistrát
vynechala...

Zveřejnění vizualizace nového
místního nádraží a také informace
o možné demolici staré výpravní
budovy popudily v závěru minulého týdne nejen občany, ale i vedení prostějovského magistrátu.
„Se Správou železnic jednáme od
samého počátku, kdy se objevily informace o plánovaném bourání výpravní budovy. Na stole jsou tři varianty, nicméně město Prostějov od
počátku jednání preferuje variantu
zachování a rekonstrukce výpravní budovy. Na tom se nic nemění
ani v tomto okamžiku, kdy Správa

železnic nechala zpracovat vizualizaci, jak by mohla vypadat nově postavená výpravní budova místního
nádraží. Zkrátka setrváváme na názoru, že variantu rekonstrukce stávajícího objektu bychom viděli jako
nejvhodnější, “ ubezpečil František
Jura, primátor Statutárního města
Prostějova.
Uvidíme tedy, jestli magistrát začne se Správou železnic opravdu
intenzivně jednat. Zatím to ale
budí dojem, že záměr majitele
místního nádraží je předmětem
jiných intencí!

5HNRQVWUXNFH9UDKRYLFNÇXOLFH"

Rašková: ZAPOMEŇTE!
Snad zase až za rok...
2CVTKM5VTGKVPGD[NWUQWFWå¾FPÚOPQX¾éMGO
QXwGOCPKJTQ\DCRQFOÊP÷PÆJQQFUQW\GPÊLGL
XFCNwÊEJMT¾FGåÊEJPG\CUVCXKNC
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PROSTĚJOV Nezastavitelný. Tak si nejspíš připadal dvacetiletý Patrik Streit poté, co si
dal svoji dávku pervitinu. Zloděj se základním vzděláním studoval na „vysoké škole života“ hlavně drogy. Pod jejich vlivem kradl, kde mohl. Obvykle zvládl i několik krádeží během jediné noci. Lup z hospody si pak nezřídka odvážel na ukradeném kole. A to navzdory
faktu, že byl v „podmínce“. Ovšem i na něj nakonec došlo. Prostějovský soud jej v úterý
poslal na celkem 40 měsíců do vězení.
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PROSTĚJOV Jak je to s dopravními bolístkami v Prostějově a jaké
největší potíže provázejí řidiče a řidičky po zdejších silnicích? Co tolik
diskutované a především očekávané opravy, rekonstrukce či výstavby, které mají (či dokonce již měly)
ve městě proběhnout. To vše a ještě
mnohem víc prozradila náměstkyně prostějovského primátora Alena
Rašková v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník, jehož ochutnávku
vám přinášíme už dnes.
Už posledních pět let Večerník
prezentuje sliby prostějovských
radních a hlavně představitelů Olomouckého kraje o tom, že „vždy“
příští rok se začne s rekonstrukcí

Vrahovické ulice. Hned několikrát
jsme však museli informovat o tom,
že hejtmanství opravu významné
komunikace o rok odložilo. Stejná
situace je i nyní. Přitom ještě v prosinci loňského roku jsme z úst politické reprezentace slyšeli „konečné“
slovo, že Vrahovická přijde na řadu
v roce 2020… „Bohužel ne, je mi to
líto. Mám informaci z kraje, že došlo
k nějakým problémům ve výběrovém řízení na zhotovitele a stavební
investice je tak odložena. Zase o rok.
Vím, že nás lidi asi proklejí, ještě nějaký čas to ale například s vlečkovým
přejezdem, který je v hrozném stavu,
musíme vydržet,“ pronesla náměstkyně primátora pro dopravu, která

Rozhledna na Kosíři
VELKÝ KOSÍŘ Kdo by to byl čekal? O deset dní
dřív, než se původně očekávalo, se nakonec
otevřela rozhledna na Kosíři. Stalo se tak v pátek
15. května. Vystoupat na ni zatím můžete jen
v pátek odpoledne a o víkendu.
(mls)

se vyjádřila i k parkování ve městě.
„Jedinou možností, jak vyřešit nedostatek míst, je výstavba parkovacích
domů! Co se týká radarů, počítáme
s měřením rychlosti na třech nebo
čtyřech úsecích v Prostějově,“ řekla
Rašková, která byla i konkrétnější
a prozradila jedno z plánovaných
umístění radaru.
V neposlední řadě se náměstkyně
primátora nechala slyšet, že rondel na
křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice by osobně postavila hned. „Nečekala bych na nic!“
Celé interview najdete na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika už příští pondělí 25.
května.

SULP¿WRU
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v pátek

otevřela
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Česká republika má za sebou 67 dní nouzového stavu. Řada omezení končí a do
prostějovských ulic se vrací život. Proto
bych rád poděkoval každému z obyvatel
Prostějova za jeho přístup. Vícekrát jsem
se už zmiňoval o lidech v pomyslné první
linii, ale také o dobrovolnících a firmách,
kteří nám pomáhali. Stejně tak si ovšem
zaslouží poděkování každý, kdo dodržoval všechna nařízení a „jen“ zůstal doma.
Neviděl se s kamarády, nemohl se věnovat
svému oblíbenému sportu, neměl možnost
zajít si do knihovny nebo na koncert. Jen
díky respektování velmi přísných pravidel
se podařilo dostat nákazu pod kontrolu
a zásluhu na tom máme všichni. Takže
ještě jednou díky.

František JURA,RTKO¾VQT
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SMRŽICE Velká mela se strhla zhruba před rokem kvůli odkupu starého
domu v sousedství radnice ve Smržicích. Místní opozice tuto investici zpochybňovala s tím, že cena za
zchátralý objekt byla přemrštěná. Dle
vedení obce se však jedná o strategické místo a zastupitelé s ním mají jasné
záměry. Ty však na nějaký čas budou
muset odložit.
Užšímu vedení Smržic dle vlastních slov
nešlo ani tak o dům, který je v havarijním
stavu, ale spíše o parcelu v samotném
centru obce. „Můžeme ji propojit s pozemkem, na němž stojí radnice. Občanům bychom zde rádi v budoucnu nabídli dům s byty pro seniory doplněné
o zdravotní ordinaci a další prostory pro

Napsáno
pred

à

PROSTĚJOV V posledních deseti až patnácti letech se prostějovský magistrát celkem úspěšně
zbavoval nemovitostí, na jejichž
údržbu a provoz neměl peníze.
Soukromým vlastníkům či firmám byly prodány desítky budov, které se přičiněním nových
majitelů vylouply do krásy. Spokojenost tak panovala na obou
stranách. Pouze dům v Trávnické
ulici číslo 18 se městu stále nedařilo nabídnout za takových podmínek, aby o něj kdokoliv z podnikatelů nebo dalších možných

kupců projevil zájem. To už však
teď není pravda!
Zastupitelé na svém jednání v úterý
28. dubna schválili prodej poměrně
hodně zchátralé nemovitosti firmě
Mechanika. „Už v březnu loňského roku se na magistrát obrátilo
družstvo Mechanika Prostějov se
žádostí o odkup pozemků se zastavěnou plochou a nádvořím v Trávnické ulici číslo 18. Jde o pozemek
s budovou, která je od roku 1990
pronajata fyzické osobě. Domovní
správa jako současný správce nemovitosti proti prodeji nic nemá

0GOQXKVQUVX6T¾XPKEMÆWNKEKUGO÷UVWFNQWJ¾NÆVCPGFCąKNQRTQFCVP[PÊLK
MQWRKNQFTWåUVXQ/GEJCPKMC
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a souhlasné stanovisko vyjádřily i
další dotčené odbory prostějovského magistrátu,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova.
Jak na četné dotazy zastupitelů odpověděl, o nemovitost v Trávnické
ulici měli kromě Mechaniky nakonec zájem ještě další dva kupci.
„Vzhledem k této skutečnosti se tak
odboru správy a údržby majetku
města Prostějov za dané situace jevilo jako nejtransparentnější a zajišťující rovný přístup ke všem zájemcům
vyhlášení obecného záměru prode-

je předmětného pozemku formou
obálkové metody s tím, že upřednostněn bude ten zájemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však ve výši obvyklé ceny podle
znaleckého posudku,“ vysvětlil Pospíšil s tím, že právě družstvo Mechanika nabídlo v obálkové metodě
nejvyšší cenu 2 020 101 korun.
Zastupitelé následně po krátké diskusi prodej schválili. Jak právě z této
diskuse vyplynulo, Mechanika hodlá na zakoupených pozemcích se starým domem vybudovat nemovitost
sloužící k bydlení.
(mik)
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Co ve skutečnosti stojí za kolapsem
Oděvního podniku? Je to vina ekonomické krize nebo konkurence
levných oděvních výrobků z Číny či
Vietnamu? Podle prostějovské pobočky Úřadu práce ČR ani jedno, ani
druhé. „Selhalo vedení,“ stojí v dopise, který minulý týden poslal redakci
Večerníku ředitel pobočky ÚP ČR
Vojtěch Pospíšil.
V poslední době jsme ve Večerníku zavaleni dalšími dopisy, ve kterých si vylévají srdce čerstvě propuštění zaměstnanci Oděvního podniku. Objevují se

v nich velmi silná slova na adresu vedení dříve tak obrovské firmy. Slova jako
rozkrádání a tunelování dominují. Večerník od svých dobře informovaných
zdrojů zjistil, že určité finanční operace
podniku za poslední roky už prošetřuje
hospodářská kriminálka.
Pracovníci prostějovské pobočky Úřadu práce teď dělají maximum pro to,
aby stovkám propuštěných zaměstnanců pomohli. „Požádali jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí o navýšení
fondu na aktivní politiku zaměstnanosti o dalších 15 milionů korun, které

jsme dostali. Nyní máme tedy v tomto
fondu už 31 milionů. Další pomoc přichází od ředitele olomouckého úřadu
práce Romana Chlopčíka a jeho projektového týmu. Již schválený projekt
pro Olomoucký kraj financovaný z peněz Evropské unie přepracují a rozšíří
tak, aby se více hodil na bývalé zaměstnance Oděvního podniku Prostějov,“
uvedl ve svém dopise ředitel pobočky
ÚP Vojtěch Pospíšil.
V úvahu přicházel ještě další zdroj pomoci, a to Evropský globalizační fond.
„Tady jsme ale narazili. Krach musí

podle tohoto fondu být zapříčiněn
výslovně ekonomickou krizí a nikoliv chybami ve vedení podniku. Právě
kvůli této základní podmínce nelze dle
našeho názoru peníze z tohoto fondu
použít. Z rozhovorů a informací poskytnutých osobami nejzasvěcenějšími, tedy posledním krizovým manažerem a ředitelem Oděvního podniku
Jiřím Tuvorou a také předsedou představenstva Milivojem Žákem, vyplývá,
že podnik nemusel skončit, kdyby neselhalo jeho vedení,“ dodal významný
fakt Vojtěch Pospíšil.

20051410717
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vzájemné setkávání. Přitom obec pozemek pro něco podobného v současnosti
nevlastní,“ vysvětloval před rokem záměry vedení Smržic Aleš Moskal, jehož slova potvrdil i místostarosta Jiří Peka.
S odstupem času Večerník zajímalo, jak
se situace kolem odkoupené nemovitosti v uplynulém roce posunula. „Měli
jsme plány, že bychom dům zbourali už
letos, ale zatím jsme je odsunuli. Kvůli
koronaviru není jasné, s jakými finančními prostředky budeme v tomto a příštím
roce hospodařit. Proto jsme se rozhodli
odložit vše, co není nezbytné,“ reagoval
na náš dotaz smržický starosta s tím, že
prioritou obce je v současnosti dokončení celkové rekonstrukce místní školy.
(mls)
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jak šel čas Prostějovem ...
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Krach Oděvního podniku Prostějov
dodnes vyvolává u bývalých zaměstnanců nejen emoce, ale zároveň neutuchají dohady a spekulace. Ty ještě v
roce 2010 přiživil analytik jedné ze tří
věřitelských bank Aleš Michl. Tvrdil totiž, že Oděvní podnik i v době, kdy vykazoval zisky, nesplácel bankovní úvěry a splátky nesmyslně odkládal, což se
samozřejmě později vymstilo. Těžko
teď ale po deseti letech hledat hlavního
viníka pádu oděvního gigantu, který v
nejlepších letech své slávy zaměstnával
až šest tisíc lidí. Vinu možného tunelování či rozkrádání majetku Oděvního
podniku neprokázal ani soud bývalému generálnímu řediteli firmy Františku Tuhému. Ať už to bylo jakkoliv,
stalo se, že Oděvník podnik byl doslova
a do písmene vyhozen do luftu, takže
zapomeňte! Už nejsme městem módy...
(mik)
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Pili u hřiště bez roušky
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Odsouzený za přepadení Kvitové
se obrátil na Nejvyšší soud

Pod parou
a se zákazem

OLOMOUC, PROSTĚJOV Nevzdává se a i nadále se cítí být
nevinen. Radim Žondra, odsouzený na jedenáct let za mřížemi za přepadení tenistky Petry Kvitové z prosince 2016 v jejím
tehdejším bytě v Jezdecké ulici v Prostějově, podal dovolání
Nejvyššímu soudu České republiky.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Minulé pondělí 11. května půl hodiny po poledni si hlídka v okolí
Melantrichovy ulice povšimla dvojice osob konzumujících alkoholické nápoje v bezprostřední blízkosti
dětského hřiště. Jednalo se o dva
muže bez domova ve věku 57 a 65
let. Hlídkou byli oba poučeni o porušení vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.
Tím, že neměli ústa a nos chráněny
rouškou nebo jiným způsobem,
jsou důvodně podezřelí i z přestupku proti krizovému zákonu.
Z části rozpitá lahev s vínem jim
byla odebrána. Celá záležitost byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Klíč v zámku

V odpoledních hodinách předminulé soboty 9. května si hlídka při
kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek v ulici Dr. Horáka
povšimla zaparkovaného vozidla
s ponechaným klíčem v zámku
u dveří. Řidič se na místě nenacházel. Z evidence byl zjištěn provozovatel bydlící mimo Prostějov. Strážníkům se shodou náhod podařilo
zjistit a následně zkontaktovat příbuznou majitele nezabezpečeného
vozidla, které byl klíč předán.

Pomohli stařence
V nočních hodinách předminulé
neděle 10. května se na linku 156
obrátila žena s prosbou o pomoc
při zvedání své matky, která upadla
na zem. Na místo byla vyslána hlídka. Strážníci jednadevadesátiletou
ženu uložili zpět do postele. Pád
se obešel bez zranění, lékařská pomoc nebyla zapotřebí.

Pejska si vzali
na služebnu
Krátce po půlnoci ve středu 13.
května bylo přijato oznámení
o zřejmě zraněné ženě, která se
nachází ve svém bytě, za jehož
dveřmi bylo slyšet sténání. Hlídka
si na místo vyžádala příjezd hasičů
i sanitky, za jejichž pomoci hasičů
byl byt otevřen. Uvnitř byla nalezena šestaosmdesátiletá zraněná
žena, která byla převezena do nemocnice na ošetření. V místě se
nacházel i pes. Žena uvedla, že se
o něj nemá kdo postarat a není jej
komu předat. Proto byl převezen
na služebnu městské policie, kde
byl dočasně ustájen v kotci.

Zadrželi hledaného
Ve čtvrtek 14. května ráno v okolí
bývalého fotbalového a atletického
stadionu ve Sportovní ulici si strážníci povšimli muže odpovídajícího
popisu hledané osoby. Jednalo se
o muže žijícího mezi místními bezdomovci. Jeho totožnost byla potvrzena hlídkou Policie ČR, kterou
si strážníci na místo vyžádali, jelikož u sebe neměl žádné doklady.
Pátrání po třicetiletém muži bylo
potvrzeno. Strážníci hledaného
předvedli na služebnu Policie ČR,
kde byl předán službu konajícím
policistům k dalším úkonům.

MICHAL KADLEC
Čtyřiatřicetiletý protřelý kriminálník a v minulosti už nejednou
odsouzený násilník stále tvrdí, že
v onen osudný okamžik před Vánoci
2016 v bytě Petry Kvitové vůbec nebyl a údajně si v době přepadení slavné tenistky plnil pracovní povinnosti
na stavbě v Napajedlech. V roce
2019 byl Krajským soudem v Brně
odsouzen na osm let vězení a po odvolání mu na začátku ledna tohoto
roku Vrchní soud v Olomouci kriminál ještě prodloužil na jedenáct let!
„Dovoláme se k Nejvyššímu soudu,“
řekla už tehdy Lucie Nejedlá, obhájkyně Radima Žondry. Poslední
zákonnou možnost, jak se domoci
nižšího trestu, nebo případ Kvitová dokonce znovu otevřít, tak nyní
skutečně Žondra využil. „V případu
bylo koncem března podáno dovo-

lání proti pravomocnému rozsudku
Vrchního soudu v Olomouci,“ potvrdila médiím mluvčí Krajského
soudu v Brně Klára Belkovová.
Radim Žondra tak nyní zřejmě cítí
poslední šanci, jak již pravomocný
rozsudek Vrchního soudu v Olomouci zvrátit ve svůj prospěch.
Žondra se už u odvolacího soudu
ústy své obhájkyně odvolával na to,
že nalézací soud nevyslechl všechny
svědky a že nesprávně hodnotil důkazy. Operoval mimo jiné tím, že jej
v inkriminovanou dobu nezachytila
žádná kamera v ulicích Prostějova,
což zdůvodňoval pracovním pobytem na stavbě v Napajedlech. Současně se dožadoval provedení důkazů,
které by měly dokázat jeho nevinu.
Korunu pak všemu nasadil, když před
odvolacím soudem. „Mám ze zdrojů
blízkých vyšetřování i samé poškozené, že si zranění způsobila nedopatře-
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ním sama. Vzhledem k odpovědnosti
a jejím povinnostem pak kolektiv za
ni vymyslel tento příběh, na jehož
konci se snaží odsoudit nevinného
člověka,“ prohlásil na začátku ledna
2020 u senátu Vrchního soudu v Olomouci Radim Žondra, domáhající se
zprošťujícího rozsudku.
Soud v Olomouci mu ale nevyhověl.
Navrhované důkazy jako nadbytečné
zamítl. Původní rozsudek Krajského
soudu přesto zrušil a naopak vyhověl námitkám státního žalobce, že je
třeba skutek posuzovat nikoliv jako
„pouhé“ těžké ublížení na zdraví, ale
jako daleko závažnější zločin loupeže.

V souvislosti s tím pak osmiletý trest
zpřísnil na jedenáctiletý.
Těžko říct, co si Žondra od dovolání
Nejvyššímu soudu České republiky
slibuje a zda opravdu věří v nějaký
zvrat. Večerník oslovil jeho obhájkyni,
leč nic nového se nedozvěděl. „Nechci
se už k tomuto případu konkrétně
vyjadřovat, vše už bylo řečeno. Proces
dovolání už probíhá a počkáme si na
jeho výsledek. Ten by měl přijít ve lhůtě do tří měsíců. Zatím z Nejvyššího
soudu ČR dorazilo oznámení o složení senátu, který bude o dovolání mého
klienta rozhodovat,“ uvedla stručně
pro Večerník Lucie Nejedlá.
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KONICE Tak tohle rozhodně nebyl
žádný troškař! Řidič nákladních vozidel z Konicka zpronevěřil svému
chlebodárci bezmála půl milionu
korun. Firemní naftu totiž podle
všeho prodával svým komplicům
a peníze si strkal do vlastní kapsy.
Teď mu hrozí pětiletý kriminál.
„Z přečinu zpronevěry podezírají
koničtí policisté šestačtyřicetiletého
zaměstnance spediční firmy z obce na
Konicku. Tohoto skutku se měl podezřelý dopouštět v období od dubna do

listopadu minulého roku tím, že jako
řidič nákladních automobilů z těchto
měl odcizit asi 14 300 litrů motorové
nafty. Svému zaměstnavateli tím měl
podezřelý způsobit škodu vyčíslenou
na více než 460 tisíc korun,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)

PROSTĚJOV Kdo by chtěl takového tátu? Bohužel dvě děti z Prostějova jednoho takového mají.
Sedmačtyřicetiletého muže si
nyní vzala do parády hospodářská
kriminálka. Ten na alimentech
dluží bezmála tři čtvrtě milionu
korun.
„Z přečinu zanedbání povinné výživy podezírají prostějovští policisté
sedmačtyřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit v období od září 2015 do
současnosti tím, že si řádně neplnil
vyživovací povinnost na své dvě děti.

Ta mu obecně vyplývá z ustanovení
občanského zákoníku a Okresním
soudem v Prostějově mu byla stanovena ve výši deset tisíc korun měsíčně na každé dítě,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov
s tím, že za uvedenou dobu tak jeho
dlužná částka narostla až na 720 tisíc
korun. „Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ spočítal
Kořínek.
(mik)
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NENAPRAVITELNÝ Patrik STREIT

by si měl odpykat 40 měsíců
➢

U soudu Patrik Streit stanul
kvůli 18 krádežím a jednomu případu sprejerství, jehož se dopustil na benzínce
u Teska. Celková škoda se v jeho případě vyšplhala na 230 tisíc korun. Všechno to zvládl relativně rychle, od konce srpna
do 24. listopadu loňského roku.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Pervitin beru asi pět let. Svého biologického otce jsem nikdy neviděl,
vyrůstal jsem u svého dědečka, který
však před čtyřmi roky zemřel. Pak jsem
zkoušel bydlet s matkou, ale neklapalo
to, byl jsem zvyklý žít jinak. Takže
jsem asi před dvěma roky skončil na
ulici,“ shrnul Streit svůj životní příběh,
v němž zcela zásadní roli hrály drogy.
Ty začal brát už za života svého dědečka, přestože právě on měl být jediným
člověkem, který se prý o něj kdy staral.

Ani jeden slib
QHGRGUåHO
Pro Patrika Streita to nebyla první
zkušenost se soudem, zhruba před

ze strany 3

rokem byl odsouzen za krádež platební karty, ze které stihl vybrat
pětistovku. Od soudu tehdy ještě
vyvázl s podmínečným trestem.
„Tenkrát jste sliboval čtyři věci: že
si najdete práci, vrátíte se k rodičům, nebudete brát pervitin a přestanete krást. Zajímalo by mě, který z těchto slibů jste dodržel?“ byl
zvědavý soudce Petr Vrtěl. „Žádný,“ připustil Streit, který zároveň
odmítl prozradit jméno svého drogového dealera s tím, že „si nechce
dělat problémy.“
Dopolední část hlavního líčení zabralo probírání všech Streitových skutků.
Ke všem se přiznal, bylo u něj však
patrné, že se snaží krýt své kumpány.
Mezi ně patřil například opakovaně
trestaný drogový dealer a zloděj Miroslav Otta. Právě v jeho garáži u obchodu Družba si schovával ukradené
věci.

3RG.DãWDQ\QDGČODO
škodu za 124 tisíc

0LURVODY2WWDXå
MHWpåYHYD]EČ

Patrik Streit se specializoval na vykrádání rodinných i bytových domů,
restaurací, a když to šlo, tak vzal zavděk i kolem. Nezřídka se stalo, že
cestou z jedné krádeže si jinde přibral další kořist. Například v rodinném domě v Plumlovské ulici ukradl
křovinořez a následně se „zastavil“
u sousedů, jimž ukradl oblečení ze
sušáku. Na stejné ulici pak vykradl
i Hostinec Na Březince, v Krasicích
vybral nejen hospodu U Rockyho,
ale opakovaně také Restauraci pod
Kaštany. Zde postupně způsobil
škodu ve výši 124 000 korun. Na
„cigárko“ se společně s Miroslavem
Ottou stavil i za svým společným
kamarádem zaměstnaným v jedné
z prostějovských fabrik a přitom dalšímu za zaměstnanců ukradl kvalitní
kolo za zhruba dvacet tisíc korun.
Na zamčené bicykly měl dle svých
slov vlastní fígl. „Odmontoval jsem
z nich sedlovku a páčením překroutil zámek,“ prozradil zlodějíček dosti
nevšední způsob, jak ke kolům přicházel.

Obžalovaný se rád vracel také do sklepa
domu v Blahoslavově ulici, odkud si odnesl kvalitní rybářské náčiní. I to putovalo
do garáže k Miroslavu Ottovi, který dle
Streita o ničem nevěděl. „Pane obžalovaný, vy žijete dva roky jako bezdomovec
a chcete nám tvrdit, že vašemu kamarádovi nebylo divné, když jste si u něj schoval drahé rybářské pruty, echolokátory
a powerbanky? To si opravdu myslel, že
jste si je někde koupil za své, abyste mohl
chodit na ryby?“ nestačil se divit soudce
Petr Vrtěl. Řádění Patrika Streita udělalo
přítrž až jeho zadržení loni 25. listopadu,
ve vazbě skončil i jeho kamarád Miroslav
Otta. „Uvědomil jsem si, že jsem vedl
špatný život, ublížil hodně lidem, rodině
i sobě samému. Jsem připravený za to nést
důsledky a uhradit škodu,“ prozradil Otta,
který však dosud nezaplatil ani pětistovku
za svoji první krádež platební karty.
I z tohoto důvodu byl nakonec odsouzen na 40 měsíců nepodmíněně.
O tom, jak moc myslel svá předchozí
slova, vážně svědčí i fakt, že se proti
rozsudku na místě odvolal. Ten tak
dosud není pravomocný.

Předminulou neděli 10. května
zastavili prostějovští policisté
okolo půl jedné ráno v Březinově ulici čtyřicetiletého řidiče motorového vozidla Škoda
Fabia. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku, která
opakovaně vyšla s pozitivními
výsledky přes 2,2 promile alkoholu v dechu. Další kontrolou
policisté také zjistili, že muž
má platnou blokaci řidičského
oprávnění pro všechny dosažené skupiny. Muž s výsledky
dechové zkoušky souhlasil.
Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až
na jeden rok.
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Alkohol i marihuana
V úterý 12. května odpoledne
narazil ve Fanderlíkově ulici na
policejní kontrolu pětadvacetiletý řidič osobního automobilu Citroen Xsara. Policisté jej
v rámci kontroly vyzvali k orientační dechové zkoušce, která
prokázala, že je ovlivněn alkoholem. Přístroj muži opakovaně naměřil výsledek přes 0,4
promile alkoholu v dechu. U řidiče byl proveden také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek,
který pozitivně zareagoval na
THC. Prostějovští policisté
muži na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Zfetovaný
bez řidičáku
Jednatřicetiletého řidiče vozu
BMW kontrolovali prostějovští
policisté v Jungmannově ulici
před devátou hodinou v úterý
12. května. Muž jim nepředložil řidičský průkaz a orientační
dechová zkouška u něj vyšla
s pozitivními hodnotami přes
0,4 promile alkoholu v dechu.
Řidič se podrobil také orientačnímu testu na přítomnost
omamných a psychotropních
látek. I ten vyšel s pozitivním
výsledkem na amfetamin. Policisté muži zakázali další jízdu
a převezli jej do nemocnice
k provedení odběru biologického materiálu, s čímž souhlasil.
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BLAHOPØEJEME!!!

Daniel ZDAŘIL
30. 4. 2019 50 cm 3,55 kg
Pěnčín

Pondělí 18. května 2020

Martin ZAORAL

Stejně jako v případě Noryho
si i péče o Rexe vyžádá zvýšené
náklady, s nimiž jinak provozovatelé útulku nepočítají. Pomoci však můžete i vy. Pokud
byste se chtěli stát strážným
andělem útulku, můžete přispět na transparentní účet číslo
43-7715910237/0100 variabilní symbol 255.
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Foto: www.vorisek.org
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V pondělí 11. května před bránou do útulku objevili v Čechách pod Kosířem dalšího psího ubožáka. „Nechápeme to, ale
musíme všechno prožívat znovu! I tentokrát je pejsek šíleným
způsobem podvyživený a má viditelný problém s končetinami.
Už na jeho očích je jasně vidět,
že někde moc trpěl,“ posteskl si
Dostál. Svého nového svěřence
pojmenovali Rex a co nejrychleji se s ním vydali k veterináři.
„Už má za sebou komplexní vyšetření a odběry krve. Celý den
strávil na infuzích a bere antibiotika. Jeho stav je úděsný, a tak
se musí i pomaličku se rozjídat.
V dalších dnech nás čeká vlna
infuzí,“ prozradil nám Dostál na
konci týdne.

prožívat
znovu!“

Nedala
pøednost, vinu
ale necítí

LGMQW\GNP¾HGPGéMCUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąCåR÷VK
TQMč8čéKPQXÚONKFGOLGPGFčX÷ąKX¾CNGLCMOKNG\ÊUM¾Fč
X÷TWLGVQOC\GNPGLX÷VwÊ5XÆOWR¾PGéMQXKDWFG×åCUPQW
RCTċCéMQW8JQFP¾MFQOGéMW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
QUVCVPÊRGLUM[KIPQTWLG

FIONKA

BADY

LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GVQRą¾VGNUMÚCVGO
RGTCOGPVPÊRGLUGMVQWåÊEÊRQURQNGéPQUVKéNQX÷MCXGMVG
TÆLGXGNOKwċCUVPÚ8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCUPÊOå
DWFG RQFPKMCV XÚNGV[ C RUÊ URQTV[ ,G VQ CVNGV MVGTÚ WOÊ
\FQN¾XCVKFXQWOGVTQXÚRNQV

LINDA

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGE[QTMUJKTUMÆJQVGTKÆTCOCNÆJQX\TčUVW
XGX÷MWQUOKTQMč,GVQMQW\GNP¾RUÊF¾OCMVGT¾DQJWåGN
RąKwNCQUXÆJQOKNQXCPÆJQR¾PGéMC,GVQéKUVQVP¾CX[EJQ
XCP¾HGPGéMCXJQFP¾FQD[VW2UÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾PC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

LGUGFOKNGVÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGN
MÆJQ X\TčUVW ,G VQ FQDTÚ JNÊFCé XJQFPÚ CNG RQW\G RTQ
\MWwGPÆJQ EJQXCVGNG 2ąK PGURT¾XPÆO RąÊUVWRW UG RTQ
LGXWLG CITGUKXP÷ 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷ PGVCJ¾ 0GPÊ
XJQFPÚMF÷VGO

ROCKY

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Je to jako lavina neštěstí. Už druhého pejska v totálně zbídačeném
stavu objevili nedlouho po sobě přivázaného před branami útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem. Prvního z nich našli v polovině dubna.
„Bohužel Nory v neděli 3. května
ve spánku zemřel. Dostalo se mu
veškeré možné péče, prodělal i dvě
krevní transfuze, po nichž se cítil
lépe. Ale pak už to s ním přesto
šlo hodně z kopce, nebyl schopný
se vůbec postavit na nohy. Příčinu
jeho smrti určí pitva, pravděpodobně se jednalo o poruchu krvetvorby. Jsem přesvědčený, že původní majitel o jeho nemoci věděl,
a tak se jej rozhodl zbavit. Zanechal
jej u nás opravdu v hrůzostrašném
stavu,“ zareagoval na dotaz Večerníku provozovatel útulku Leopold
Dostál.

Kromě těchto otřesných případů si
jinak provozovatelé útulku na neochotu lidí v posledních dnech rozhodně nemohou stěžovat. „Během
uplynulých dvou měsíců se nám
podařilo udat neuvěřitelných třicet
pejsků! Přestože jsme měli na začátku nouzového stavu zvýšený nárůst,
tak nyní je jich u nás šestadvacet.
Co nás obzvláště těší, tak svůj nový
domov nacházejí i naši psí veteráni.
Přitom právě u starších pejsků to
obvykle bývá velký problém. Je to
určitě i díky novinám, neboť hodně
těchto pejsků míří ke starším lidem,
kteří si je vyhlédnou právě v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku. Proto
jsme za naši dlouhodobou spolupráci opravdu velice moc vděčni,“
uzavřel Leopold Dostál.

'DÔÉVHLGÉN\
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ČECHY POD KOSÍŘEM
Pamatujete na Noryho?
Ano, řeč je o totálně zuboženém a podvyživeném pejskovi, který se s otevřenými boláky a ranami na celém těle
objevil před vchodem do útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Navzdory veškeré péči, které se mu dostalo, po
zhruba dvou týdnech zemřel. Netrvalo bohužel dlouho
a u útulku našli dalšího pejska na hranici života a smrti.
Na kost vyhublého křížence teriéra objevili přivázaného
v pondělí 11. května. Dali mu jméno Rex...

➢ Z titulní strany

„Nechápeme to, ale musíme všechno
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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

Posílejte svá miminka

Vivien KOLÁČKOVÁ
6. 5. 2020 48 cm 3,10 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

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

„Množství pokut nám nedělá žádnou radost,“
konstatuje šéf městských strážníků Jan Nagy

9ÉWHMWHQDVYÈWÈ

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život provázený klidem,
zdravím a jen těmi nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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Práce provedlo prostějovské Zahradnictví Hubáček. „Když jsme
rýčem začali narušovat zeminu,
objevily se cihly, kameny, plasty.
Ale byla to jen vrstva v prvních asi
dvaceti centimetrech,“ uvedl Pavel
Hubáček ke vzniku výsadby. Výsledkem snahy je devatenáct zasazených
stromů. „Jsou zde dva druhy stromů – dvanáct ginkgo biloba a sedm
kusů třešní. Co se týká ginkgo biloby, je to strom, který i vzhledem ke
změně klimatu bez problémů snáší
tohle prostředí,“ vyjádřil se ke druhům dřevin.
Sokol nechal zeleň vyspravit i z dalšího důvodu. Mělo by jít o náhradu
za stromy, které brzy padnou k zemi.
„Obnovovali jsme původní ráz místa
plus ještě sázíme náhradu za to, co
se tu skácí,“ prozradil místopředseda
čechovického Sokola Radim Holyst
a ukázal směrem ke třem stromům na

Michal SOBECKÝ

ho hřiště. Není to úplně levná věc, je
tedy otázka, zda bychom na to získali
peníze, třeba opět ze Státního fondu
životního prostředí,“ dodal.

<GNGP÷LwÊèGEJQXKEG6COPÊ5QMQNPGEJCNX[UCFKVV[VQPQXÆNKUVP¾éG
Foto: Michal Sobecký

hranicích areálu hřiště, které lemují
stezku do Krasic. Právě ty by měly
být pokácené. „Do budoucna ale plánujeme dosadbu stromů u fotbalové-

li jsme, aby byla lépe obsluhována
další část města,“ objasnila Večerníku
náměstkyně prostějovského primátora pro oblast dopravy Alena Rašková
(ČSSD).
Dalším důvodem se stala nedávná
městská investice do komunitního
domu. Z něj je to jen kousek na ulici Újezd, kde nová linka zastavuje.
„I proto linka vznikla, v domě bydlí
řada starších občanů. Chtěli jsme jim
tedy přiblížit autobus pro cesty, třeba
do nemocnice,“ potvrdila náměstkyně s tím, že se jedná o trvalé řešení.
(sob)

2008
2012
2014
2015
2020
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PROSTĚJOV Na čtrnáct se nedávno rozrostl počet autobusových
linek městské hromadné dopravy
v Prostějově. Nově mohou cestující využívat také linku číslo 61. Ta
začíná na autobusovém nádraží
a přes ulici Svatoplukova pokračuje
na Újezd a Wolkerovu ulici, čímž
z větší části kopíruje trasu linky 41.
Zatímco ta však pokračuje po Žeranovské ulici do Domamyslic, linka
61 míří na zastávku Nemocnice.
„Je to jediná linka, která nesměřuje
přes ulici Vápenice. Napojuje se pak
na Plumlovskou ulici až u pošty. Chtě-

nových ulice Prostějova
stromů

rekonstrukcí Wolkerovy ulice bude
tato oprava provedena ze strany Správy silnic Olomouckého kraje ve druhé
polovině tohoto roku. V tuto chvíli
nelze více časově upřesnit, nedisponujeme ze strany investora přesným
datem zahájení rekonstrukce,“ sdělil
Večerníku na konci předminulého
týdne Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Prostějova pro
stavební investice.
A tak jsme se vydali zjišťovat informace o dům dál. Konkrétně do sousedního města a rovnou do budovy
Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Ten se vyjádřil jak k ceně za tuto
stavební investici, tak hlavně k termínu realizace. „Stane se tak ve druhé polovině tohoto roku, konkrétně během
července a srpna, tedy v čase letních
prázdnin. Začátek úpravy je u okružní
křižovatky na Přikrylově náměstí, její

konec je před přechodem pro chodce na světelně řízené křižovatce silnic
na Vojáčkově náměstí. Celková délka
úprav činí 495 metrů a je řešena ve
stávajícím šířkovém uspořádání. Předpokládáme, že po celou dobu stavby
budou práce probíhat za úplné uzávěry dopravního provozu. Současně ovšem také předpokládáme, že pokud to
bude vzhledem ke stavebním pracím
možné, bude po staveništi umožněn
průjezd veřejné hromadné dopravě,“
prozradila mluvčí krajského úřadu
Eva Knajblová s tím, že předpokládané náklady na rekonstrukci silnice na
Vápenici se vyšplhají ke 12 milionům
korun.
V poslední době se na veřejnosti
objevily spekulace, zda povrch vozovky na Vápenici skutečně potřebuje výměnu, když jsou ve městě
jiné silnice v daleko horším stavu.

Vedení magistrátu však o nutnosti
výměny asfaltového povrchu nemá
pochybnosti. „Silnice na Vápenici je
opravdu ve špatném stavu. Jsou tady
příčné a podélné nerovnosti, rozpraskaný, oloupaný povrch i vyjeté koleje v blízkosti přechodů pro chodce,“
konstatoval náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal.
Podobného názoru jsou i na kraji. „Komunikace ulice Vápenice patří v Prostějově v současnosti k těm s nejvyšší intenzitou provozu. Vzhledem k tomu, že
má v následujících letech proběhnout
zásadní rekonstrukce silnice Wolkerova, je žádoucí, aby ulice Vápenice byla
s předstihem opravena, protože intenzita provozu se zde ještě podstatně zvýší,“ objasňuje Eva Knajblová, tisková
mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje a vzápětí potvrdila podstatu
rozhodnutí. „S přihlédnutím k výše

uvedenému byla zadána diagnostika
vozovky. Její výsledky prokázaly, že
komunikace je ve stavu, kdy vyžaduje
výměnu krytových vrstev včetně úpra-

vy nestmelených podkladních vrstev.
Proto bylo přistoupeno k zadání projektové dokumentace a realizaci záměru.“
(mik)

#UHCNVQXÚRQXTEJPC8¾RGPKEKLGUMWVGéP÷X\QWHCNÆOUVCXWX[LGVÆMQNGLGRTCUMNKP[
CFCNwÊPGTQXPQUVK1NQOQWEMÚMTCLP[PÊWTéKNVGTOÊP\CJ¾LGPÊTGMQPUVTWMEG8¾RGPKEG
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Zastupitelé po krátké diskusi schválili v úterý 28.dubna doplnění členů
správní rady Národního domu v Prostějově.
Na návrh rady města se staronovými členy stali Jiří Pospíšil a Milada Galářová, oba zástupci
ČSSD. Opoziční zastupitelé z hnutí Na rovinu! se netajili rozhořčením, že v tomto orgánu
obecně prospěšné společnosti nemají svého
zástupce.
„Podle zakládací smlouvy je správní rada šestičlenná. Město Prostějov jmenuje čtyři členy
správní rady, další zakladatelé po jednom členu.
Funkci člena správní rady nelze zastávat déle
než dvě po sobě jdoucí funkční období, poté
může být stejná osoba členem správní rady po
uplynutí jednoho roku. Členům správní rady
Jiřímu Pospíšilovi a Miladě Galářové zaniklo

je úplná

členství ve správní radě uplynutím funkčního
období. Vzhledem k tomu, že osoby navrhované za členy správní rady byly zatím členy ve
svém prvním funkční období, je jejich jmenování v souladu zakládací smlouvy možné na další
funkční období,“ vysvětlila při podání návrhu na
znovuzvolení obou staronových členů správní
rady Národního domu náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Staronoví členové tak byli schváleni do svých
funkcí většinou hlasů zastupitelstva, ovšem
neobešlo se to bez poznámek. „Jsme druhou
největší stranou v zastupitelstvu a ve správní
radě Národního domu nemáme žádného svého zástupce. Proto nyní navrhujeme svého člena, který bude zastupovat nejsilnější opoziční
hnutí v prostějovském zastupitelstvu,“ nechal se
slyšet Aleš Matyášek, lídr Na rovinu! „Opozice
je ve správní radě zastoupena Martinem Křupkou z hnutí Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura,“ nenechala se zviklat Sokolová.
(mik)

PROSTĚJOV S upravenou fasádou
vzhlíží na Náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově jedna z jeho nejvýraznějších památek. Dům U Měsíčka byl na
jaře obehnaný lešením, donedávna pak
pracovníci tvořili v horní části domu. To
už je ale minulost.

Rekonstrukce začala loni a pokračovala až
do letošního roku. „V loňském roce proběhla
rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy
do náměstí a východního dvorního křídla,
kromě toho byl rekonstruován interiér dvorních přístavků a zřízena byla kavárna. Probíhá
také částečná úprava bytové jednotky ve dru-

<¾ąÊPQXQVQW<GLOÆPCJQTPÊé¾UVO÷w
ċCPUMÆJQ FQOW 7 /÷UÊéMC FQUVCNC
X WRN[PWNÚEJ O÷UÊEÊEJ PQXQW RQFQDW
Foto: Michal Sobecký

hém nadzemním podlaží,“ prozradil vedoucí
oddělení památkové péče na prostějovském
magistrátu Milan Perůtka. Podle něj by další
úpravy měly následovat. „Vydali jsme již loni
kladné závazné stanovisko k rekonstrukci
dlažby ve dvoře, tato akce má proběhnout
ještě v letošním roce.“
Přímo u domu jsou stavební práce poněkud složitější. Jednak se nachází v městské památkové
zóně, zároveň je také nemovitou kulturní památkou. „Jedná se o hodnotný měšťanský dům,
který dokumentuje stavební vývoj nejméně od
konce patnáctého století s dochovanými cennými stavebními konstrukcemi a detaily, jako jsou
pozdně gotický portálek v průjezdu, pozdně gotické klenby sklepů a přízemí, nástěnné malby
v přízemí, klasicistní prvky v interiéru, historizující fasáda,“ uvedl památkář.
(sob)

konec prací

Správní rada Národního domu Opraveno! Dům U Měsíčka hlásí

OLOMOUC, PROSTĚJOV Již
v předchozích vydáních Večerník
informoval o dohodě prostějovského magistrátu s Olomouckým krajem na důležité dopravní investici,
která hovořila o tom, že ve druhé
polovině letošního roku bude rekonstruován povrch vozovky na
Vápenici v Prostějově. A jak jsme
aktuálně zjistili, kvůli výměně asfaltového povrchu a dalším opravám
bude ulice uzavřena již během července a srpna!
„Ulice Vápenice je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Na základě společné
komunikace a vstřícnosti hejtmanství
bylo vyhověno žádosti statutárního
města Prostějova o opravu této stěžejní části vnitřního městského okruhu, která patří mezi nejvytíženější ve
městě. V souvislosti se stávajícím stavem povrchu vozovky a plánovanou

REKONSTRUKCE VOZOVKY ZA
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Ředitel Městské policie Prostějov, který
má do budoucna pro řidiče či provozovatele vozidel jasný vzkaz. „Všem, kteří
parkují svá vozidla venku na ulici nebo
parkovištích, by městská policie doporučila, aby si termín čištění daného úseku poznačili do kalendáře, popřípadě
uložili jako upomínku do mobilního
telefonu. Dále je třeba nejezdit po paměti a sledovat dopravní značení. Tím
je značně eliminováno to, že dojde ke
spáchání přestupku při strojním čištění.
Jde především o čistotu města a vozidla
v zóně čištění ponechaná brání řádnému vyčištění komunikace. Množství
pokut nám nedělá žádnou radost, ale
pokud se situace nezlepší, tak budeme
muset přikročit k důraznějšímu řešení
při ukládání pokut ve smyslu zákona,“
apeluje Jan Nagy.

$÷JGOWRN[PWNÚEJéVTP¾EVKFPÊRąKéV[ąGEJ
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PROSTĚJOV Příjemnější prostředí nabízí nyní okolí čechovické sokolovny. Místní Sokol totiž
za pomoci finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí nechal vysázet na dvě desítky nových stromků. Ty zkrášlují
jak zadní část hřiště směrem ke
krasickému rybníku, tak prostor
podél hracích ploch sousedících
se sokolovnou. Cena projektu
představovala asi 120 tisíc korun
a celou částku uhradil právě Státní fond životního prostředí. K oficiálnímu předání zeleně došlo minulý čtvrtek odpoledne.

PŘESTUPKŮ U sokolovny je devatenáct Nová linka brázdí

www.vecernikpv.cz

Ulice E. Valenty uzavøena

Prostějov (mik) – Prosklené tabule
autobusových zastávek v Prostějově
představují pro ptáky hrozbu a často mívají střety fatální dopady. „Obrátili se na
nás lidé s upozorněním na drobné ptáčky, kteří často zahynou po nárazu do
skleněných výplní. Rádi bychom tomu
zabránili,“ říká náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). Pomoci
mohou prosté samolepicí folie se siluetami velkých dravců, kteří opticky drobné ptactvo při letu vyplaší. „Prosklené
čekárny jsou příjemné pro cestující,
ale pro opeřence jsou často hrozbou.
Magistrát proto zakoupí zmiňované samolepky na všechny prosklené zastávky
a o jejich výlep se postará společnost
FCC Prostějov. Věříme, že touto cestou
se podaří zamezit zbytečnému úhynu,“
míní první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Dravci na zastávkách

Prostějov (mik) – V úterý 19. května
dopoledne zasednou ke stolu prostějovští radní. A čeká je dlouhé jednání,
neboť mají na stole program schůze zahrnující přes šest desítek bodů. Schvalovat se budou rozpočtová opatření, majetkoprávní záležitosti, investiční akce,
ale i nová vyhláška o zákazu vypouštění
lampionů. „Čeká nás jednání o provozování sdílených kol ve městě na roky
2021 a 2022, diskutovat budeme o nutné demolici mostu v ulici Bohumíra
Šmerala a probírat budeme také náročnou stavební investici ohledně energetických opatření a rekonstrukce domu
v ulici M. Pujmanové. Vrcholem jednání bude schválení závěrečného účtu
města za rok 2019,“ předeslal František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov. Na programu jsou
dále personální záležitosti na odboru
rozvoje a investic, pomoc provozovatelům živností či schválení účetních závěrek městských organizací. Radní budou
také jednat o změně městské vyhlášky,
kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky. „Konkrétně jde o zákaz
vypouštění takzvaných lampionů štěstí, které v minulosti dokázaly způsobit
několik závažných požárů. Schvalovat
budeme rovněž prodeje, pronájmy
i koupě pozemků,“ přidal první náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). Radní budou zítra schvalovat i množství dotací,
například do oblasti životního prostředí
nebo kultury.

Radní èeká
dlouhé jednání

Prostějov (mik) – Od dnešního dne,
tedy pondělí 18. května až do soboty
23. května, bude uzavřena ulice E. Valenty a Sportovní v úseku mezi ulicemi
Pod Kosířem a E. Valenty z důvodu
reklamace propadlých uličních vpustí
a jejich opravy. „Objížďka bude vedena po silnici v ulici Olomoucká a po
místních komunikacích v ulicích Sladkovského, Pod Kosířem a zpět. Příjezd
do ulic Krásná, Na Výsluní a Sadová
bude obyvatelům umožněn přes ulici
Wolfovu, Příční a Květnou. Po dobu
uzavírky bude vjezd povolen městské
autobusové dopravě a vozidlům integrovaného záchranného systému,“
informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu s tím, že od 25. května bude
komunikace opět průjezdná pro nástup dětí 1. stupně do školy.
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poèet pøestupkù pøi blokovém èištìní v prostìjovì

taktovat, je věc předána správnímu
orgánu a tady hrozí pokuta mnohonásobně vyšší. V rámci strojního čištění strážníci od 5. května řešili dvaačtyřicet přestupků, z toho čtyřiatřicet
bylo vyřešeno na místě.“

Bouračka

ní k vozidlu dostaví, mají strážníci
možnost podle zákona o provozu na
pozemních komunikacích přestupek
vyřešit uložením pokuty příkazem
na místě, a to až do výše 2 000 korun.
V případě, že se řidiče nepodaří kon-
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tla dvě osobní vozidla značky Škoda Octavia, kdy jeden
z řidičů při vjíždění do křižovatky z vedlejší pozemní komunikace nedal přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní
komunikaci,“ popsala nakonec drobnou kolizi Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn. „Viníkovi policisté uložili
pokutu v příkazním řízení ve výši 1500 korun,“ dodala Šafářová.
(mik)
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek 15. května se stala nepříliš závažná dopravní nehoda v Průmyslové ulici.
V podvečerní době do sebe „vrazily“ dvě škodovky,
když jeden z řidičů nedal tomu druhému přednost
a za tento prohřešek obdržel od policistů pokutu.
Hmotnou škodu si mezi sebou šoféři vyřídili prostřednictvím euroformuláře sami.
„K nehodě došlo krátce před sedmnáctou hodinou pátku
patnáctého května. V křižovatce Průmyslové ulice se stře-
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ho ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor s tím, že alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami.
Vyšetřování na první pohled banální
nehody může být ale složité. „Protože řidička dodávky nesouhlasila
s tím, že jela po účelové komunikaci, tudíž ani se svým zaviněním, kdy
se odkazovala na přednost zprava,
bude celá věc k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu,“
objasnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Nedala
pøednost, vinu
ale necítí

PROSTĚJOV Minulé pondělí 11.
května v deset hodin dopoledne došlo v Českobratrské
ulici v Prostějově k dopravní nehodě dodávky
Peugeot a Škody Fabie.
Na první pohled šlo
o banální srážku, při níž
nebyl nikdo zraněn. Problém nastal tehdy, když šoférka
dodávky vyjíždějící z areálu bývalého Agrostroje nesouhlasila s vinou na srážce...
„Sedmadvacetiletá řidička dodávky do Českobratrské ulice vyjela
z areálu bývalé společnosti Agrostroj Prostějov v době, kdy tudy od
Vrahovické ulice projížděl devětapadesátiletý muž s osobním automobilem. Došlo ke střetu vozidel
a jejich poškození, vše se obešlo bez
zranění. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
sedmdesát tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajské-
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Od uvedeného data se začalo ve velkém uklízet na náměstích T. G. Masaryka, Poděbradově, E. Husserla,
Vojáčkově a také v Plumlovské ulici
a okolí. Jednotlivé bloky byly označeny dopravním značením, magistrát
na tuto skutečnost upozornil v Prostějovských radničních listech, na
internetových stránkách města, formou hromadného informování občanů a pravidelnou rubriku přináší
v rámci svého Info servisu také Večerník. Přesto opět došlo k početným
přestupkům, kdy řidiči nedbali povinnosti přeparkovat svá auta. „Chápeme,
že někteří lidé jsou v rámci vyhlášeného nouzového stavu stále ještě doma,
nicméně chtěli bychom apelovat na

Michal
KADLEC

pro Večerník

všechny, aby blokové čištění města
umožnili a vozidla si na daný termín
přeparkovali. Je to nutné i z hlediska
snížení prašnosti, pokud ale brání čištění ulice zaparkované auto, míjí se tato
práce poněkud účinkem,“ upozorňoval
ještě před 5. květnem první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Podle počtu přestupků to však vypadá, že se řidiči oproti předešlým letům
vůbec nepolepšili a výzev nedbali. Po
prvních čtyřech blokových čištěních
totiž strážníci registrují hned desítky přestupků řidičů. „To je pravda...
I když mají deset dní předem označenou zónu, tak někteří nerespektují
značky a svá vozidla nepřeparkují.
Proto bych chtěl i prostřednictvím
Večerníku znovu požádat spoluobčany, aby uvolňovali parkovací místa v době avizovaného blokového
čištění, abychom mohli vše řádně
uklidit. Vždyť se snažíme, abychom
měli město čisté,“ zopakoval uplynulý čtvrtek výzvu k veřejnosti Pospíšil.

5. května

PŮVODNÍ

Poděbradovo nám. a okolí

zpravodajství

Dá se ale vůbec na nesvědomité řidiče nějak více zatlačit, aby si svá
auta přece jen přeparkovali? „Tak
především je to včasná informace, že se
v dané lokalitě bude provádět blokové
čištění. Pokud někdo na značení nereflektuje, pak je jediným řešením pokutování za porušení dopravního značení,“ míní první náměstek primátora.
Podle ředitele Městské policie v Prostějově Jana Nagyho jde i letos o pokračující trend v občanské neposlušnosti,
v tomto případě řidičů či řidiček vozidel. „Morálka je srovnatelná s předešlými roky. I letos se strážníci setkávají
s tím, že řidiči ponechávají svá vozidla
v zóně blokového čištění. Příčinou je
především to, že si majitel vozu buďto
nevšimne dopravního značení, které je
v dané lokalitě umístěno, nebo neznají
význam dopravní značky ´IZ 8a´ Zóna
s dopravním omezením. Tu ruší pouze
dopravní značka“ IZ 8b“ Konec zóny
s dopravním omezením. Zónu s dopravním omezením „IZ 8a“ neruší křižovatka, jak se mnoho řidičů domnívá.
Je zřejmé, že nerespektováním tohoto
dopravního značení je značně obtížné
dané ulice vyčistit,“ sdělil Večerníku
Jan Nagy, kterého jsme se zeptali na
konkrétní výsledky v počtu přestupků
během dosavadních čtyř blokových
čištění v Prostějově a na způsob, jakým
byli hříšníci strážníky řešeni.
„Pokud je řidič na místě zastižen
nebo se v průběhu strojního čiště-

6. května

PROSTĚJOV První květnové úterý bylo v Prostějově po měsíčním odkladu zahájeno blokové čištění. Do konce uplynulého
týdne se uskutečnila již čtyři rozsáhlá čištění v různých lokalitách města, především v samotném centru a jeho okolí. Bohužel
znovu bylo prokázáno, že tato akce je černou můrou řidičů vozidel. Také během první poloviny května se totiž dopustili desítek
přestupků, kdy si například řádně a včas si nepřeparkovali svá
vozidla z předem vyznačených míst určených k úklidu...

náměstí TGM a okolí

„Množství pokut nám nedělá žádnou radost,“
konstatuje šéf městských strážníků Jan Nagy

12. května

Stavba v DDM zaèala

Újezd, nám. E. Husserla

Prostějov (mik) – Dlouho očekávaná
a několikrát odložená přístavba tělocvičny Domu dětí a mládeže Sportcentrum na Vápenici byla zahájena. „Jsem
opravdu rád, že stavba zahajuje a lidé se
mohou těšit na nový sportovní prostor,
který je potřeba. Jsme městem, které se
může chlubit mnoha úspěchy našich
sportovců, a třeba právě v této tělocvičně vzniknou sportovní výkony, které
nás opět zapíší do pomyslné zlaté knihy
sportu,“ uvedl náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011) s tím, že celkové náklady na realizaci stavby činí 33,1
milionu korun. „Všechny stavební práce
budou pravděpodobně dokončeny nejpozději v průběhu měsíce ledna 2021,“
dodal Rozehnal.

ZAČALO BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ, ŘEŠENY BYLY DESÍTKY

14. května

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

zpravodajství

Plumlovská a okolí

14
Pondělí 18. května 2020
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Máme tady měsíc lásky, ale
také válečných vzpomínek.
Pojďme se tedy tradičně
podívat, co dalšího přinesly
květnové události do dějin
Prostějova a jak vše prožívali
jeho občané.

ry. Pochod okresní silničkou při západu
slunce nad tatranskými velikány, pátrání po příslušné vilce, kde jsme měli bydlet
v soukromí, na jediném životem pulzujícím místě, kterým bylo na vesnici snad
v kteroukoli dobu „Jednotné rolnícke
družstvo“ a dobrodružné vniknutí do
vilky pod rouškou tmy zadním vchodem verandy, když zvonek nebyl k nalezení, nezažijete leckdy ani na adrenalinovém zájezdu na druhém konci světa.
Ani zpáteční cesta tenkrát nebyla bez
karambolu. Aby jízda nebyla tak fádní,
došlo na kombinaci vlaku a autobusu.
První dopravní prostředek nás bezpečně „vyplivl“ v Žilině, odkud směřoval
přímo do Prostějova dálkový autobus.

Vedení Úřadu práce Prostějov přitom
obvinilo vedení, že při řízení firmy
naprosto selhalo. Financování navíc
začala šetřit hospodářská kriminálka.
14. května byla slavnostně uvedena
do provozu cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané. Její součástí
bylo i náročné usazení mostu přes řeku
Hloučelu. Celkově přišlo budování
prostějovského úseku stezky na přibližně 17 milionů korun.

Opraveno! Dům U Měsíčka hlásí
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Dodnes si pamatuji, že písmenko „g“
tenkrát znamenalo pravidelné spoje
mimo soboty. Asi nemusím dodávat, že
právě v tento den se odjakživa mění turnusy. Jelikož noční cestování nepřicházelo v úvahu, jedinou šancí bylo sehnat
nocleh. To sice nebyl takový problém, ale
onen žilinský hotel nedaleko od nádraží
tvořil dlouho kulisu mých dětských hororových snů. Konečně jednu noc člověk
vydrží ledacos.
I dnes, kdy se zdá být všechno takřka na
dosah ruky, bývá dobře být při plánování dostatečně pozorný. Není větší úleva
cestovatele, než když se včas dostanete
tam, kde jste už při onom plánování
doma na kanapi chtěli být.
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nový jarmark, kde opět vystoupily mažoretky, členové Veterán klubu se svými
čtyřkolovými miláčky a finalistky soutěže MISS Prostějov 1990. Slavilo se i jubileum města, a to štafetovým během
na náměstí, který zároveň připomněl
i 70 let od prvního atletického běžeckého klání ve městě. Město také přivítalo
čtyřicet významných prostějovských
rodáků. Uskutečnilo se slavnostní zasedání MěstNV a po projevech přišel
na řadu kulturní program pod názvem
„Jakpak je dnes u nás doma“, který se
opakoval ještě večer, došlo i na slavnostní ohňostroj. Oslavy města pokračovaly
další den historickým jarmarkem s národopisnými soubory a vystoupením
JUDr. Petra Pitharta, který byl tehdy volebním lídrem Občanského fóra (volby
proběhly v červnu). Ke slovu se dostali
i studenti místních škol, a to na obnoveném Majáles. 28. května město navštívil prezident Václav Havel, který
předtím v Olomouci obdržel čestný
doktorát tamní univerzity. Náměstí
bylo narvané k prasknutí a prezident se po vystoupení před občany
přesunul do Oděvního podniku,
kde tamní pracovníky pochválil, že
na jejich firmu se nedoplácí jako na
jiné v republice.
věten 2010 pro OP již tak veselý nebyl. Podnik se řítil do
propasti, na černé listině propuštěných
zaměstnanců bylo dalších 600 lidí.

třeba se orientovat v množství znaků
a písmenek v záhlaví sloupce, upřesňujících, zdali vámi vybraný spoj jede
právě v onen den D. Nebo se zeptat na
informacích drah a doufat, že padnete
na pracovníka v dobrém rozmaru disponujícího potřebnou empatií k řešení
vašeho cestovatelského problémku.
Tak jsme se dozvěděli parametry rychlíku, který nás měl odvézt z Hané až do
podhůří našich tehdejších velehor. Cestování v sobotu s dojezdem v podvečer
v sobě skýtalo potenciální úskalí, ale do
Tatranské Štrby jsme dorazili bez větších problémů. Ty nastaly vzápětí, když
vyšlo najevo, že Štrby jsou pod Tatrami
dvě a ta naše je vzdálená čtyři kilomet-

Nelogické myšlení
Rekonstrukci Vápenice velice vítám, vždyť před přechody pro chodce jsou už vyjeté hluboké koleje a také na ostatních místech se objevují trhliny v asfaltu. Netvrdilo se ale, že se rekonstrukce této ulice uskuteční společně s výstavbou rondelu na Vápenici a Olomoucké ulici? Proč se tak nestane? Odpovím
si sám. Místo toho, aby se ušetřily peníze a hlavně se významně zkrátila doba uzavírky, během které by se realizovaly hned dvě stavební investice najednou,
se obě akce rozdělí zvlášť. Podle mého názoru vedení tohoto města chybí logické selské myšlení.
Jiří Dočkal, Prostějov

1HEH]SHÄÉMHvWÈQHSROHYLOR
Aktuálně díky příznivému vývoji epidemiologické situace vláda schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných opatření. Otevřené jsou už obchody,
posilovny, znovu ožívá sport… Jenže já mám pocit, že si stále více Prostějovanů myslí, že je celé to nebezpečí už definitivně za námi a nic nám nehrozí.
Povinnost nosit roušky na veřejnosti přece pořád platí, ne? A podívejte se na ulice, náměstí, rozhlédněte se u čerpacích stanic, v menších obchůdcích.
Stále častěji se všude kolem nás objevují lidé bez nasazených roušek, vytvářejí se celé hloučky pokuřujících nebo lidí popíjejících pivo z kelímků. Ty odpovědnost dávno opustila…
Marie Kubíčková, Prostějov
6SROXSU½FHMHVRXWÈzYOLGVWYÉ
Ceny, medaile a poháry… Už od mala jsme vycho- Soutěžit znamená mít konkurenci, soupeře a pro- postavit na nenávisti a všech negativních projevech
váváni soutěžit a být lepší než ti druzí. Lepší, silnější, tivníky. Znamená to i uzavřít se před okolím a kon- soutěže a projektovat do ní projevy zla. Spolupráce je
rychlejší. Soutěžíme a poměřujeme svoje výkony kurencí, znamená to v krajní míře nenávidět a tuto totiž založená na otevřenosti, toleranci, komunikaci
s druhými lidmi. Soutěžíme o ženy, soutěžíme ve nenávist projevovat nesnášenlivostí a rasismem. Ale a vzájemném porozumění. Samozřejmě je tu i místo
sportu, soutěžíme ve svých koníčcích, vždyť i to agresivita, soutěž a teritorialismus jsou přeci znaky na kritiku, která by ale měla být brána například ve
podnikání je svým způsobem formou ekonomické zvířete a ne lidské bytosti. Je zde důležité si uvědomit, smyslu zpětné vazby, pozitivně.
soutěže. I v politice se mezi politickými stranami čile že spolupracovat v rámci smečky proti jiné smečce Přínosem spolupráce je jednoznačně dobro, veřejné
soutěží. Světové velmoci neustále soutěží ve zbroje- stejného druhu není spolupráce, ale je to jen další for- dobro. Rozvíjejme spolupráci. V současné době se
ní. Soutěž je pro většinu lidí motivací k vykonávání ma soutěže – kolektivní soutěže. Proč tedy spolupra- jako lidstvo stále více potýkáme s globálními problénějaké činnosti. Má se za to, že soutěž do jisté míry covat? Věřím, že lidi spojují společné hodnoty a jejich my, které bez spolupráce nebudou řešitelné.
Soutěžíme už dlouho, ale společnost postavená přeurychluje technický vývoj, zlepšuje výkon a výsledky. dosažení a udržení vyžaduje spolupráci.
Soutěž a měření výkonnosti jsou téměř všude, je na Spolupracovat znamená respektovat a mít své spolu- devším na spolupráci je naše budoucnost.
hráče a partnery. Spolupracovat znamená tolerovat Hledejme, co lidi spojuje.
nich založena celá naše současná společnost.
Tomáš „TEMPO“ Jaroš, Prostějov
Stavět lidskou společnost na soutěži je špatně. Proč? cizí názory a kulturní odlišnosti. Spolupráci nelze
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věten 1950 byl významný pro
fanoušky básníka Jiřího Wolkera, jelikož jeho matka Zdena věnovala
místnímu muzeu památky i archiválie
po svém synovi a z nich pak byla vybudována dnes známá pamětní síň. Svého
portrétu do zasedací síně radnice se dočkal exstarosta Květoslav Krapka, jehož
portrét namaloval akademický malíř
Zdeněk Hybler. Ze sportovního prostředí zaujala zpráva, že na tradiční házenkářský turnaj tzv. „Jeřábkův memoriál“ daroval MNV broušený pohár pro
vítěze. Ukončena také byla podpisová akce pod tzv. Stockholmskou
mírovou výzvu, kterou ve městě povinně podepsalo 100 % dospělých
obyvatel.
věten 1960 byl zajímavý pro
jednu z hlavních ulic ve městě.
Dnešní Vápenice byla tehdy z ulice Stalinova přejmenována na třídu Pionýrů.
Důvodem bylo mimo jiné to, že pionýři
dostali do užívání budovu bývalého
OV KSČ a ta byla přejmenována na
ODPM (Okresní dům pionýrů a mládeže – dnešní Vápenice 9 SVČ Spekt-

rum). Konala se také okresní spartakiáda, na níž cvičily přes tři tisíce cvičenců.
Květen 1970 zaznamenal smutnou
událost, zemřel totiž Vladimír Pukl,
akademický malíř, rodák z Dobromilic,
profesor grafické speciálky AVU. Květen 1980 se nesl ve znamení rekonstrukce ciferníku radničních hodin,
a to akademickými malíři z Brna
Karlem a Oldřichem Vašicovými.
Cvičenců na okresní spartakiádě přibylo, tentokrát jich cvičilo již přes šest tisíc.
věten 1990 přinesl spoustu
událostí v duchu svobody a demokracie. Již prvomájové oslavy byly
netradiční, vystoupily mažoretky, dechové hudby, ale i rockové a folkové
kapely. Předsedou okresního soudu se
stal JUDr. Otakar Kukula. Jiné byly
i oslavy osvobození. Věnců se konečně dočkal generálporučík Vilém
Sacher, před radnicí se připíjelo na
mír a hrály k tomu posádková hudba a soubory Mánes, Klásek a Kosíř.
Večer pak na Pernštýnském náměstí vystoupila folková kapela Ječmeni
a došlo i na táborák. Po letech byl také
slaven Svátek matek, před Priorem vystoupily dětské soubory. Reorganizaci
prožívaly místní sportovní instituce, ale
změna nebyla tak dramatická, de facto
se někdo hlásil do nového ČSTV a zbytek do organizace Sokol. Předsedou
sportovců se stal RNDr. Boris Vystavěl.
Masarykovo náměstí také zažilo Květi-

Kombinaci obojího jsem zažil v hlubokých osmdesátých letech minulého století a věřte, že pro dobrodružství opravdu
netřeba jezdit daleko. Tuším, že v případě cestovních kanceláří byl výběr ze tří.
A u nich se také dal objednat i pobyt s individuální dopravou. Při absenci automobilu tedy tou hromadnou. Dnešním
pohledem naše cesta vedla za hranice,
tenkrát jsme ovšem mířili do východní
části naší protáhlé republiky.
Kompletní jízdní řád rozhodně nebyl
výbavou každé domácnosti, takže jste
se mohli buď vydat na nádraží a tam
si najít spojení podle čísla trati z nalepených jízdních řádů na otočných válcích. Kromě ostřížího zraku bylo ještě

.9Ą7129e32+/('<'2.521,.
anebRGEiVQtNDSRF\NORVWH]NX

Letošní sezóna cestování přát určitě nebude. Objektivní okolnosti lidem ztížily
jinak poměrně pohodlnou kratochvíli.
Můžete se klidně uvelebit na pohovce v obýváku, popustit uzdu fantazii
a podle ní si na mobilu, tabletu či notebooku najít lokalitu, otevřít její náhled,
vybrat a rezervovat hotel, přes internet
zaplatit a v kýžený okamžik se vydat na
cesty. Osedláte-l i vlastní auto, pak bývá
cenným pomocníkem navigace, jsou-li
potřeba křídla, nemusíte čekat, až po
notné porci známého nápoje narostou,
ale opět na internetu rezervujete a zaplatíte letenku. Tedy pokud se rozhodnete nevyužít služeb cestovní kanceláře
a jedete si takříkajíc po vlastní ose.
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seriály večerníku

Pondělí 18. května 2020

Hasičské muzeum v Brodku u Prostějova
Připravil: Michal SOBECKÝ

Rozsáhlá sbírka zaujme skvosty a raritami
PROSTĚJOV Hasičské sbory na Hané vznikaly před pořádně dlouhou dobou. Ty na Prostějovsku slaví v současnosti 130, také 140 a více
let od svého založení. Na svá identická muzea
si ale museli nadšenci do tradic bojovníků
s ohněm počkat mnohem déle. Například
v Čechách pod Kosířem vzniklo muzeum až
v roce 2000. Večerník se však tentokrát přesunul mnohem dále na jih regionu, a sice do
Brodku u Prostějova. I tam se totiž nachází zajímavá expozice věnovaná požárníkům.
Už vlastní budova je nepřehlédnutelná, stojí přímo vedle samoobsluhy a září novotou. Jak ale
připomíná správce sbírek Rostislav Černý, mu-

zeum bylo v městysi mnohem dříve, než zjevně
moderní budova vznikla. „Počátek expozice se
datuje do roku 1983. A patří tak k nejstarším svého druhu v České republice. Nacházela se tehdy
ve staré zbrojnici a postupně byla umístěna do
tří místností,“ vzpomíná Černý a rovnou vzdal
hold Františku Langrovi, zakladateli muzea.
Od roku 2006 je sbírka na aktuálním místě.
A pořádně se rozrostla. „Jsou zde exponáty z celého okresu. Je toho tolik, že už musíme nové
odmítat,“ usmívá se správce sbírek a pouští se
do vypočítávání některých zajímavostí, které
návštěvníci naleznou. „Máme zde různé druhy stříkaček, například trakařovou, dvoukolou

i čtyřkolou. Další motorovou a také tu určenou
k tažení koňmi. Nejstarší jsou z doby okolo roku
1890,“ ukazuje Rostislav Černý.
To ale není vše. Muzeum je tak veliké, že pojme i modernější stroje a hasičskou techniku.
„Máme zde třeba původně nákladní automobil
Wikov předělaný na hasičský z roku 1937, jediný
svého druhu v republice. Dále zde máme třeba
Škodu 1203 z roku 1974 nebo Tatru z Němčic
nad Hanou,“ říká Rostislav Černý. A drobnějších
exponátů? Těch je nepočítaně. Fotky, písemnosti, prapory, ocenění, výstroj, výzbroj. Tento výčet
znamená jediné – pokud plánujete návštěvu muzea, raději si vyčleňte času více než málo.
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HAS
SIČSKÉM
MUZEUM BRODEK U PROSTĚJOVA
Adresa:

Tyršova 70, Brodek u Prostějova,
budova hasičské zbrojnice
Otevírací doba: po telefonické domluvě
Kontakt:
776 615 254
Co je k vidění: velké množství hasičské výbavy včetně stříkaček
a cisternových vozidel. Krásný rozvoj
hasičské techniky„v kostce“
ZAJÍMAVOST: unikátní hasičské automobily

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 neměla možnost vypravit se někam na výlet, se PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodl připravit pro své čtenáře seriál s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY.
A v tomto díle pokračujeme i ve chvíli, kdy se opatření rozvolňují a památky postupně
otevírají své brány. V dnešním pátém pokračování bude vaším průvodcem po slavných
městských stavbách, které proslavil sport.

Dnes představujeme poslední
EXKLUZIVNÍ SERIÁL pro Večerník
připravila Eva REITEROVÁ

4

významné
městské
domy

Doposud jsme se v předchozích vydáních věnovali významným architektonickým budovám, tentokrát to
budou památky sportovně-užitkové. Představíme sokolovnu, Víceúčelovou halu-zimní stadion, starý stánek
ve Sportovní ulici a budovu městských lázní. V dalším
vydání se potom můžete těšit na pokračování o stavbách
tohoto typu. Víte vše o těchto objektech, kolem kterých
většinou procházíte bez povšimnutí? V nuceném čase Zajímavost: Ke slavnostnímu otevření sokolovny
celospolečenského útlumu se vám tak Večerník pokusí došlo ve dnech 15. a 16. srpna 1908 při příležitosti
něco z jejich historie připomenout.
celostátního sletu sokolstva.

SOKOLOVNA
(SKÁLOVO NÁM. 173/4)
Od založení prostějovského Sokola se jeho členové potýkali s nedostatkem cvičebních prostor, tedy nejspíše od
roku 1869, přestože byl tento problém různě řešen, nebyly
propůjčené prostory příliš vhodné. Proto si od roku 1900
výbor Sokola nedokázal už více představit jeho fungování
bez příslušné tělocvičny, rovněž scházela i vhodná místnost pro účely kulturní, společenské a osvětové. Důležitý
krok znamenalo odkoupení pozemku v dnešní Fügnerově ulici, kde dala obec odstranit poslední náspy starého
městského opevnění. Sokolovna vznikla v secesním slohu
v letech 1907 až 1908 podle projektu pražského stavitele
Otakara Pokorného. Při zadávání prací se pamatovalo
především na místní živnostníky. Zednické, kamenické,
tesařské a pokrývačské práce provedla firma Čeňka Venclíka, ostatní se podělili o zbývající zakázky.
Dvoupodlažní volně stojící secesní budova sokolovny je
tvořena podélným tělocvičným traktem spojeným s dispozičně příčnou správní (administrativně-technickou
a spolkovou) částí. Tam byl podle plánů umístěn vestibul, šatny, sociální a hygienické zařízení, byt domovníka,
kancelář, zasedací síň, knihovna, čítárna a archiv. Výrazným stavebním prvkem fasády v čele je vstupní půlkruhový portikus prolomený třemi oblouky. V patře se nad
vstupem nachází tři trojdílná okna, nad kterými je umístěn stupňovitý štít nesoucí secesní plastiku sokola. Zadní
stranu příčné části budovy člení dvě řady jednoduchých
oken. Po obou stranách podélného traktu budovy navrhl
architekt Pokorný čtyři velká okna rozdělená římsou na
spodní pravoúhlou a vrchní půlkruhovou část. Spodní
část oken je navíc rozdělena dvěma pilastry s iónskými
hlavicemi. Vlastní tělocvična o rozměrech 24×16 m je
doplněna jevištěm, balkónem a galeriemi.

VÍCEÚČELOVÁ HALA-ZIMNÍ
STADION PROSTĚJOV
(U STADIONU 4452)
O výstavbě zimního stadionu se v Prostějově uvažovalo již ve druhé polovině třicátých let minulého století a poté po druhé světové válce. Nakonec umělé kluziště bylo vybudováno v roce 1957 na místě, kde dnes
zimní stadion stojí s kapacitou 5 125 míst (z toho cca 1
500 míst k sezení). Náklady na stavbu činily 1 400 000
Kčs. Zastřešen byl stánek v roce 1976 a ocelová konstrukce haly je svým provedením jedinečná. V bezprostřední blízkosti haly byl postupně vybudován
komplex se společenským zázemím, tedy parkovištěm, motelem, restaurací a barem. Víceúčelová hala
byla zkolaudována a převzata do faktického užívání
13. října 1977, k jejímu slavnostnímu otevření pak
došlo 23. února 1978. Celková hodnota díla přesáhla
sumu 28 milionů Kčs. Vlastníkem celého objektu byl
Československý stát, zastoupený Městským národním výborem v Prostějově.
V roce 1996 prošla hala rozsáhlou rekonstrukcí, když
byly především zmodernizovány šatny, sociální zařízení a instalováno nové akustické ozvučení haly.
V roce 2003 došlo k další modernizaci haly, a to především vybudováním VIP prostor, výstavbě nového
hlavního vchodu a nové vrátnice. Došlo také k položení umělé plochy a doplnění názvu na Víceúčelovou
halu. V roce 2005 došlo k modernizaci ledové plochy.
Stavaři položili a zabetonovali dvacet šest kilometrů
chladicího potrubí. Položili osm tisíc metrů čtverečních hydroizolace a poloviční množství tepelné izolace, které byly zality 200 kubíky betonu. Výměny se
dočkaly také mantinely, kterých je celkem 170 metrů, jsou opatřeny tvrzenými ochrannými skly. V roce
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2011 se rozhodlo o realizaci rekonstrukce osvětlení
ledové plochy a v roce 2014 byla instalována velkoplošná obrazovka. Na další potřebnou rekonstrukci,
především zázemí pro mládežnické týmy a diváky,
čeká stadion už více jak dvacet let…
Zajímavost: Střešní konstrukci stadionu navrhl slavný
projektant Ferdinand Lederer, který se podílel také na
zastřešení zimních stadionů v Brně nebo Olomouci.

Zajímavost: V době hospodářské krize v roce 1938
musel výbor SK prodat prostor východně od tenisu
panu Neherovi pro výstavbu vily (více o ní jste se dočetli
ve 3. dílu našeho seriálu).

STADION VE SPORTOVNÍ ULICI
(SPORTOVNÍ 1)

Od poloviny 20. století neexistovalo v Prostějově žádné veřejné očistné zařízení. Východisko poskytlo vybudování nových očistných lázní, které dostalo charakter vysoké politické důležitosti. Projekt krytých
lázní od kolektivu architektů v čele s Vladimírem Vychodilem a Radoslavem Malaskou byl schválen v listopadu 1958. Realizaci stavby měl na starost národní
podnik Pozemní stavby, stavební správa Prostějov, investorem byl Oblastní komunální podnik města Prostějova. Stavět se začalo na jaře 1959, do zkušebního
provozu byly lázně uvedeny v únoru 1962. K zahájení
ostrého provozu došlo o měsíc později. V roce 1966
se navíc městu v sousedství budovy podařilo zprovoznit artéskou studnu. Vrt sahá do hloubky 180 metrů
a je dostatečně vydatný na to, aby pokryl veškerou
denní spotřebu vody.
Moderní lázeňská budova je vstupem orientována do
přilehlého Floriánského náměstí. Jelikož se plánovalo
využití lázní i v létě, měla být plocha náměstí přeměněna na rekreační prostor pro koupající. Harmonickému
začlenění objektu do parkového prostředí napomáhá
vstupní terasa v přední části budovy se sloupy nesoucími předsunutý díl prvního poschodí. Fasádní plocha
budovy je rytmicky členěna velkými okenními otvory.
Prosklená volná stěna bazénové haly a k ní přilehlá terasa
jsou orientovány k jihu do zahrady. Jednoduché interiérové řešení s absencí zdobných motivů je dílem architekta Miloše Libry. V podzemí byly ukryty strojovny,
rozvodna, prádelna a žehlírna. Plavecký bazén se nachází
v prvním podlaží a je nesen železobetonovými sloupy.
Součástí projektu bylo oddělení se 24 kabinami a 26
vanami, odpočívárna se 14 lehátky, převlékací kabinky,
šatny, očistné sprchy, klubovna, bezalkoholický bufet,
oddělení parní koupele a ostatní společenská a sociální
zařízení.
Zajímavost: Od roku 1968 tam začala fungovat historicky první hanácká sauna v širokém okolí.

Ve dvacátých letech 20. století přišel oddíl SK Prostějov o své hřiště Za Kollárovou ulicí, proto se vedení
klubu rozhodlo vybudovat nový stadion na pozemcích u Hloučely ve Sportovní ulici. SK měl k dispozici stadion, tedy hřiště kopané, atletickou dráhu
400 m dlouhou, škvárové povrchy, tenisové kurty,
na nichž se v zimě hrál i lední hokej. V prostoru byly
dřevěné šatny pro kopanou, atletiku. Od té doby
prošel stadion několika rekonstrukcemi a přestavbami. V padesátých letech bylo vybudováno oplocení hřiště, koncem šedesátých pak došlo k výstavbě
nových tribun (za dosluhující dřevěné). Na rozvoji
stadionu se od konce šedesátých letech minulého
století podílel legendární fotbalový hospodář František Lánský. Během jeho působení se vybudovalo
u hřiště ubytování i někdejší vyhlášená restaurace.
Oficiální kapacita činila 7 500 diváků, z toho bylo
zhruba 550 míst k sezení. I přesto byla tato kapacita
mnohokrát překročena a na stadionu se několikrát
sešla návštěva přesahující 10 000 diváků.
Od roku 2000 se připravoval plán na potřebnou rekonstrukci a přestavbu stadionu v moderní fotbalový stánek. Na tento projekt, ale ani na jeho úspornou variantu se však nenašel dostatek finančních
prostředků, z tohoto důvodu musel tým Prostějova
opustit po sezóně 2002/03 druhou ligu. Prostějovský klub se pak později musel přestěhovat na stadion
Za Místním nádražím. Poté stadion sloužil pouze
k přípravě mládežnických oddílů 1.SK Prostějov
a nebyla na něm hrána žádná soutěžní utkání. V roce
2004 byla kvůli odpojení elektrického vedení v celém sportovním areálu uzavřena restaurace na stadionu.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
(FLORIÁNSKÉ NÁM. 2672)

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

VÝBUCH V MOSTKOVICÍCH: VYŠETŘOVÁNÍ SKONČILO,
Místní výsledek snahy policistů
neuspokojil, ale ani nepřekvapil

MOSTKOVICE Že jsme si ale počkali! Dva a půl roku trvalo, než kriminalisté uzavřeli vyšetřování
případu ničivého výbuchu v Mostkovicích, který poškodil přes šedesát domů a způsobil škody za
více jak 20 milionů korun. Celkem čtyři objekty byly kvůli němu zcela srovnány se zemí. Výsledek
vyšetřování místní příliš neuspokojil, na druhou stranu ani nepřekvapil.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K výbuchu došlo v sobotu 22. září
2018. O tom, že za ním stála chyba
místního třiatřicetiletého hasiče, který v troskách domu napěchovaného
výbušninami také zemřel, informoval Večerník hned dva dny poté. Ke
stejnému závěru po dvou a půl letech
došli také policisté. Případ kriminalisté
vyšetřovali pro podezření z obecného
ohrožení. „Provedeným odborným
zkoumáním bylo zjištěno, že výbuch
byl způsoben pyrotechnickou zvukozábleskovou složí. Došlo k němu za
blíže nezjištěných okolností, zřejmě
neodbornou manipulací třiatřiceti-

letým mužem, který při něm zemřel.
Zavinění jinou osobou bylo provedeným prověřováním vyloučeno, z toho
důvodu byla věc v souladu se zákonem
odložena,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Mostkovické občany výsledky policejního vyšetřování příliš neuspokojily.
„Všichni tady, kteří jsme museli platit
za opravy zničených domů, dobře
víme, co v tom domě vybuchlo i odkud výbušniny pocházely a kdo je tam
dodával. Ani nás moc nepřekvapuje,
že policisté na nic z toho nepřišli nebo
lépe řečeno asi přišli, ale nikoho v této
věci nestíhali,“ vyjádřila se majitelka
jednoho z poškozených domů.
Místní starosta prý o uzavření případu
oficiálně neví. „Žádnou zprávu jsem
v této věci nedostal. Pokud tomu tak je,
tak to raději nebudu nijak hodnotit. Za

Hasiči
naháněli
papouška,
pomohla
plošina
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NIVA Zajímavý výjezd a zásah
v koruně stromu si připsali hasiči minulé pondělí ráno. V Nivě
se totiž snažili dostat k papouškovi, odchytit jej a předat zpět
majitelce. Nešlo ale o nic jednoduchého...
„Pták seděl na stromě asi dvacet
metrů vysoko. S pomocí výškové
techniky jsme jej zajistili a předali
majitelce,“ usmála se bezprostředně
po vydařené akce Lucie Balážová,
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Jak poz-

ději doplnila, zásah trval zhruba 20
minut.
Nejedná se přitom o zdaleka ojedinělý případ, kdy hasiči při zásazích
nahání zvířata. „Odchyty zvěře jsou
běžnou součástí naší činnosti. Odchytávali jsme například už i splašeného berana, bobry, daňka, hady,
kočky, psy, chytáme různé druhy
ptáků. Občas narazíme u nás na
Hané také na exotický kousek, loni
jsme například odchytli užovku
červenou,“ zavzpomínala Balážová.
(sob)

sebe jsem rád, že lidé dostali nějaké peníze ze sbírky a že celá záležitost utichla. Alespoň u nás na radnici si delší
čas nikdo nestěžoval. Pokud by tomu
tak bylo, museli bychom to nějak řešit,“ vyjádřil se Jaroslav Peška, starosta
Mostkovic, která okamžitě po neštěstí
vytvořila dva transparentní účty, na
které přispívali lidé ze širokého okolí.
Největším soukromým dárcem sbírky
se stala prostějovská společnost DT
– Výhybkárna a strojírna, která každé
ze tří rodin, které přišly o svůj rodinný
dům, poslala 167 tisíc korun. Vůbec
největším dárcem pak byl Olomoucký
kraj, který postižené obdaroval částkou 750 tisíc korun. Kromě těchto
peněz se na transparentním účtu pro
poškozené sešlo od různých dárců celkem 703 tisíc korun. Na účtu zřízeném
pro pozůstalé se sešlo zhruba necelých
400 tisíc korun.
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
6N½FHQÙNDvWDQ
u sochy byl nahrazen
Kostelec na Hané (mls) - Nedávno v Kostelci na Hané zasadili dva
kaštany k soše sv. Josefa nacházející
se poblíž křižovatky na Stařechovice a na Čelechovice na Hané. Dříve socha sv. Josefa stála uprostřed
křižovatky a vedle ní se vyjímal
vzrostlý kaštan. Během probíhající
opravy nedaleké silnice byla socha
přesunuta mimo křižovatku a jírovec maďal, jak se oficiálně tento
kaštan nazývá, pokácen. Novou
výsadbou chtějí v Kostelci vrátit
místu původní vzhled.

Z Vranovic do Brodku
jedinì po dálnici

6CMVQVQX/QUVMQXKEÊEJX[RCFCNQDG\RTQUVąGFP÷RQGZRNQ\K PCJQTPÊOUPÊOMW 
CVCMVQVCOX[RCF¾P[PÊ UPÊOGMFQNG Z(QVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CTVKP<CQTCN

Vranovice (mls) - Pokud budete
chtít vyrazit z Vranovic přes Dobrochov do Brodku u Prostějova,
pak po „staré“ to nepůjde. Silnice
od začátku května prochází rekonstrukcí. Opravovaný úsek začíná
již před Vranovicemi ve směru
od Žešova a končí u kruháče před
Brodkem u Prostějova. Uzavírka
by měla skončit 30. června.

Proè odstranili
OÉSXXvNRO\"

8VLOQLFHGR8UĦLF
Y\URVWOQRYÛNĺtß
KDO ZA TÍM STOJÍ?
URČICE To už se dnes často nevidí. S již málokdy vídanou iniciativou přišel člověk, který
na své vlastní náklady nechal vybudovat nový
kříž u silnice mezi Prostějovem a Určicemi. Dle
místních kříž v těchto místech kdysi stával.
Kdo pojede po silnici od Prostějova do Určic, uvidí po pravé straně kříže hned dva. Zatímco první
z nich stojí kousek od odbočky na Seloutky, druhý
nacházející se blíže k Určicím se tu objevil relativně nedávno. Podle vyjádření pamětníků v těchto
místech podobná církevní památka v minulosti
stávala, nicméně v osmdesátých letech byla stržena. Její zbytky objevili zaměstnanci obecního úřadu před více jak deseti lety v potoce. Z nich pak
byl postaven kříž, který v současnosti stojí vedle
určické fary.
„Vzpomínám si, že za obnovou kříže u nás před lety
stál pan Volf. Kdo se však nyní podílel na výstavbě
nového kříže před obcí, to nevím. Určitě to ale byla
soukromá osoba,“ reagoval na dotaz Večerníku starosta Určic Petr Kouřil.
(mls)
Pokud byste věděli o dotyčném, nebo máte jakékoliv informace o tomto kříži, ozvěte se do 0CRQFUVCXEKMąÊåGLGPCéGTPÆORQ\CFÊX[XGFGP¾\NCV¾RCPPC/C
TKGCP¾RKU1TQFWL\CP¾U
Foto: Martin Zaoral
redakce na e-mail editor@vecernikpv.cz!

Plumlov (mls) - Pokácení lípy
před bývalou školou v Soběsukách
se probíralo na posledním zasedání plumlovského zastupitelstva.
Jeden z přítomných byl zvědavý,
proč k němu došlo. „Ohledně kácení byl zpracován odborný posudek, který kácení doporučil. Kořeny stromu poškozovaly původní
i nový chodník. Rovněž existoval
požadavek společnosti E.ON na
skácení,“ reagoval plumlovský místostarosta Martin Hyndrich.

Opraví silnici i vjezdy
Klopotovice (mls) - Přes Klopotovice se již brzy nebude jezdit klopotně. Správa silnic Olomouckého
kraje chystá kompletní opravu
hlavní silnice vedoucí přes vesnici. Silnice bude lemována novými
obrubníky, chystá se i úprava přilehlých vjezdů. Projekt již získal
stavební povolení, zda se rekonstrukce rozběhne již letos, bude
záležet zejména na financích.

1DYHÔHMQÙFK
místech získají wifi
Bílovice-Lutotín (sob) - Bezdrátové připojení k internetu je už
mnohde standardem. Poslední
dobou se pak přidávají také obce
a města, která zařizují wifi připojení na veřejných místech nebo v budovách. Nyní se k nim má připojit
také obec Bílovice-Lutotín. „Připojení bude bez hesla, zdarma a k dispozici například na zdejším úřadu,
v obecním domě, ve školce, v žudru nebo také na hřišti,“ prozradil
starosta obce Miroslav Hochvald.
Novinka by měla být zprovozněna koncem roku. Projekt pochází
z dílny Evropské unie.

V Soběsukách staví důležitý most pro pěší
SOBĚSUKY Tak konečně! Notnou dávku let museli chodci
směřující z Plumlova do Soběsuk
přecházet říčku Hloučelu po relativně úzkém silničním mostě.
Přitom provoz na hlavním tahu
z Prostějova do Boskovic či na
Blansko se stále zvyšoval. Nejpozději koncem června budou pěší
moci využívat nový most.

Martin ZAORAL
Chodník v Soběsukách plánovalo
vedení Plumlova, pod nějž tato místní část spadá, již více jak deset let.
Nyní je téměř hotov, čeká se zejména na dokončení mostní konstrukce
přes říčku Hloučelu. Ta se začala sta-

vět v průběhu uplynulého týdne.
„Podle smlouvy by chodník včetně mostu měl být hotový do konce
června,“ potvrdila Večerníku plumlovská starostka Gabriela Jančíková
s tím, že celkové náklady na realizaci projektu byly 5,5 milionu korun.
Jeho součástí je i nová autobusová
zastávka.
Nový chodník vede kolem místní
pily až do Plumlova, když navazuje na části postavené v dřívějších
etapách. „Máme vizi, že ho jednou
prodloužíme až do Žárovic. Zatím
však v této věci nemáme zpracovanou projektovou dokumentaci. Zato
už příští rok na jaře by se měl začít jektu bývalého kina až na hřbitov,“
stavět nový chodník vedoucí od ob- předeslala plumlovská starostka.

zjistili jsme

2ąGUąÊéMW*NQWéGNWWRKN[UGUVCXÊPQXÚOQUVRTQR÷wÊMVGTÚPCX¾åGPCLKåVÆO÷ąFQMQPéGPÚEJQFPÊMX5QD÷UWM¾EJ
Foto: 2x Martin Zaoral

Nová cyklostezka by měla začínat na
konci ulice Přemyslovka v Kostelci na
Hané a podél Romže vést až k železniční zastávce v Lutotíně. Odhadované náklady na její výstavbu jsou 6,5 milionu
korun. „Máme přislíbenu dotaci ve výši
pěti a půl milionu korun ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, zbytek
by měl doplatit Olomoucký kraj. My se
na celém projektu budeme podílet tím,

že necháme vystavět altánek a pořídíme
mobiliář,“ prozradil Večerníku Miroslav
Hochvald, starosta Bílovic – Lutotína.
Právě tato obec za přípravou celého
projektu stojí. Stavět by se mohlo už letos. „Zatím ovšem není úplně jasné, zda
peníze dostaneme už v tomto, či příštím
roce. Jakmile to budeme vědět, okamžitě zahájíme výběrové řízení na stavební
firmu,“ dodal Hochvald.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Ještě v tomto roce by se měla začít stavět také cyklostezka vedoucí z Lutotína
na Bělecký mlýn. Její první polovina je
již hotová, zaplatil ji Státní pozemkový
úřad. Druhou se zavázaly na své náklady postavit Lesy ČR. Dle předchozích
vyjádření se mělo začít stavět už letos.
Tak tomu ovšem nebude! Cesta přitom
měla sloužit při lesním hospodaření, ale
také jako cyklostezka.
„Proto jsme v minulosti začali s přípravou tohoto projektu s plánem financovat ho z našeho Programu 2020
v rámci podpory veřejného zájmu.
V současné době ale Lesy ČR vzhledem k finanční situaci spojené s kůrovcovou kalamitou a propadem cen
dřeva dávají jasnou prioritu obnově
lesa, zvládnutí kalamity a projektům,
které zadrží vodu v krajině. Ostatní
investice jsou pozastavené, včetně
tohoto projektu,“ zareagovala na do-

Dostavbu
zastavil kùrovec

Naopak směrem na Bělák dokončena nebude...

BÍLOVICE-LUTOTÍN Lidé z Lutotína budou v dohledné době
moci vyrazit do Kostelce na Hané po nové cyklostezce. Ta bude
připravena i pro turisty, kteří se budou chtít vydat z Prostějova
do malebné přírody údolí vytvořeného řekou Romží. Úsek
mezi oběma obcemi by se měl začít stavět už letos! Zajímavý
projekt, který připravilo vedení Bílovic – Lutotína, má totiž
přislíbenu finanční injekci ze strany Státního fondu dopravní
infrastruktury i Olomouckého kraje.

Oba zmíněné úseky kopírují někdejší
ambiciózní plány na cyklostezku spojující Prostějov s Konicí podél toku říčky
Romže. Peníze na přípravu před lety poskytl Olomoucký kraj, nicméně dostaly
se do nesprávných rukou a výsledek

&\NORVWH]ND5RPzH

0QX¾E[MNQUVG\MCDWFG\CéÊPCVXV÷EJVQOÊUVGEJPCMQPEKWNKEG2ąGO[UNQXMCCRQXG
FGCåMåGNG\PKéPÊ\CUV¾XEGX.WVQVÊP÷
Foto: Martin Zaoral

tazy Večerníku Eva Jouklová, tisková
mluvčí Lesy ČR. Zajímalo nás, kdy
tedy společnost plánuje komunikaci dokončit? „Nový termín realizace
jsme nestanovili. V lesích v lokalitě
Kostelecká hora se nyní netěží, investice do cest tedy také není třeba,“ prozradila Jouklová.

V důsledku dopravní nehody utrpěl
třiapadesátiletý řidič vozidla Škoda
Octavia lehké zranění, se kterým byl
převezen k ošetření do nemocnice.
„Řidiči všech tří vozidel se podrobili
orientační dechové zkoušce, která
u žádného neprokázala předchozí
ovlivnění alkoholem. Předběžná
škoda na vozidlech zúčastněných
na dopravní nehodě činí 450 tisíc
korun. Další okolnosti dopravní nehody nyní dále prošetřují policisté,“ ĄKFKéKwMQFQXM[KMCOKQPWUGXGUVGLPQWEJXÊNKTQ\JQFNKRąGURNPQWé¾TWRąGFLGVVTCM
VQT8wGEJPQwRCVP÷
(QVQ2QNKEKGè4
dodala mluvčí krajských policistů.
(mik) PROTIVANOV Jak to dopadne, řidič v úmyslu předjet traktor vyjel do
když dva předjíždí na plné čáře, a ješ- levého jízdního pruhu. V důsledku toho
tě k tomu všemu ve stejnou chvíli? došlo k bočnímu kontaktu osobního
Policisté nyní vyšetřují přesné příči- a nákladního automobilu a k naražení
ny nehody dvou vozidel u Protivano- Kodiaku na svodidla vlevo podél komuva, při které se fatální chyby dopustili nikace,“ informoval František Kořínek,
oba šoféři.
tiskový mluvčí Krajského ředitelství PoK dopravní nehodě nákladního a osob- licie Olomouckého kraje.
ního automobilu došlo ve středu 13. Ke zranění osob nedošlo, výše škody
května v osm hodin na komunikaci způsobené na svodidlech a vozidlech
mezi obcemi Protivanov a Skelná Huť. byla předběžně vyčíslena na 230 tisíc ko„V místě označeném podélnou čárou run. „Alkohol u obou řidičů policisté na
souvislou se čtyřiapadesátiletý řidič místě vyloučili provedenými dechovýŠkody Kodiak rozhodl předjet před ním mi zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
pomaleji jedoucí nákladní automobil i míra zavinění dopravní nehody jsou
-CTCODQNVąÊCWVPCF¾NPKEKUKX[å¾FCNLGFPQ\TCP÷PÊCVÆO÷ąRčNOKNKQPQXQWwMQFW6QXwGEJPQMXčNKPGVTR÷NKXQUVKLGFPQJQ\ąKFKéč s návěsem a také traktor s přívěsem. předmětem dalšího policejního šetření,“
ZHQVQ2QNKEKGè4 V době, kdy předjížděl kamion, jeho doplnil Kořínek.
(mik)

pruhu nepřizpůsobil rychlost jízdy hustotě provozu a v okamžiku, kdy chtěl
podjet osobní automobil Škoda Fabia,
které před ním jelo pomaleji, odbočil
do pravého jízdního pruhu, kde však
narazil do zadní části zde jedoucího
vozu Škoda Octavia, které právě řidič
ve Škodě Fabia předjížděl. Poté narazil
muž ve vozidle Dodge Challenger i do
Fabie, která byla nárazem odhozena
na středová svodidla, kde skončila také
Octavia,“ popsala nehodu Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

'¿OQLêQËNDUDPEROSĆLSRGMËæGøQË

PROSTĚJOVSKO Pirát silnic,
který se neumí za hustého provozu
chovat ani na dálnici! Předminulou
neděli v poledne zřejmě šofér vozidla Dodge velice spěchal, když při
jízdě z Prostějova do Vyškova neudržel nervy na uzdě v zácpě a na dálnici se snažil několik aut proti všem
předpisům podjet pravým jízdním
pruhem. Vymstilo se mu to...
„V neděli 10. května okolo poledne jel
třiatřicetiletý řidič s vozidlem Dodge
Challenger po dálnici D46 ve směru od
Prostějova na Vyškov. Při jízdě v levém

20051210700

zmiňovaných příprav byl více než tristní. Na začátku letošního roku se o projektu, který by propojil celou řadu obcí
a nepochybně výrazným způsobem
podpořil turistický ruch, začalo opět nahlas hovořit. Zásadní otázkou však ale je,
jak do těchto úvah zasáhnou ekonomické projevy koronavirové epidemie.

i vybavení,“ poznamenal starosta vesnice.
V současnosti se stále více obcí snaží udržet své malé prodejny proti konkurenci
ze strany supermarketů. Olomoucký kraj
dokonce vyhlásil dotační titul, který má
zachování venkovských obchodů podpořit. I tak obce ale často musí sáhnout do
vlastních kapes, aby prodejny nezanikaly.
Stejně tak je tomu i v Klopotovicích. „Snížili jsme nájem na minimum. Jinak ale po
nás předešlý majitel večerky nic nechtěl,“
prozradil starosta Bradík.
Na druhou stranu i přes veškerou snahu
se pak stává, že obce o obchody přicházejí. V nedávné době tak uzavřely dveře například v Hradčanech nebo v Hluchově.
(sob)

VGNGOCKNKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
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KLOPOTOVICE Nového nájemce
prodejny mají v Klopotovicích, kde
donedávna fungovala vietnamská večerka. Její provozovatel se ale rozhodl
skončit, avšak obchod osiřelý dlouho
nezůstal. Právě na svém posledním
zastupitelstvu klopotovičtí řešili budoucnost zásobování.
„V únoru za námi provozovatel přišel
s tím, že chce skončit. Nicméně nabídl
za sebe náhradu,“ uvedl starosta malé
obce Vladimír Bradík. Obec následně
vyhlásila výběrové řízení. Výběr byl přitom velice jednoduchý. „Přihlásil se do
něj pouze nový provozovatel. Takže obchod funguje normálně dále, ale s novým
provozním. Jeho předchůdce mu nechal

finišuje

Foto: Facebook

ní případ. Obec jako taková nebyla
poškozena, takže jsme to nehlásili.
A jsem si jistý, že tak neučinil ani
nikdo z místních, protože to by nám
přišlo oznámení,“ upřesniů starosta
Tvorovic Jiří Petrovský.
Je ovšem otázkou, jak budou lidé reagovat, pokud stěračový fantom, nebo
tedy fantomka, začne úřadovat v plné
síle znovu...

KONICE Jako závan starých časů může na návštěvníka působit konické
náměstí. Není to ale ani tak z důvodu historických domů, ale kvůli aktuální podobě náměstí. Stará popraskaná dlažba, nepříliš vzhledná zeleň
nebo parkovací místa. To je současná realita prostorného náměstí, které
za poslední desítky let příliš neprokouklo – pouze na něm přibylo aut.
To by už však brzy mohlo být jinak. Vizáž centra města má totiž proměnit studie, kterou minulý týden představil starosta města zastupitelům.
skytnout jak zeleň, tak i vodní prvek.
Michal SOBECKÝ
„A to lepší, než je hluboká kašna,
„Měli jsme schválenou studii, ale kam lidi hází odpadky,“ pousmál se
doba se posunula. Dřívější plán ne- starosta, který se obrátil na architekmyslel tolik na to, aby si lidé na ná- ta a ten studii připravil. „Měli jsme
městí poseděli, nebo měli důvod se několik setkání, načež jsme došli
sem podívat,“ konstatoval Michal k jednoduché strategii, která by
Obrusník. Nová studie má tak nejen měla zůstat funkční tak sto let. Stututo ambici, zároveň by měla splňo- die skutečně řeší jak klidové zóny,
vat vizi takzvaného zeleno-modrého tak uklidnění parkování, náměstí
prostoru. Náměstí by tak mělo po- by mělo plnit funkci jako odnepa-

měti, musí zde tedy být prostor pro
stánkový prodej i akce,“ prozradil
Obrusník s tím, že by náměstí spolu
se zámeckým parkem mělo tvořit jeden architektonický celek.
Obyvatelé města si ale na náměstí
budou muset ještě nějakou dobu
počkat. Od studie je potřeba přejít
k projektu, jeho schválení, dále také
řešení finanční otázky. Výběrová řízení a kroky úřadů jsou navíc podmíněné lhůtami. „Máme na to nyní dva
roky, což není moc na žádné poflakování. Vše musí směřovat k finálnímu
projektu,“ pronesl starosta města reálnou naději k náměstí, nad jehož rekonstrukcí se vedou debaty pomalu
celé desetiletí.

Takhle může centrum vypadat

potvrdil tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje František Kořínek slovy, že žádný
takový případ v minulosti ve Tvorovicích neřešili.
Pro některé místní je ale vzpomínka na očesaná auta nadále živá.
„Vzpomínám si, že tu někdo ničil
stěrače, tuším před rokem, možná
přede dvěma. Není to zkrátka prv-

5V÷TCéQXÚHCPVQOQR÷VWFGąKNVGPVQMT¾VCNGé¾UVKCWVPGQFP¾wÊ
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už 25. května

PROSTĚJOVSKO V Olomouckém kraji dosud nebyla plně spuštěna dopravní obslužnost. Důvodem je skutečnost, že stále plně
nefungují všechna školská zařízení. Spoje by tak byly nevytížené
a jejich provoz neekonomický.
K jejich omezení došlo v souvislosti s epidemií COVID-19.
„Pokud si to okolnosti vyžádají, jsme
v případě autobusové dopravy připraveni od 25. května plně spustit
základní obslužnost,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan
Zahradníček.

Už nyní je přitom konické náměstí
centrem života, je na něm největší
koncentrace lidí, a kromě prostoru před zámkem se tam koná taky
nejvíce společenských a kulturních
akcí. Navíc se v těch místech nachází
také nejvíce prodejen a obchodních
služeb ve městě. Majitelé některých
z nich by přitom dlouho slibova-

nou rekonstrukci náměstí ocenili.
„Úplně nevím, jak by případná rekonstrukce měla vypadat. Pokud by
ale pak přišlo na náměstí více rodin
s dětmi, nebyl by to špatný nápad.
Rekonstrukci totiž rozhodně potřebuje,“ svěřil se Večerníku Filip
Smejkal, který v Konici s manželkou
provozuje cukrárnu.

-QPKEMÆP¾O÷UVÊO¾RQą¾FP÷RTQMQWMPQWV2ąKUR÷VD[O÷NCPQX¾UVWFKGMVGT¾WRTC
XWLG\GNGÿKRCTMQX¾PÊ
8K\WCNK\CEG/÷UVQ-QPKEG

Vlaky jezdí v regionu bez větších
omezení. Dočasně bylo pozastaveno jen několik doplňkových spojů.
„Drážní doprava kromě nasazení
posilových spojů funguje ve standardním režimu. V případě autobusové dopravy je obslužnost zajištěna v režimu jarních prázdnin,“
sdělila Kateřina Suchánková, ředitelka Koordinátora integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje.
Další informace ohledně zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje lze získat na infolince IDSOK 588 88 77 88 nebo na webových stránkách www.idsok.cz. (red)

KIDSOK obnoví některé
autobusové spoje možná

„Interiéry jsou už téměř hotové, nyní
je na řadě vybavení učeben a sociálního zařízení. Práce musí být hotové do
konce května, poté dojde na kolaudaci.
Žáci do školy nastoupí ale až v září,“ nastínil starosta Smržic Aleš Moskal.
Náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 42 milionů korun, zhruba
polovinu z této částky obec získala
z dotací.
(mls)

Foto: Martin Zaoral
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SMRŽICE V samém centru Smržic
aktuálně probíhá oprava staré budovy základní školy. Na více jak 150
let starém objektu skutečně nezůstal kámen na kameni.
Základní škola ve Smržicích má kapacitu 125 žáků v celkem pěti třídách od 1.
do 5. ročníku. Všichni se už mohou těšit do zmodernizované budovy, na které se v těchto dnech intenzivně pracuje.

Rekonstrukce náměstí v Konici?

„Už v minulém létě se z aut v ulici směrem ke hřišti začaly stěrače ztrácet.
Přišli o ně všichni, kteří parkovali venku. A to i několikrát po sobě,“ svěřila
se Večerníku Ludmila Hýblová, jedna
z obyvatelek obce.
Po obci se tak spekuluje, že se jedná
o stejnou osobu jako před rokem.
„A dost pravděpodobně byla odhalena. Je to jedna místní žena, která tajně pije, a když běhala při večerech po
ulici, tak kradla stěrače, které pak vyhazovala,“ prozradila občanka s lehce ironickým úsměvem. Stejně jako
tehdy, tak i nyní byli u jejího počínání
svědci. Nakonec se ale věc vyřešila
bez zásahu policie, což Večerníku

Michal SOBECKÝ

TVOROVICE Nezvyklý problém
nastal nedávno řidičům, kteří svá
auta odstavili ve Tvorovicích na
volně přístupném prostranství.
Poté, co se ke svým vozidlům vrátili, totiž zjistili, že jejich automobily
jsou „bohatší“ o smirkový papír
pod stěrači. A stalo se tak opakovaně. Lamač stěračů tak záhy dostal
přezdívku STĚRAČOVÝ FANTOM, byť se dokonce zdá, že může
jít o fantomku…
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Přestavba ŠKOLY ve Smržicích

CYKLOSTEZKA Z LUTOTÍNA DO KOSTELCE DOSTALA ZELENOU! 3@1QJMJQD>Á>Cüµ?Á

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

Funguje dál!
Dva
předjížděli.
obchod
Náraz odhodil Fabii na svodidla Přes plnou čáru! Klopotovický
pouze změnil nájemce

Uplynulý pátek 15. května kolem třiadvacáté hodiny zastavila
a kontrolovala policejní hlídka
v Bedihošti osobní motorové vozidlo, které řídil šestadvacetiletý
muž z Přerovska. Při kontrole
policisté zjistili, že mladý muž má
rozhodnutím správního orgánu
vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, a to od dubna
letošního roku až do října roku
2021. Ve věci je vedeno zkrácené
přípravné řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí
svobody až na dva roky.

Mladík se zákazem

V době od pátku 15. do soboty 16.
května vylomil neznámý pachatel
víčko palivové nádrže tahače návěsu, který byl odstavený v Horním
Štěpánově. Z nádrže pak odčerpal
asi 250 litrů motorové nafty. A odčerpat naftu chtěl i z tahače odstaveného přibližně o 200 metrů dále.
Nepodařilo se mu však vylomit
víčko nádrže, to jen porušil. Poškozená společnost škodu předběžně
vyčíslila na bezmála 10 tisíc korun.
Pachateli, respektive pachatelům,
v případě dopadení a odsouzení
hrozí za trestný čin krádeže spáchaný v době nouzového stavu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Až osm let za naftu
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Jedenadvacetiletý Tomáš Pavelka se stal nejmladším starostou v České republice

Michal
SOBECKÝ

20051510727

yyCo vás přimělo „jít“ do politiky? A odkdy se o ni zajímáte?
„Od té doby, co jsem byl ještě dítě.
(usměje se) Už na základní škole
pro mě státověda a politika byly
zajímavé disciplíny. Sledoval jsem
Otázky Václava Moravce a později
Události, komentáře, zajímal jsem
se o zpravodajství z celostátního
dění. A ještě později jsem se začal
více zajímat o obec, o obecní politiku, která ovlivňuje život nás všech
tady. Na začátku roku 2017 jsem se
stal také registrovaným příznivcem
hnutí STAN, nikoliv členem, ale příznivcem. A protože jsem znal okolí
dlouholetého starosty Knapa, věděl
jsem, že jsou to fér lidi a mají dobrý
program. Později jsem měl možnost
vést krajskou volební kampaň do
parlamentních voleb. Nabídku jsem
přijal a společně s tajemnicí Janou
Přecechtělovou jsme do toho šli, načež přišla možnost být členem Mladých starostů a nezávislých. A dneska
je z toho starostování. (úsměv) Ve
STAN působím dále, v září mě pak
zvolili předsedou Mladých starostů
a nezávislých.“
yy Vy jste byl i v čele kandidátky
při posledních komunálních volbách. Jaká cesta k tomu vedla?
„Já jsem dlouhodobě viděl možnost

Byl potenciál jednat o změně ve vedení obce,
rozhodně jsme ale neměli žádný scénář, podle
kterého jsme na zastupitelstvu jeli. Nebylo to
žádné divadlo. Já tedy do posledního momentu
netušil, že to dospěje až do takového konce…
navázat na směr Jardy Knapa, který byl v Mořicích starostou dvacet
roků. Dost mě toho naučil, hodně
jsem toho s ním zažil. A když jej pak
po opakovaných volbách nezvolili
zastupitelé v čele s Martinem Obručou starostou, tak se ve mně zrodila
myšlenka, že by bylo dobré lidem,
kteří volili Jarka a jeho kolegy, dát nějakou alternativu. Ale zároveň jakoby
nepokračovat v kopírování minulosti, ale spíše na tom stavět a vnést do
toho cosi vlastního. I ta kandidátní
listina byla vlastně takovým mixem.
Při pohledu na ni člověk zjistí, že někteří lidé z dřívější seskupení Jardy
Knapa jsou nyní našimi kandidáty.
A tak jsme to zkusili. Nevěděli jsme
samozřejmě, jaká bude úspěšnost.
Snažil jsem se držet nohama při zemi,
protože přece jen jsem si myslel, že
věk bude hrát větší roli. Když jsem ale
potom viděl volební výsledky a naše
vítězství, měl jsem pochopitelně radost. Místostarosta obce, tehdy třetí
na kandidátce, dostal nejvíc preferenčních hlasů, já o jeden méně a až
poté byl pan Obruča. To mě i dost
šokovalo. Rozhodně od té doby jsem
se přestal zabývat tím, že je mi dvacet.
A že to je nějaký důležitý faktor.“
yy Vrátím se ještě k poslednímu
zastupitelstvu. Bylo v plánu, že
proběhne hlasování o konci starosty Obruči?
„Víte, očekávalo, neočekávalo... Já
jsem prostě věděl, že se něco děje.
Věděl to ale i on, od toho bývalého
zastupitele z jeho koalice. Oba jsme
věděli, že není spokojenost s tím, jak
se obec vede a že důvěra ve starostu
klesla. A poté, když přišli na schůzi
občané, dost jasně začali řešit svoje
problémy, co s obcí měli. Docela mě
to překvapilo. Proběhly tam záležitosti, u kterých jsem předpokládal, že
byly vyřešeny jinak. Všechno dospělo
bohužel až do fáze, kdy se začala přetřásat pozice starosty. Byl potenciál
ke změně, rozhodně jsme ale neměli
žádný scénář, podle kterého jsme jeli.
Nebylo to žádné divadlo. Já tedy do
posledního momentu netušil, že se

budou dít konkrétní změny. Bylo strašně
moc proměnných, kdy to
mohlo dopadnout úplně jinak. Starosta se k tomu mohl postavit tak,
že chce šetřit, mohl se panu Olšanskému omluvit za vyjádření ohledně
domu a bylo by třeba všechno jinak.
To se prostě nestalo a dospělo to tedy
tam, kam to dospělo...“
yy Co se týká bývalého starosty,
bude probíhat nějaká spolupráce
s ním a dalšími zastupiteli z jeho
hnutí?

vizitka
TOMÁŠ PAVELKA
Foto: archiv T. Pavelky

„Nejen pan Obruča, ale zbývající
tři zastupitelé od něj řekli na veřejné schůzi, že rezignují! Ale právně
to nemá dopad, musí proběhnout
písemná rezignace. V těchto dnech
mě tedy čeká diskuse s nimi, jak to
mysleli, zda to, co řekli na schůzi, je
finální rozhodnutí a potvrdí to tím
pádem písemně. Pak budeme losovat náhradníky. Může se také stát, že
v zastupitelstvu budou chtít zůstat.
Těžko nyní tedy říkat, jak bude vypadat spolupráce, když nevíme, kdo
v zastupitelstvu bude...“
yy Co vnímáte jako největší dluh
obce?

„Jsou to tři věci, u nichž by bylo optimální, kdyby se během zbývajících
dvou a půl let měly stihnout. Jednou
z nich je rekonstrukce veřejného
osvětlení. Druhou pak odložené
práce na chodníku v ulici ve směru
do Němčic nad Hanou. Bylo by fajn
také po deseti letech udělat víceúčelové hřiště, které mají už i v Srbcích.
A abych nezapomněl, tak je tu ještě
velký dluh z dřívějška – obci totiž
chybí stavební místa. Nedá se zde
skoro stavět. I když je mi jasné, že se
nejedná zrovna o běh na krátkou trať.“
yy Zmiňoval jste svůj věk. Berete
ho jako výhodu nebo nevýhodu?

✓ narodil se 19. května 1998 v Prostějově
✓ student práv, politik a nově starosta Mořic
✓ dětství a mládí strávil v Mořicích,
kde stále bydlí
✓ vystudoval Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži
✓ aktuálně je studentem práv
na Masarykově univerzitě v Brně
✓ v politice aktivně působí ve hnutí Mladí starostové
a nezávislí, dále pak ve Sdružení místních samospráv
✓ činný je také v dalších aktivitách, vede mořickou knihovnu,
rovněž působí v prostějovském děkanátu
✓ mezi jeho zájmy patří setkávání s přáteli, cestování,
politika, technika i architektura
✓ je svobodný a bezdětný
✓ od loňského roku je členem krajské hodnoticí komise
v klání Vesnice roku
zajímavost: zvolením se stal nejmladším starostou v České republice,
když na pomyslném trůnu vystřídal starostu České Kamenice Jana
Papajanovského, který do úřadu nastupoval jako třiadvacetiletý

20051510728

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

„Nic není černobílé. Že je vám padesát let má plusy i mínusy, totéž se dá
říct i o mém věku. Co se týká možného
nedostatku zkušeností, tak si nemyslím, že bych byl převelmi zkušený. Na
druhou stranu jsem ve Sdružení místních samospráv. Musím říct, že po zvolení se mi ozvalo hodně starostů z okolí.
Prý kdykoliv budu něco potřebovat,
rádi mi pomůžou. To mě překvapilo.
Chtějí se prý i podívat na obec a říct,
co by se mohlo udělat. Co se pak týká
samotného starostování, hlavně bych se
chtěl chovat morálně a slušně ke všem.
Starosta je od slova starat se. Prvním
dopisem jsem se snažil lidi informovat
a zároveň jim říct, aby se na obec obrátili, pokud by jim mohla s něčím pomoci.
Chtěl bych, aby Mořice žily jako společenství lidí a nebyla jen hromádkou betonu. Neříkám,
že tomu tak bylo
nebo je, ale
dá se udělat více.“

20022410321

PROSTĚJOV Aby se student aktivně zapojil do politiky, to není
příliš časté. A aby se dostal přímo
na post starosty, to už je teprve
unikátní počin i mimořádná událost. Přesně v této situaci se ocitl
Tomáš Pavelka (na snímku). Jedenadvacetiletý student práv byl
v posledních komunálních volbách před dvěma lety v čele kandidátky hnutí ´Volba pro Mořice´. Ta sice získala největší počet
hlasů, přesto zamířila do opozice.
Až nyní, po svržení dosavadního
starosty Martina Obruči, se Pavelka dostal do čela obce, čímž se tak
stal nejmladším starostou v České
republice. A zároveň člověkem, na
kterém bude nyní záviset hodně
z toho, co se ve vesnici stane nebo
naopak ne. Jak říká, politikou se
začal zabývat už jako dítě. Záliba
jej nepustila, čeká jej i proto teď
zmíněná výzva.

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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Do Vrahovic

SOŠPO získala Cenu
Jana Amose

Komenského!
Díky výuce
o EU

o týden dřívnež do

aquaparku

PROSTĚJOV Jak Večerník
avizoval už v předchozích vydáních, obě prostějovská koupaliště jsou Domovní správou
připravována na otevření, a to
navzdory hygienickým opatřením proti hrozbě nákazy
COVID-19, která budou určitě v platnosti i během června.
Jak nyní potvrdil šéf Domovní
správy Vladimír Průša, vrahovické koupaliště otevře své
brány o týden dříve než krasický aquapark!
„Na obou koupalištích nyní
probíhají konečné fáze přípravných prací a v obou případech
nepřipravujeme žádné významné změny oproti loňské sezóně.
V aquaparku se však výrazně
změní kvalita a rozšíření občerstvení. V tuto chvíli se nic nemění
na našich plánech obě koupaliště
otevřít během června. Koupaliště
ve Vrahovicích otevřeme veřejnosti 8. června, aquapark v Krasické ulici pak o týden později

15. června. Samozřejmě to vše za
předpokladu, že to dovolí počasí
a vládní opatření,“ sdělil Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.
Večerník zajímalo, za jakých hygienických podmínek a nutných
opatření bude letošní koupací

Škola sklízí
úspìch
za dlouhodobou
snahu

sezóna probíhat. „Nějaká přísná
opatření budou rozhodně i nadále v účinnosti. Konkrétně to ale
budu schopen popsat až v příštích dnech, kdy má vláda České
republiky vydat jasný manuál pro
provoz koupališť,“ konstatoval
Průša.
(mik)

Roušky budou
na koupalištích
až na výjimky povinné
Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky,
nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, povinné jsou dvoumetrové rozestupy. Před
vstupem si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce. Podmínky pro
provoz venkovních koupališť, vnitřních bazénů, saun nebo wellness center dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.
(red)

2TQUVąGFÊPCQEGP÷PÆwMQNG\CEJ[EWLGWM¾\MC\XKFGC2QLGJQ\JNÆF
PWVÊ\CXN¾FNCPCEGNÆwMQNGXGNM¾URQMQLGPQUV
2x foto: internet

PROSTĚJOV To je paráda! Velká radost i pocit zadostiučinění zavládly
na Střední odborné škole podnikání
a obchodu (SOŠPO). Soukromý prostějovský ústav byl jako vůbec první
a zatím jediný z celé České republiky
oceněn Cenou Jana Amose Komenského, kterou od Evropské komise
získal za vysoce kvalitní výuku o EU.
Ceny Jana Amose Komenského byly letos vůbec poprvé vyhlášeny v rámci Dne
Evropy, který připadá na 9. května. Z každé členské země Evropské unie ji získala
jediná škola. Zálusk na ni si mohly dělat
pouze ty, které o EU učí způsobem atraktivním pro studenty. A mezi ně SOŠPO
již pěknou řádku let určitě patří! „Cena
pro nás znamená velmi prestižní ocenění

„TO JE ALE

BINEC!“
rozčilují

20051510720
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se radní

naší práce. Zároveň je to uznání našeho
dlouhodobého vzdělávání v oblasti evropské problematiky a dalších aktivit,
které organizujeme pro naše studenty,“
okomentoval výrazný úspěch prostějovské školy její ředitel Marek Moudrý.
Školy se do soutěže hlásily prostřednictvím formuláře. Musely napsat za jakou
aktivitu a popsat výuku, součástí nominačního formuláře bylo také natočení videa. „Jeho hlavním účelem bylo ukázat,
jak se žáci dané školy o Evropské unii učí,
míru jejich zapojení a používané výukové metody,“ vysvětlil Moudrý. „Celkově
má navrhovaná práce rozhodně pozitivní
dopad na studenty a učitele školy a pomáhá jim inspirativním způsobem se
dozvědět o Evropské unii,“ přidal ředitel.

PROSTĚJOV Místa, kam
jedni chodí relaxovat,
druzí jej ale neustále zásobují nepořádkem a odpadky. Sociální sítě stále
více zaplavují informace
o nepořádku jak kolem
kontejnerů s komunálním
odpadem, tak i v místech
relaxace v biokoridoru
Hloučela.
„Stále častěji vyjíždí úklidové čety na místa, kde někteří
občané ukazují, že odpadkové koše jsou pro ně cizím
pojmem. Místa, která jsou
jeden den uklizena od zbytků řekněme pikniků, jsou
brzy opět znečištěna odpadky. Musím se ptát, to si lidé
skutečně naváží toho, co tu
máme?“ kroutí hlavou první
náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Přitom to není tak dávno, co
prostějovští konšelé upozorňovali na černé skládky vznikající v prostorách určených

pro oddech a také kolem kontejnerů na komunální odpad,
například na Husově náměstí. „Odpadkových košů je po
městě skutečně dostatek, také
podzemní kontejnery mají
lidé k dispozici, pořizujeme
polopodzemní kontejnery,
jsou zde klasická kontejnerová hnízda, ale pořád to některým spoluobčanům nestačí.
Má tedy cenu investovat do
revitalizací sídlišť, venkovních
ploch, hřišť a biokoridoru,
když někteří stále znečišťují
okolí těm druhým?“ zlobí se
také náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
„Takto vynaložené peníze
na stále opakující se úklid by
mohly být využity smysluplněji. Místo toho jsou vydávány na úklid po těch, kterým
slovo pořádek nic neříká. Vše
je jen o lidech a restrikce jsou
až tím posledním řešením,“
vzkazuje rozhořčeně náměstek Pospíšil.
(red)

Samotná cena by do školy měla v dohledné době doputovat poštou. Její
součástí je také finanční odměna ve
výši 8000 eur. Jak tuto částku v SOŠPO využijí? „Připravíme několik projektů a necháme studenty rozhodnout,
který z nich si vyberou,“ usmál se Marek
Moudrý.
Na školu ze všech stran mířilo velké
množství gratulací. Jako vůbec první se
ozvala Olga Sehnalová, která coby poslankyně v evropském parlamentu působila deset let, a to až do července loňského roku. „Mám opravdu velkou radost!
Za dlouhodobou soustavnou a nápaditou evropskou výuku si cenu právem zasloužíte,“ vzkázala škole Olga Sehnalová.
(mls)

Rozhledna na Kosíři

v pátek
otevřela
ze strany 3
➢

PROSTĚJOV Rozhledna na Kosíři může
na některé z návštěvníků hanáckého Mont
Blancu působit tak, že je více zavřená než
otevřená. Letos jejímu plánovanému dubnovému zprovoznění vystavila stopku
opatření proti šíření koronaviru.
Od uplynulého pátku byste se však již na rozhlednu měli dostat. „Návštěvníci by měli při
návštěvě použít dezinfekci umístěnou u vstupu a musí si dávat pozor na rozestupy. Nahoru
jich bude vpuštěno maximálně deset,“ vyjmenovala omezení Hana Rozsypalová, předsedkyně Mikroregionu Kosířsko. Rozhledna by
měla být přístupná zatím v pátek odpoledne
a po oba víkendové dny od 9:00 do 19:00 hodin, v polovině června by mělo být otevřeno
každý den od 9:00 do 19:00 hodin. (mls)

20051510724
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

Prostějované se v nastalém týdnu budou chovat jako utržení ze řetězu. Znovuobživlé obchody a další provozovny nás vyženou z domácností a najednou nebudeme
vědět, co dřív. Zavládne tak chaos v našich plánech a budeme se chovat splašeně.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
se zabývat malichernostmi místo
toho, abyste řešili jen důležité záležitosti. Ztratíte spoustu času vyřizováním prkotin. Nedivte se potom,
že vám spousta věcí unikne, zároveň
přijdete o značnou sumu peněz.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Sluníčko
a teplo vás vyženou do zahrady,
kde budete mít práce více než dost.
Díky zahradničení se ale zbavíte
stresu a přijdete na zcela jiné myšlenky. Konečně nebudete cítit závislost na práci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zbytečně se v různých ohledech držíte při
zemi a místo toho, abyste se pokoušeli
prosadit své názory, raději se spokojíte
s názory druhých. Měli byste mít větší
sebevědomí a snahu prosadit se.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Stihnete
toho mnohem více, než si naplánujete. Vaše výborná fyzická kondice
bude mít za následek i daleko více
aktivit během volna. Během víkendu si navíc najdete čas na rodinu
a chvíle strávíte společně.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Protože budete hodně arogantní, očekávejte
hned několik střetů s nadřízenými
i kolegy v zaměstnání. A protože si
budete chtít stále prosadit pouze
svoji pravdu, očekávejte i hrozbu
výpovědi.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Čeká
vás nutná návštěva zubaře. Bolest chrupu už bude k nevydržení
a v žádném případě nespoléhejte na
tlumící léky. Kvůli těmto zdravotním problémům budete i nevrlí na
rodinu a přátele.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Váš partner bude nadšen a čeká vás velice
milé prostředí v rámci rodinného
kruhu. Důvodem je maličkost,
z práce budete v těchto dnech
domů docházet v přijatelnou dobu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Jeden
z vašich kolegů udělá hrubou chybu
a vy jej na to upozorníte. Dotyčný
vám bude velmi vděčný za to, že
se vše odehraje v rámci maximální
diskrétnosti. Najednou budete mít
o kamaráda víc.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Alkohol může ve vašem případě nadměrně zatížit játra a ledviny. Proto
buďte velice opatrní a vyhýbejte se
místům, kde by vás do pití alkoholu
nutili. Bavit se můžete i jinými způsoby, například výletem do přírody.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Po celý týden se na vaší tváři
budou objevovat vrásky navíc. Dostanete se do kolotoče vyřizování
nejrůznějších problémů, které se na
první pohled jeví jako neřešitelné.
Pomohou vám ale vlivní přátelé.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V nejbližších dnech vás přepadne uklízecí mánie.
Váš domov se rázem změní v nepřehlednou zónu, kterou ovládne vysavač,
chemické přípravky, košťata a hadry.
Požádejte partnera o výraznou pomoc.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. V posledních měsících jste našetřili nějaké
peníze, které byste právě nyní mohli
v klidu utratit. Nakupujte ale pouze
věci, které nutně potřebujete ke svému životu. Neutrácejte za blbosti,
které brzy vyhodíte.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OPLATKY…

Mila 50 g
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Naše
4'57/¦

Oplatka je pokrm z nekvašeného jemného tenkého těsta obvykle s tlačeným
vzorem. Oproti sušence bývá tenčí, plochá, netučná. V každém případě chutná
a je mezi konzumenty oblíbená. Značku Míla či kávenky a oříškové miňonky
koupíte za stejnou cenu ve všech marketech, mléčnou Delissu jsme objevili za
nejvýhodnější cenu v Tesku, Bille a Kauflandu, na tomto místě se vyplatí i nákup
horalky. Hořkou Fidorku pak nabízí nejlevněji Penny market.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 13. května.
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Podporujeme ),1$1é1«3202&
PDOÛPVURYGREøNRURQDYLURYÇNUL]H
Stát vyslyšel připomínky Hospodářské komory, Svazu obchodu
a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Komory daňových
poradců, aby finanční podporu
pro překonání koronavirové krize poskytl také společníkům malých společností s ručením omezeným. Vládní návrh na denní
500korunový příspěvek pro tuto
skupinu podnikatelů projednávají poslanci.
Podporu malých „eseróček“ Hospodářská komora prosazovala od
začátku koronavirové krize. Stát
v době, kdy – byť z pochopitelných
důvodů – výrazně omezil byznys
většině podnikatelů, nemůže z finanční podpory vynechat desetitisíce podnikatelů, kteří fungují právě
jako s.r.o.
„Není výrazný rozdíl například
mezi majitelem malé restaurace podnikajícím jako živnostník
a hostinským, který si z administrativních nebo finančních důvodů
otevřel hospodu jako s.r.o. Vítám
proto přístup státu, který i této skupině podnikatelů konečně pomůže.
Nyní doufám, že předloha co nejrychleji projde Parlamentem, aby
podnikatelé měli peníze na účtech
co nejdříve,“ říká prezident Hospo-

dářské komory Vladimír Dlouhý.
Na podobě kompenzačního bonusu pro s.r.o. se s ministerstvem
financí kromě Hospodářské komory podílely i další podnikatelské
organizace. V posledních týdnech
se ukazuje, že programy, na jejichž
přípravě vláda spolupracuje s lidmi
z praxe, velmi dobře fungují.
„Po kompenzačním bonusu pro
živnostníky je toto již druhý program, na kterém s námi vláda spolupracovala. Je vidět, že vláda díky spolupráci s podnikateli dokáže vytvořit
program, který pomáhá rychle a bez
zbytečné byrokracie. Pevně doufám,
že to bude inspirací i pro další ministry a že společně dokážeme zatím
hodně těžkopádnou a pomalou pomoc podnikatelům i jejich zaměstnancům zjednodušit,“ vysvětluje
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Projednávaná předloha v mnohém
pomůže také rodinným firmám,
které zpravidla podnikají právě formou s.r.o. „Vítáme, že se podařilo
prosadit v této kompenzaci nejen
dva společníky s.r.o., jak bylo původně plánováno, ale i osoby blízké.
To de facto znamená výhodu pro
rodinné firmy. Také jsme prosadili,
aby nebyli potrestáni ti jednatelé
či společníci s.r.o., kteří někoho

zaměstnávají – za to by měl každý
podnikatel v této zemi dostat bonus, a nikoli být vyloučen z podpory,“ popisuje místopředsedkyně
představenstva Asociace malých
a středních podniků a živnostníků
ČR Pavla Břečková.
Na podobě kompenzačního balíčku se podíleli odborníci na daňovou problematiku, kteří jsou právě
s drobnými podnikateli v denním
kontaktu.
„Je velmi důležité, že Komora daňových poradců ČR měla možnost
podílet se na přípravě obou větví
kompenzačního bonusu pro malé
podnikatele. Daňoví poradci jsou
svým klientům dlouhodobě nejblíže a velmi dobře proto znají jejich
problémy i potřeby a dovedou je
srozumitelně tlumočit zástupcům
vlády,“ uvedl vedoucí sekce správy
daní a poplatků Komory daňových
poradců ČR Tomáš Hajdušek.
Společníci malých s.r.o. postižených krizí by podle návrhu novely
zákona o kompenzačním bonusu
mohli žádat o příspěvek 500 Kč
denně. Čerpat by ho mohli i zpětně, a to za období od 12. března do
8. června. Celkem tak mohou malí
podnikatelé získat za uvedené období bonus ve výši 44 500 Kč.
Zdroj: TZ HK ČR

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Plumlov
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 1.6. 2020 od 7:30 do 9:00 Dne: 10. 6. 2020 od 7:00 do 15:00 Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Novosady, Mlýnská, Hřbitovní, Bližník vč. MŠ, Na Aleji + č. 251, Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. JedHliník, a dále č. p. 2, 231, 3 na ulici Podhradská, Zámecká (mimo areál nostranně ulice Horní brána od č. 271
Horní brána a č. p. 660 a 13 na ulici zámku), ul. Boskovická jednostranně po č. 420. Oboustranně ul. Zahradní
Tyršova.
od bývalého kina č. 362 po č. 112 vč. od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a 471.
Obec: Prostějov
nákupního střediska a druhá strana od Jednostranně Komenského nám. od
Dne: 2. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 č. 544 po Tyršovo nám., celá ul. U Par- č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
hodin. Vypnutá oblast: ul. Krokova ku po č. 233 a dále ul. Sv. Čecha po č. Obec: Hluchov
s č. 12 - 24, ul. Družstevní s č. 1. - 9. 229 a 297, Tyršovo nám. č. 158, 159, Dne: 5. 6. 2020 od 7:30 do 14:30
Obec: Kostelec na Hané
160, 180, 181, 183, 184, 186, banko- hodin. Vypnutá oblast: chaty u StříDne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 9:00 mat, CETIN a.s. a celá ul. Krátká.
brného potoka č. 15, 363, 17.
hodin. Vypnutá oblast: ulice: Palac- Obec: Vrchoslavice
Obec: Prostějov - Držovice
kého - celá mimo č. 919, 965, 939, Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 ho937, Pod Kosířem - celá, mimo č. hodin. Vypnutá oblast: oboustranně din. Vypnutá oblast: část obce Dr163, ulice Sportovní - od ul. Palacké- podél silnice od Mořic od č. 114 po žovice: ul. Olomoucká s č. 480, 498,
ho po MŠ (včetně) a č. 868, sídliště č. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně 496, ul. Anenská s č. 522, 520, 514,
Sport s č. 775, 774, 773, 772, 868, ulice za školou od č. 140 a 130 po 482, 478, 483.
887, 866, Jakubské nám. od č. 98 po konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, Obec: Mořice
č. 105 vč. kostela, fary.
včetně ulice s č. 170, 158, 153, 176. Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
Obec: Kostelec na Hané
Dále č. 5, 71, 72, kostel, oboustranně hodin. Vypnutá oblast: oboustranDne: 3. 6. 2020 od 9:00 do 11:30 od č. 113 a 11 po konec obce směr ně hlavní ulice od č. 94 a 21 po
hodin. Vypnutá oblast: vypnutá Němčice ohraničený čísly: 138, 139, konec obce směr Němčice s č. 152
oblast: sídliště Sport s č. 768, 769, 157, 40 a 53.
a 50. Ulice k zámku vč. č.13, 123,
770, 771, 772, 786, 791, 792, 793, Obec: Vrbátky
100. Ulice od č. 180 a 108 po č. 163
847, 848, 864 + vedle novo, 865, Dne: 3. 6. 2020 od 7:30 do 15:00 a 96. Odběratelská trafostanice Mo146, novostavby RD ul. Palackého hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky č. p. řice ZD (č. 300711).
č. 919, 965.
144, 181, 285.
E.ON Distribuce a.s.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 19. května.
úterý 19. května - blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského,
Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka, Krapkova (J.Lady – Za veledromem)
čtvrtek 21. května - blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní
(Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdích žijí dál.

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

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 17. května 2020
uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil manžel a otec,
pan Kamil KRUTOVSKÝ.
S láskou vzpomíná manželka
a syn Kamil s rodinou.

Dnes, tj. 18. května 2020
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František FIALA.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

Dne 19. května 2020
tomu budou 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Rostislav MAZAL.
S láskou stále vzpomíná manželka
Marta a děti Martin,
Markéta, Radek s rodinami.

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

Dne 17. května 2020
uplynulo 15 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka,
paní Ludmila KUBÍČKOVÁ.
S láskou vzpomínají synové
a dcera s rodinami.

Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 21. května 2020
si připomeneme 10. výročí úmrtí
paní Milady NOVÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Stanislav a Pavel s rodinou.

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

Dne 15. května 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí
pana Pavla ZEZULY.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Dne 24. května 2020
vzpomeneme 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan František FRANC
z Vícova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi. S láskou děkuje rodina.

Jen vzpomínky nám zůstaly na
společné dny šťastné, jsou v srdci
ukryté, hluboké a krásné.
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Dne 23. května 2020
si připomeneme 10. smutné výročí
úmrtí mého drahého manžela,
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou.
Děkuji všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dnes, tj. 18. května 2020
uplyne 14 let od chvíle,
co nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jindra a Vlasta s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 18. května 2020
to je 1. rok, co nám odešel náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a bratr,
pan Jan KOLEŇÁK
z Kralic na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku děkuje
manželka Božena a synové.

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

Dne 22. května 2020
by se dožil 78 let
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova
a dne 7. června 2020
si připomeneme 9. výročí úmrtí.
Kdo jste ho znali, prosíme,
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka,
syn Jirka s rodinou, dcera
Renata s rodinou a pravnouček
Jiříček a pravnučka Julinka.

Dnes, tj. 18. května 2020
uplyne 29. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA

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

Dne 21. května 2020
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás naždy opustila
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 14. dubna 2020
jsme vzpomenuli 21 let,
kdy mě opustila moje
milovaná manželka,
paní Emílie KUBÁLKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
se mnou. Za tichou vzpomínku
děkuje manžel.

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a s láskou budeme
vzpomínat.
Dne 19. května 2020
uplyne již 3. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, druh a kamarád,
pan myslivec Karel MICHL.
Tvůj odchod nás nepřestal bolet.
Myslíme na Tebe pořád. Chybíš
nám. Družka Ludmila, dcery
Jana a Lenka s rodinami.

Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám všem.

a dne 22. května 2020
vzpomeneme 23. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se
dne 26. května 2020
dožila 92 roků.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
děti s rodinami.

Dnes, tj. 18. května 2020
uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil
pan Josef IVAN
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka
Anna, syn Josef s rodinou a dcera
Ilona s rodinou, vnoučata Jakub,
Tomáš, Veronika a Daniel.
Za vzpomínku děkujeme.

Dne 15. května 2020
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí
paní Františky RAŠKOVÉ
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Anka s rodinou.

Dne 23. května 2020
by oslavila 95. narozeniny
paní Eliška KUČEROVÁ
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají dcery
s rodinami a vnoučata s rodinami.

Dne 23. května 2020
tomu bude 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Karel KUČERA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
a syn Dalibor s rodinou.

Dne 15. května 2020
jsme vzpomenuli 28 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 20. května 2020
uplyne 1 rok, kdy nás opustila
naše drahá a milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Zdeňka KOLAŘÍKOVÁ
z Vrbátek.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

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
Láska v srdcích nekončí,
v srdcích navždy Tě budeme mít...

Dne 15. května 2020
uplynulo 5. smutné výročí od úmrtí
pana Ing. Evžena MÜLLERA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Marta a dcery Edita a Pavla
s rodinami a děkují všem
za tichou vzpomínku.

Světlo jedné duše uhaslo,
však její teplo hřeje naše srdce dál.
Odešel člověk, jehož milovali,
v našich vzpomínkách žije dál.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit
se žít bez nich.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dnes tj. 18. května 2020
uplyne 5. smutný rok od úmrtí
naší milované maminky,
paní Růženy DANĚČKOVÉ
z Otaslavic.
S láskou v srdci vzpomínají
synové s rodinami.

0CwGUTFEGPC8¾U

Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen, než probuzení...
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Dne 24. května 2020
by oslavil 80 let
pan Jaroslav LIEDERMAN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jaroslava a celá rodina.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Věra Korčáková 1943
Prostějov Pondělí 18. května 2020
Ludmila Havelková 1931
Lipová Vladimír Šnajdr 1941 Tvorovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Kovářík 1944
Ondratice Kamil Musil 1930 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Hořava 1932
Prostějov Emilie Hexmanová 1933 Slatinky 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Bureš 1937
Ptení Pátek 22. května 2020
Ivan Štipčák 1955 Čelechovice na Hané Dagmar Hradilová 1943 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Věra Kuptíková 1936
Hrubčice Jarmila Čamková 1920
Určice
Prostějov František Javořík 1947
Ludmila Tatárková 1921
Vřesovice
Anna Jurníková 1938
Hluchov Jiří Kardinál 1952
Kostelec na Hané Dagmar Javoříková 1943
Určice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Ševčík1929
Niva
Josef Vyhlídal 1938 Přemyslovice
Marie Krušinová 1933
Alojzov

Poslední rozlouèení
Pondělí 18. května 2020
Dagmar Zapletálková 1950 Drahany 13.00 Obřadní síň Mlýnská
úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 22. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Hlavatý 1930
Bedihošť
Jaroslav Kazda 1944 Kralice na Hané
Jan Nadymáček 1936
Vrahovice

Poslední rozlouèení
Pátek 22. května 2020
Jaromír Výmola 1936 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
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řádkoví inzerce / nabídka pracovních míst
REALITY

KOUPÍM

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

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

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

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

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

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.
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Od 1.6.2020. Neprodávejte překupníkům, ale odborCena 5.000 Kč+inkaso. Tel.: 732 548 756 níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Na obsluhu letní zahrádky přijmeme
Sečení trávy a náletových křovin.
brigádníky. Možno i na HPP.
Tel: 775 780 046
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Přijmeme skladníka na HPP. Požadavmail: jos.bures@seznam.cz,
ky: znalost práce na PC, fyzická zdatwww.zednickepraceprostejov.cz
nost. Tel.: 777 099 406
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
-(ÿ$6
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
6(95É7,7
www.stolarstvijancik.cz,
'2æ,927$
Tel.: 604 820 358

:::9(&(51,.39&=

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
Vykupujeme starý nábytek do roku mail: 99fab@seznam.cz
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkč- Sekání trávy, prořez dřevin, úprava zahní, svářečka TRIODYN a jinou, staré rad. www.seceni-kaceni.cz,
motorky Javy a celé pozůstalosti.
tel.: 605 86 41 40
Tel.: 702 809 319
Masáže dílčí i celého těla, ruční
lymfodrenáže nohou
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
(zeštíhlí a navodí lehký krok).
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Žeranovská 1012/34, Pv
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraObjednávky tel.: 608 639 609
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
alternativajana@seznam.cz
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
masazejanahladka-cz.webnode.cz/
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Pondělí 18. května 2020
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Příprava výkresů
Řidiči C+E
Traktoristé
Traťoví dělníci
Manipulační dělníci

Plat (Kè)
26 000 Kč
34 000 Kč
28 000-34 000 Kč
19 200 Kč
20 000-25 000 Kč

Provoz
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
střední odborné

Firma
KITTEC, Kelčice
JAMATRANS MORAVIA, Pv
STATEK Prostějov
TOMI-REMONT, Prostějov
Nature, Držovice

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 .

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

FINANCE

Půjčky 5-50000.fy.Expres Casch. Prostějov a okolí. Tel. 728 321 390
Rychlá půjčka 5-30.000 Kč. Peníze ještě dnes. ExpressCash. Kdykoliv volejte.
Tel.: 777 064 241

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

Prodám palivové dříví za dobrou cenu.
Zprostředkuji půjčku 5-30.000 Kč. PeTel.: 605 86 41 40
níze ihned po schválení. ExpressCash.
Kdykoliv volejte. Tel.: 733 666 493
Prodám starší vybavení stolárny-protahovačku, hoblovku, dlabačku a jiné. Tel.:
728 949 375
Prodám Škoda Fabia, šedá metalíza,
2000.02, 44kW, 1,4 najeto 112.000 km,
TK 4/2022. První majitel. 100% garance
najetých km. Tel.: 732 548 756

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

1. HLÍDAČE - PRÁCE V ODPOLEDNÍCH
A NOČNÍCH HODINÁCH
Požadujeme: bezúhonnost, spolehlivost.
Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků výhodou

2. SKLADNÍKA
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelská znalost PC (Word, Excel), ŘP sk. B.

Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.

3. PRACOVNÍKA ČISTIČKY OSIVA
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ vzdělání technického zaměření,
zemědělského směru výhodou, zákl. znalost práce na PC.

JE V PÁTEK

Nabízíme

22. KVÌTNA

- po zapracování pracovní poměr na dobu
neurčitou s dlouhodobou perspektivou
- stravenky, jídelna v areálu SEMO - výběr ze 4 jídel
- možnost nástupu ihned, nebo dohodou

Životopis zašlete na personal@semo.cz nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

15021020132

V 10.00 HODIN

- práci na hlavní pracovní poměr v silné a
stabilní společnosti
- dobré platové ohodnocení
- jednosměnný provoz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovníkům domova
důchodců v Kostelci na Hané za péči
o našeho zesnulého tatínka, pana
Jaroslava Blahu. Děkují synové s rodinami.
Dovoluji si tímto vyjádřit své
poděkování městu Prostějov
a jeho vedení, za finanční pomoc
v této těžké době. Zvláště si vážím
velmi komfortní a rychlé
administrativy této pomoci,
vše bylo dostupné, přehledné,
jednoduché a hlavně rychlé.
Jako jedni z mála umožnilo město
vše vyřídit elektronicky,
což podpořilo hlavní myšlenku,
tedy zamezení případnému
šíření epidemie při vzájemném
potkáváním se lidí.

2TQF¾X¾VGMWRWLGVGéKPCDÊ\ÊVGUNWåD["

4
Právě tolik
nabídek najdete
v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

0CwGTWDTKMCą¾FMQXÆKP\GTEGLGVCF[UV¾NGRTQ8¾U

8[WåKLVGą¾FMQXÆKP\GTEG

CXÚJQFPÆCMEG\FCTOC

-QPVCMVWLVGKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\PGDQXQNGLVG

20051310706

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

SEMO Smržice přijme

16011421482

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
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Také dvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 21. 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.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Mozartova
Petr PROVOZNÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě500Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jindřich Polák
Jan SEDLÁČEK, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
S PŘÍJEMNÝM ÚSMĚVEM Dana PAZDEROVÁ, Brodek u Prostějova
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 3, 2, 9
Pavel ŠOBR, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

20041760596

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Chceš-li nákup větší menší
Bohumil VÉMOLA, Kelčice
zastavíš se v Želči.
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

KNÍR, SMÍR, STRŽ, UCPAT, PICHL, OVES, ARTISTA, KÚRA, SLOUP,
FREE, STOA, COMA, TCHOŘ, PSÍK, ACER, ÁCHAT, STEVARD,
MRCHA, ŠERM, SLOJ, SAKR, SERVIS, POLESÍ, CHTÍT, OPTIMA,
ŠUTR, MOLL, OHBÍ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU
a graficky lehce poupravili asistenta nového kouče prostějovských fotbalistů, který za 1.SK hrál na
sklonku kariéry…
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ZVLÁDNĚTE HRAVĚ….

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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TIP 9HîHUQtku

OTEVÍRÁ SE ČERVENÝ DOMEK

KDY: ÚTERÝ 19. KVÌTNA 2020, 13.00 HODIN
KDE: BEZRUÈOVA 153, KOSTELEC NA HANÉ

NOVÁ EXPOZICE
Básník slezského lidu
3HWU%H]UXþ
otvíráme 19. 5. 2020 v 13 hod.
.RVWHOHFQD+DQp%H]UXþRYD

OTEVÍRACÍ DOBA
duben – červen, září a říjen:
út – pá 13.00 – 18.00
so, ne 10.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00
červenec a srpen:
út – ne 10.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00

VSTUP ZDARMA
Informace: tel.: 775 887 067
www.muzeumpv.cz
cervenydomek@muzeumpv.cz

Slavnostní otevření je naplánováno na zítřejších 10.00 hodin
za účasti ředitelky muzea a náměstka Olomouckého kraje
Petra Vrány. Pro veřejnost se dveře otevřou ve zmíněných
13.00 hodin.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»67$
$9»67$9<
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Mìstské divadlo
Prostìjov

Kulturní klub
DUHA

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 19. a čtvrtek 21. května
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

Školní 4, Prostějov
do 15. srpna
BEST FRIENDS FOREVER
Scénografická instalace Karolíny Jansové
v oknech je koncipovaná jako výkladní
skříň, která je k dispozici 24 hodin denně
a představuje autorčiny dvě nově ušité
přítelkyně, které vznikly v čase stráveném
v karanténě.

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, čtEkocentrum Iris
vrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
Husovo nám.67, Prostějov
v podobě odborného sociálního
* ve středu 20. května od 9:00 hodin
poradenství a nabídky baterií do
se pořádá akce pro seniory a další dosluchadel a drobné příslušenství ke
spělé zájemce „JARNÍ KOLÁŘOVY
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
SADY“. Sraz u hvězdárny.
či ušní tvarovky různých velikostí).
RÙZNÉ...
Prostějovská odbočka Sjednocené
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služ- organizace nevidomých a slabozrakých
by nevidomým a slabozrakým občanům (SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
na adrese: Kostelecká 17, 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
pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizok zapůjčení kompenzační pomůcky,
vání záležitostí v rámci výhod a dávek
např. polohovací lůžka, ortopedické
sociální péče.
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
Konzultační hodiny na Svatoplukové
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
ulici 15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30,
informace v kanceláři č. 106 nebo
čtvrtek 9-12:00
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 19. května od 17:00 hodin se
koná seminář „PRVNÍ POMOC MALÝM DĚTEM“
* ve čtvrtek 21. května od 17:00 hodin
se uskuteční kulinářský podvečer
s J. Zaorálkem „ZDRAVÝ MLS“

KDE SE
CO DÌJE?
691~0×7<
32=9~1.<
NA AKCE NÁM
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Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. července
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
výstava tavené skleněné
plastiky Jaroslava Proška
HUSSERL ART-ACTIVE
fenomenologické apropriace,
Luděk Bárta – obrazy,
Miloš Karásek - sochy

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

o1
2.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Galerie umìní

.d

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 19. července
PRŮŘEZ TVORBOU
výstava obrazů Markéty Zlesákové

.5

Školní 1, Prostějov
pondělí 18. května
20:00 PARAZIT
thriller Jižní Korea
úterý 19. května
20:00 1917
válečné drama USA/Velká Británie
středa 20. května
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská romantická komedie
čtvrtek 21. května
20:00 EMMA.
komedie/drama Velká Británie
pátek 22. května
17:00 FRČÍME
americká animovaná komedie
20:00 LOV
akční thriller USA
sobota 23. května
17:00 V SÍTI
český dokument
20:00 NEVIDITELNÝ
thriller/horor USA
neděle 24. května
17:00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
český dokument - verze pro děti
20:00 AFRIKOU NA PIONÝRU
dokumentární rod movie Slovensko

12
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Patnáct let čekání je u konce! Zítra, tj. v úterý 19. května, se
konečně otevře Červený domek v Kostelci na Hané, který
v minulosti obýval básník Petr Bezruč. Přitom ještě před
třemi lety hrozilo, že dům skončí jen jako hromada červené
suti. Nakonec stavení prošlo kompletní přestavbou, jejíž
výsledek můžete zhodnotit i vy. Pokud jej navštívíte, čeká
vás v něm mimo jiné zbrusu nová expozice o jeho nejslavnějším nájemníkovi „Básník slezského lidu Petr Bezruč“.
Dům je od konce roku 2019 po kompletní rekonstrukci a v průběhu měsíce března pracovníci připravovali novou expozici
o Petru Bezručovi. „Původní plán byl otevřít pro veřejnost již
v dubnu, ale bohužel jsme díky koronaviru museli termín posunout,“ uvedla ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, které má
dům ve své správě.
Expozice je situována do dvou přízemních místností domu,
první patro bude pro veřejnost uzavřeno. V místnosti do ulice je k vidění vybavení pokoje tak, jak jej Petr Bezruč obýval.
Ve druhé místnosti do dvora jsou panely s texty o životě a díle
básníka. Uprostřed je vitrína s dokumenty a osobními věcmi.
K domu náleží pergola, kde si návštěvníci mohou posedět, travnatá plocha
a samozřejmě nesmí chybět ani altánek, ve kterém Bezruč rád
trávil volné chvíle. „I přesto, že dům je v okrajové části města
Kostelce na Hané, věříme, že si turisté cestu k němu najdou.
Jsme připraveni i na kolaře, kterým jsme v místě pořídili i dva
stojany,“ vzkazuje Soňa Provazová.
Provoz Červeného domku bude pouze sezónní. Od dubna do
října (mimo letních prázdnin) s otevírací dobou od úterý do
pátku 13.00 až 18.00, o víkendu 10-13 a 14-18 hodin, v tomto
časovém horizontu bude otevřeno právě během celého července i srpna. „Pro skupiny či zájemce o erudovaný výklad je k dispozici odborná pracovnice. Je však třeba se předem objednat.
Pro ostatní je vstup během otevírací doby volný,“ láká návštěvníky ředitelka prostějovského muzea.

20051610726

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Výraznou obměnou zřejmě projde kádr BK Olomoucko. V sestavě budou pravděpodobně scházet zahraniční hráči, změny
budou také v českém jádře. První změny na
sebe nenechají čekat, Večerník je zjistil už v uplynulém týdnu. Kabinu opouštějí basketbalisté
Marek Sehnal a Adam Goga, kteří v minulých sezónách patřili do základní rotace. První posilou
se naopak stal Lukáš Feštr přicházející z Děčína.

ƔƔ Správa silnic oznámila novou
komplikaci pro řidiče, od 1. června
by měl být uzavřený most přes řeku
Brodečku v Brodku u Prostějova
a provoz nadále veden oklikou přes
Otaslavice.

0#,&'6'050#
WWW.VECERNIKPV.CZ

Naleznete
uvnitř

HRADY
A ZÁMKY

ƔƔ Startuje opožděná sezóny českých
památek! Večerník zjišťoval, jak se chystají chlouby v regionu a blízkém okolí...
dvoustrana 23-25

„Změny v sestavě jsou nedílnou
součástí sportovního života. Klukům, kteří odcházejí, přejeme jen
to nejlepší. V našem klubu odvedli
dobrou práci, za kterou jim děkuje-

JESTŘÁBI
DO PORUBY

EXKLUZIVNĚ

me. Na další smlouvě jsme se nedomluvili, to se stává,“ tvrdí sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. „Usilovně pracujeme na
posilách, tou první je Lukáš Feštr.

ƔƔ Za hokejisty Prostějova už zřejmě
nenaskočí jeden zlínský gólman, klub
vyjednal start na prestižním turnaji
strana 33
-QN¾å8GéGTPÊMW

Jsme přesvědčeni, že bude platným
hráčem. Pokračují i další jednání,
věříme, že budeme úspěšní a složíme atraktivní sestavu,“ uvedl Pekárek.

VÍCE KE ZMĚNÁM V BK OLOMOUCKO ČTĚTE NA STRANĚ 35

➢

ZMĚNA NA
LIBERU VE VK

ƔƔ K další rošádě sáhl prostějovský
klub, který z Olomouce přivedl odchovankyni. Kdo naopak odešel? A kdo
strana 34
podepsal?

Obøad v rouškách, stejnì tak vìøící
9UFKRVODYLFH]DæLO\PäLSRGäLUëPQHEHP

ƔƔ S novinkou přišli nadšenci
z Duban, Vrbátek a Štětovic, podařilo se jim totiž obnovit procházkovou
trasu na levém břehu říčky Blaty, která se nově nachází právě u Vrbátek.

ƔƔ Oficiální web WTA si připravil
zajímavý žebříček. Od roku 2010
do sezóny 2019 sečetl body všech
tenistek, zásluhou čehož sestavil
hráčky, které během zmíněných let
získaly nejvíce bodů. Hráčka TK
Agrofert Prostějov Petra Kvitová je
druhá, když lepší je pouze suverénní Serena Williamsová. Další naše
tenistka Karolína Plíšková je šestá.

Číslo 20 •Ročník 24
Pondělí 18. května 2020

KABINĚ
strana 37 až 40

ƔƔ 77 let uplyne brzy od popravy
Prostějovana Vasila Kaprálka Škracha, jednoho ze zakladatelů Masarykovy Sociologické společnosti
a také filosofa a archiváře prvního
československého prezidenta.

18042710444

SPOLEČNOST

V BASKETBALOVÉ

Nákaza koronaviru
v podniku se potvrdila,
kde se COVID-19 vzal?

ƔƔ Právě dnes, tj. v pondělí 18. května, slaví 29. narozeniny hokejistka
a prostějovská rodačka Nikola Tomigová, někdejší asistentka kapitánky v Karviné, která hraje nejvyšší
českou hokejovou soutěž žen.
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VRCHOSLAVICE Zastavit se, dát prostor svému duchovnu. Nebo jen přijít a nasát zvláštní atmosféru. Lidé žijící na jihu Prostějovska měli možnost obojího. Ve vrchoslavické části Dlouhá ves se totiž u místní kapličky konala uplynulou neděli odpoledne bohoslužba.
Taková, jaká určitě ještě k vidění nebyla – tradiční mše totiž celá probíhala v rouškách, stejně tak zpěv náboženských písní...

Michal SOBECKÝ
Zážitek, na který se jen tak nezapomene. To nepochybně byla pro mnohé
mše ve Dlouhé vsi, části Vrchoslavic.
V neděli 17. května se k ní vypravil
otec Tomáš Strogan z Němčic nad Hanou, který během doby koronavirové
proslul umísťováním mší na YouTube. Nyní měl zase jednou možnost
se vrátit k normálním bohoslužbám.
Lidí nakonec přišlo několik desítek,
o hudební doprovod se postaral Ladislav Gazdag, ředitel Základní umělecké školy v Němčicích nad Hanou.

Mše nepostrádala atmosféru – konala se na maličké návsi vesničky,
kolem dokola nikdo. Obřad přilákal
mladé i starší. Atmosféru dokonce
nenarušila ani skutečnost, že měli
všichni roušky. A nejenže v nich otec
Strogan přednášel modlitby, ale přítomní taktéž v rouškách zpívali. Tlumený zpěv zněl rozhodně zvláštně,
netradičně. Místní byli ale viditelně
za mši rádi. „Pro nás je to po koronaviru první taková akce. Přišlo několik desítek lidí a za sebe věřím, že se
věci konečně začnou opět vracet do
normálu,“ vyjádřil přesvědčení sta-

rosta Vrchoslavic Dušan Svozilek.
Za možnost uspořádat mši byl vděčný i Tomáš Strogan. „Podařilo se nám
dodržet hygienická pravidla, nechyběla ani dezinfekce. Přišlo nakonec asi
padesát lidí, z toho někteří z Němčic,“
uvedl pro Večerník. Ač jeho práce dočasným znemožněním mší neskončila
a dál bohoslužby na dálku provozoval,
vyzdvihl kontakt s lidmi, který mu
umožnila právě až mše u kapličky ve
Dlouhé vsi. „Je to jako když telefonujete s přítelem. Ten telefon nebo internet
prostě přímý kontakt s lidmi nenahradí,“ potvrdil zkušenost.

PROSTĚJOV Místo: redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v ulici
Vápenice. Čas: čtvrtek 14. května odpoledne. Událost: slavnostní předání
cen prvním devíti vylosovaným výhercům, kteří se zapojili do naší nové soutěže s názvem Virtuální liga Večerníku.
Šťastných bylo ve skutečnosti osm,
neboť Karel Sekanina měl kliku a vylosován byl během tří úvodních kol VLV
hned dvakrát! K němu se připojila sedmička ve složení Antonín Dušek, Drahomír Duchek, Vladimír Humpolíček, Bohuslav Šimek, Oldřich Lošťák,
Lukáš Novák a Zdeněk Žák.
Třem posledně jmenovaným bohužel
nedovolily osobně dorazit pracovní
povinnosti, místo zdravotně indisponovaného pana Humpolíčka zaskočila
manželka. Každopádně šlo o příjemně
strávenou půlhodinku ve společnosti

sportovních nadšenců a znalců, kteří si
za svůj aktivní podíl na Virtuální lize odnesli hned několik cen.
Jakých? Každý od nás dostal originální
redakční kalendář, knihu (Prostějov Hanácký Jeruzalém či ZOO Olomouc),
poznámkový blok, propisku nebo nákupní žeton, roušku plus dvouměsíční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. „Vymysleli jste zajímavou soutěž, člověk se ve sportovně jalovém období aspoň nějak zabaví. Samozřejmě by
však bylo mnohem lepší, kdyby se hrálo
ve skutečnosti a ne jen virtuálně. Už aby
se začalo, teď konečně odstartují fotbalové soutěže,“ shodli se aktéři odpoledního
setkání spojeného s předávacím aktem.
Pokud i vy chcete vyhrát pěkné ceny,
zapojte se do Virtuální ligy Večerníku, jíž
momentálně v každém vydání věnujeme
celou dvoustranu, tentokrát s číselným
řazením 30-31. Najdete tam návod, jak na
to, průběžné výsledky a pokaždé i novou
zápasovou nabídku!
(son)

PÁTÉ KOLO VIRTUAL LIGY NA DVOUSTRANĚ 30- 31
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PROSTĚJOV Jan Werich, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka
a spousta dalších výrazných osobností stanula na prknech
Městského divadla v Prostějově. Vydat se po jejich stopách
mohli všichni, kteří uplynulý čtvrtek odpoledne přijali pozvánku na zdejší jeviště. Procházka divadelním zákulisím
v hravé a vtipné režii dramaturgyně Hany Šprynarové byla
veskrze uvolněná a zábavná. U toho prostě Večerník nemohl
chybět!
tala ředitelka divadla Jana Maršálková
účastníky, mezi nimiž nechyběly ani
zvídavé děti.
Všichni společně se pak vydali po stopách všech herců, kteří se kdy ocitli
na prknech prostějovského Městského divadla. Jako první tedy navštívili
pánskou a dámskou šatnu a objevili

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reporáž

klikni na www.vecernikpv.cz

pro Večerník
k
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Foto: Martin Zaoral

spoustu „zapomenutých věcí“ slavných osobností od nedojedeného
štrúdlu Járy Cimrmana přes piškoty
Vlastimila Harapese až po ponožky
Ladislava Špačka. Následně si přímo
na jevišti mohli vyzkoušet, jaké to
je pronést v záři reflektorů nějakou
známou divadelní repliku, pohrát si
s rekvizitami a kostýmy, nechat na

sebe působit světla, zvuky a barvy vytvářející divadelní magii, prošmejdit
technické zázemí divadla, zeptat se na
nejrůznější zajímavosti či si na „prknech, která znamenají svět“ prostě jen
tak zablbnout.
„Bylo to úplně super. Nejvíc mě bavilo, když jsem si za doprovodu hudby
mohl se síťkou na motýly vyzkoušet

stínohru,“ prohlásil sedmiletý Filip.
Mezi návštěvníky bylo pod rouškou
možné potkat i někdejší dlouholetou
ředitelku divadla, která na prohlídku
divadla vytáhla i svého vnoučka. Oba
se velmi dobře bavili. „Bylo to báječné, holky si prostě vyhrály,“ netajila
nadšení Alena Spurná.
Kdo si nechal čtvrteční prohlídku

ujít, nemusí zoufat. Originální prohlídky Městského divadla v Prostějově, při nichž se ledacos dozvíte
a určitě se i zasmějete, se budou
konat každé následující úterý
a čtvrtek od 17:00 hodin. Vstupenky si je za symbolickou cenu možné
koupit v pokladně divadla nebo si je
telefonicky rezervovat.
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PROSTĚJOV Bez muže si žena
obvykle nějak poradí. Ale bez
nejlepší kamarádky bývá úplně
vyřízená… Právě takové „kámošky“ si během osamocené
karantény v podkrovním bytě
vytvořila mladá výtvarnice Karolína Jansová. Výsledek její práce lze od začátku května vidět při
procházení kolem kina Metro 70
v okně KK Duha ve Školní ulici.
Karolína Jansová vystudovala obor
Scénografie alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.
Nyní pokračuje ve studiu na vysoké

20220150729

Pro divadlo byla akce konaná uplynulý čtvrtek 14. května skutečně výjimečná. „Je to poprvé od 10. března,
co jsme opět otevřeli naše prostory veřejnosti. Jsme za to moc rádi,
přestože tak můžeme učinit pouze
v omezeném počtu do dvaceti lidí
a za předem daných podmínek,“ uví-

Pondělí 18. května 2020

škole v Bernu. Po návratu z hlavního města Švýcarska skončila ve
svém rodném městě v karanténě.
„Loutky jsem ušila ze všech věcí,
které jsem zrovna měla kolem sebe.
Nic dalšího jsem nekupovala, ostatně jsem ani nemohla vylézt ven.
Společně s nimi jsem si vždy večer
otevřela láhev vína a pouštěla písničky,“ vysvětlila autorka motivaci
pro vznik svých „nejlepších kamarádek“. Obě jsou k vidění v Duze
24 hodin denně, výstup z výstavy
bude doplněn o fotografie Venduly
Burgrové.
(mls)
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PROSTĚJOV První vlaštovky. Kulturní klub Duha v Prostějově se znovu otevírá veřejnosti a s tím se vrací
také řada akcí včetně výstav. První
z nich by měla začít začátkem června
a měla by nabídnout jakýsi náhled na
svět a ohlédnutí za kulturním děním
v Prostějově před hromadným výskytem onemocnění. Výstava pojmenovaná Vzpomínky na život 2019 totiž
představí snímky pořízené na prostějovských kulturních a společenských
akcích v minulém roce.

„Řekli jsme si, že než abychom nic neuspořádali, tak se poohlédneme po
možnostech. Výstava fotek Lukáše Andrýska a Marka Gerharda bude k vidění
ve vestibulu kulturního klubu tak, aby
byla přístupna široké veřejnosti. A bude
zahrnovat zhruba tři desítky fotek,“
uvedla vedoucí oddělení DUHA Pavla
Vašková.
Oba fotografové pro město pravidelně pracují. A tak se mají na výstavě čím
pochlubit. „Půjde o snímky z Wolkrova Prostějova, z hodů a také ze soutěže

O Hanáckyho kohóta. Pokud mě paměť
neklame, tak se něco takového koná vůbec poprvé. Jinak já jsem samozřejmě
rád za každou možnost prezentace mých
fotek. Obzvlášť když to nemusím nijak
organizovat a zařizovat,“ smál se Marek
Gerhard, který v minulosti pracoval také
jako fotograf v novinách. Výstava jeho
fotek a snímků kolegy Lukáše Andrýska
bude v Duze k vidění do 15. srpna.
Vernisáž výstavy Vzpomínky na život
2019 proběhne v pátek 5. června.
(sob)

PROSTĚJOV Na skok do historie se můžete dostat, když od tohoto pátku 22. května navštívíte
Společenský dům v Prostějově.
Právě tam se totiž bude konat výstava České dějiny, která nabídne
zejména obří figuríny řady osobností, jako jsou třeba první prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
učitel národa Jan Ámos Komenský, panovnice Marie Terezie či
Jan Hus, ale také císař Franz Josef, Napoleon Bonaparte a další.
Návštěvníci si k nim na místě
budou moci prohlédnout také
dobové kostýmy, 3D repliky ko-

runovačních klenotů, husitských
zbraní či alchymistické dílny Rudolfa II. a zjistit řadu zajímavostí.
„Máme asi dvacet postav a ke každé
také nějakou repliku. Ke Karlu IV.
jsou to třeba korunovační klenoty,
Jan Hus pak stojí na hranici. Celkově se jedná o zhruba šedesát exponátů,“ prozradil jednatel společnosti
Exkurze a výstavy Adolf Joo, která
akci pořádá.
Do Prostějova se vrací po několika
letech a kromě figurín nabídne také
ukázky historických kostýmů. Jak
dále prozradil, České dějiny nesahají pouze do středověku. „Sou-

částí výstavy bude také například
tygr šavlozubý nebo třeba mamut.
Sám Joo je pak zvědavý, kolik lidí si
vzhledem k dosavadním zákazům
akcí cestu do „Kaska“ najde. „To pochopitelně sami nevíme, nikdo to
neví. Nejsme věštci. Ale snad bude
zájem velký, vzhledem k tomu, že
doteď lidi hlavně seděli doma,“ zavětřil.
Výstava potrvá od 22. do 31. května a otevřená bude každý den
mezi 10.00 a 18,00 hodino. Vstupné činí pro dospělé 150 korun,
pro děti 120 a pro seniory rovnou
(sob)
stovku.

Koncerty začínají
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PROSTĚJOV Pověstné první vlaštovky
v kultuře se začínají objevovat také v Prostějově. Zatímco kvůli zákazům o shromažďování museli umělci donedávna
vystupovat pouze přes internet nebo
pod okny domovů pro seniory, nyní se
jim nabízí i jiné možnosti. I když stále
omezené. Přesto se například zpěvačka
a hráčka na kytaru Pavla Aschenbrennerová rozhodla dále nečekat a vystoupit
zase mezi lidmi.

Michal SOBECKÝ

„Bylo to moc fajn. Chybkám se člověk
neubrání, ale umíme to vzít s humorem
a užít si to,“ poznamenala ke koncertu,
který se v sobotu odpoledne odehrál na
zahrádce prostějovské kavárny Prostor.
Během vystoupení se svým kolegou Dominikem odehrála a odzpívala zhruba
dvacet písní, z nichž první byla Kdo má
křídla. Některé z textů byly pak veselejšího rázu, jako kupříkladu skladba Moucha.
Zajímavostí u zpěvačky je, že hraje a zpívá vlastní texty. Což evidentně ocenili

také návštěvníci kavárny. „Lidé byli příjemní a usměvaví, tak to pak baví o to
víc,“ byla s průběhem spokojená Pavla
Aschenbrennerová, která už má za sebou
i vydání cédéčka. Na další hity si ale její
fanoušci musí počkat, deska s názvem
Ještě se vrátíš kvůli koronavirové stopce
nespatřila světlo světa. Aschenbrennerová však byla aktivní i během uplynulých
dvou měsíců. Vystupovala prostřednictvím YouTube, stejně tak se prezentovala
také na Facebooku. Návrat před publikum je ale návrat před publikum.
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Nouzový stav v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví na základě výskytu COVID-19 citelně ovlivnil zahájení
letošní turistické sezóny na českých hradech a zámcích.
Sezóna, která běžně startuje s příchodem jara, nabrala
tentokrát více jak měsíční zpoždění. Brány památek tak
díky onemocnění koronavirem zůstaly zavřeny déle, než
bychom si všichni přáli. Až nyní díky postupnému uvolňování vládních opatření již nemusíme čekat. Hlavní dveře
areálů se otevřely už 11. května, od kdy je možné projít
si nádvoří, ochozy a věže. Vnitřní prostory hradů a zámků se pro návštěvníky otevřou už za týden, tj, v pondělí
25. května. Dnešní tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám dají tipy, kam můžete zavítat.
Texty připravili Michal Sobecký a Eva Reiterová
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Polovina května uběhla a interiéry památek jsou nadále prázdné. Žádní řečnící
průvodci, žádné pištící děti a napomínající maminky, ani žádní turisté s fotoaparáty a zdánliví (nebo skuteční) znalci
historie. Hrady a zámky po předchozí
turistické sezóně osiřely déle, než je u
nich obvyklé, ale nyní se vrací zpět k životu. Ale zpátky k obvyklému provozu? To
sotva. Lidé se totiž i přes snahu kastelánů
a správců nedočkají některých původně
naplánovaných akcí. Čeká je také několik
chtěných i nechtěných novinek.
Zámky a hrady mohou podle rozhodnutí
vlády 25. května otevřít v plné své kráse.
Nicméně ne ve všech případech se tak stane. Například v Plumlově lidé budou moci
do vysokého zámku až o následujícím víkendu. „Je to proto, že během května míváme běžně otevřeno pouze o víkendech,“

vysvětlil kastelán památky Pavel Zástěra.
Důvodů je několik, například menší počet
turistů během pracovních dnů oproti létu,
stejně tak ale studenti ve školách, kteří často
s programem na zámku pomáhají.
To Čechy pod Kosířem otevírají právě 25.
května. Už nyní přitom mohou lidé do parku. „O ten je veliký zájem. Co se týká nové
zahrádky u kavárny, tak nás zatím limituje
počasí, bohužel. I sem už si ale lidé cestu
našli,“ uvedl kastelán zámku Martin Váňa.
Oba zámky však musely řadu akcí zrušit.
Zatímco Čechy pod Kosířem přišly o dětský den organizovaný v parku školou nebo
o koncert a o velikonoční program, v Plumlově se neuskutečnilo Vítání jara. V obou
případech pak musely jít stranou úvahy nad
slavnostním zahájením sezóny.
To v Konici mají zase trochu jiné starosti.
I tam se k exteriérům zámku brzy přidají

interiéry. „Začínají nám prohlídky zámku
ve skupinkách po deseti lidech. Ještě ale
uvidíme, zda získáme peníze na provoz o
víkendech. Možná ho budeme muset zrušit,“ posteskl si ředitel městského kulturního střediska Tomáš Vrba. Upozornil pak na
řadu akcí, které se na Konici valí. „Budeme
mít oslavy města, stejně tak výstavu bonsají
a v červnu se vrátí také Kruh přátel hudby
Konice s koncerty.“
Přestože se pracovníci památek snaží, seč
můžou, vládní souhrn opatření je pořádně
zasáhl. „Duben a květen jsou naše nejsilnější měsíce. Konají se zájezdy, exkurze ze
škol, edukační programy, lidé jsou po zimě
natěšení. Přišli jsme tak nejméně o třetinu návštěvníků, tedy dobrých deset tisíc,“
povzdechl si Martin Váňa, kastelán zámku
v Čechách pod Kosířem. Podobně jsou na
tom i ostatní.
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Česká republika je malá země s překrásnou přírodou. A protože se také
vyznačuje dlouhou a bohatou historií, pyšní se množstvím památek. Pohádkové hrady a zámky tak neodmyslitelně utvářejí obraz naší země. V současné
době je téměř šedesát hradů, zámků a zřícenin zapsáno do seznamu národních kulturních památek a některé památky také do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Česká republika je podle amerického webu Traveltipy.com zemí hradů a zámků. A nejen Olomoucký,
ale i Zlínský a Jihomoravský kraj z tohoto pohledu nejsou výjimkou, dokáží
uspokojit každého milovníka dějin. Kam se po zahájení nové sezóny vydat?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám v následujících řádcích představí zástupce
pozoruhodností, které byste rozhodně měli navštívit.
malíř Josef Mánes, který Čechy pod
ZÁMEK ČECHY Kosířem pravidelně navštěvoval
tvořil zde v letech 1849–1870.
POD KOSÍŘEM aV roce
1949 byl zámek a celý majetek
rodu vyvlastněn československým
Klasicistní zámek obklopený přírodně státem. V letech 1953–2005 zámek
krajinářským parkem o rozloze 21,5 sloužil jako dětský domov. V červenci
hektaru, který patří k nejcennějším 1957 zde byla otevřena Pamětní síň
objektům historické zeleně na Moravě, Josefa Mánesa, zrušena byla na podje spjat se šlechtickým rodem Silva- zim 2011 v souvislosti s plánovanou
Tarouca. Přítelem uměnímilovné rekonstrukcí zámku. Pro veřejnost byl
hraběcí rodiny byl slavný český slavnostně otevřen 2. dubna 2016.
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Na místě dnešního zámku stála v roce
1811 původně továrna na kovové
zboží, kterou měl od státu pronajatou
Andreas Eisenbach, který se orientoval na výrobu zbraní palných a chladných. Po Eisenbachově smrti, koupil
továrnu hrabě Antonín Bedřich Mitro-

ZÁMECKÝ
RESORT SOBOTÍN

Zámek v Tovačově je rozsáhlý
komplex budov ohraničující dvě
nádvoří východně od centra města.
Původně renesanční zámek byl
několikrát přestavován, dnes je majetkem města Tovačova. Dominantou celého areálu je 96 metrů vysoká
Spanilá věž viditelná ze vzdálenosti
několika kilometrů. Od roku 1958
je na seznamu kulturních památek,
památková ochrana zahrnuje i budovy předzámčí s parkem a barokní
sochařskou výzdobou.

ZÁMEK
TOVAČOV
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Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763, jako „Horní zámek“, jelikož dosavadní sídlo již přestalo vyhovovat moderním požadavkům
doby. Jedná se o raně klasicistní stavbu francouzského
typu stojící uprostřed kruhového parku. Nejkrásnějšími
interiéry zámku jsou Červený a Zlatý salonek a knihovna.
Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků vzác-

ZÁMEK
NÁMĚŠŤ NA HANÉ

vský a na jejím místě v roce 1834 pravděpodobně postavil
zámeček. Zámek byl postupně přestavěn do romantického
vzhledu. Současně se stavbou zámku byl rozšířen i původní
rybníček na velký okrasný rybník a přilehlé pozemky byly
přeměněny na přírodní park, ve kterém byly vysazeny exotické dřeviny. V roce 2012 se novým majitelem stala rodina Hrochova z Bludova, kterou byl formulován záměr
přebudování dlouhodobě neudržovaného zámku na luxusní zámecký hotelový resort s širokou nabídkou služeb
nejvyšší kvality a rozsahu.
Zámek Úsov je původně gotický hrad, který patří
k nejstarším hradům na Moravě z první poloviny 13.
století. V zámeckých interiérech dnes sídlí lovecko-lesnické muzeum, které vzniklo jako soukromé zařízení
Johanna II. z Lichtenštejna, je ojedinělým muzeem tohoto typu ve střední Evropě, prezentující lichtenštejnské
lovecké a přírodní sbírky. K nejatraktivnějším
exponátům patří preparát lva pustinného, několik lvích
kůží, obrovské sloní kly o váze 60 kg, nosorožčí rohy,
preparované hlavy zeber a žiraf, trofeje antilop a mnoho
dalších předmětů.

(LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM)

ZÁMEK ÚSOV

ná sbírka míšeňského porcelánu nebo expozici dětských
honosných historických kočárků ze sbírek olomouckého
arcibiskupství. Návštěvníci zde také mohou zhlédnout díla
výtvarníků už známých, ale také teprve začínajících. Celý
zámek je obklopen parkem s lipovou alejí.
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Prostějov (red) – Letní tábory se při
zachování příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27.
června. Na letním táboře bude moci
pobývat maximálně 500 dětí i pořadatelů, na stanovém táboře nejvýše
stovka. Na táborech by měla platit
například přísnější pravidla pro personál v kuchyni, kde se zřejmě bude
vyžadovat nošení roušek společně
s rukavicemi a pracovním pláštěm.
Detaily by měly záviset na tom, zda
půjde o kuchyni v pevném objektu,
nebo o tábornický způsob přípravy
stravy. Důležité bude omezit kontakty
účastníků tábora s okolním světem
včetně návštěv rodičů či výletů. Pokud
by se na táboře potvrdil případ nákazy
novým koronavirem, musel by být
ukončen. Příměstské tábory by se
měly řídit obecnými opatřeními, které
proti koronaviru stanovuje vláda. Putovní tábory by se letos konat neměly.

Letní tábory povoleny

Prostějov (red) – Zástupci Okresní
hospodářské komory Prostějov poděkovali ve středu 13. května na prostějovské radnici jménem podnikatelů
a živnostníků statutárnímu městu
Prostějov. Jako výraz poděkování
přinesla ředitelka OHK Helena Chalánková dort! Dík patřil za podporu
podnikatelů při zvládání důsledků
koronavirové krize. Netradiční dort
převzali primátor František Jura a první náměstek Jiří Pospíšil.

Dort od podnikatelù

Prostějov (red) – Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která
se znovu otevřou veřejnosti už příští
pondělí 25. května, bude platit i nadále
povinnost nošení roušky pro personál
i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při
dalším pohybu po restauraci ji budou
muset mít nasazenou. Uvnitř hospod,
barů a restaurací bude platit zvýšená
dezinfekce, stejně jako na zahrádkách.
Vyplývá to z pátečních informací Ministerstva zdravotnictví. U vstupu do
stravovacího zařízení i na zahrádku
bude muset být pro hosty dezinfekce
na ruce. Před usazením nové skupiny
hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí
bránit shromažďování lidí a dohlížet
na dodržování povinného odstupu.
Pokud je to možné, odstup by měli
dodržovat i pracovníci.

Do hospod s rouškami

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

„V karanténě jsou preventivně všichni zaměstnanci, tedy i ti, kteří mají
negativní test. Situaci konzultujeme
s hygieniky a rozhodli jsme se pro odstávku. Ochrana zdraví je teď pro nás
prioritou. Děláme také vše pro to, abychom prostory dokonale dezinfikovali

pátrat. „V souvislosti s nákazou v malé
firmě v Otinovsi bych skutečně nedělal
žádnou paniku. Vše je pod kontrolou
a také Olomoucký kraj je připraven
společnosti pomoci, jak to bude v jeho
silách. Ukazuje se ale, že vítězství nad
Covid-19 není v žádném případě ještě v kapse. A hrozba nákazy tady ještě
dlouho bude, určitě hlavně v souvislosti s rozvolňováním vládních opatření. Věřím ale, že vedení mlékárny
i její zaměstnanci vše zvládnou. Podle
mých informací jdou všichni, co jsou

Michal
KADLEC

tou tradici a jsme malá mlékárna s majoritním podílem zemědělců. Virus
může bohužel dostat kdokoli. To, že se
to stalo některým našim zaměstnancům, mě osobně velmi mrzí a přeji jim
brzké uzdravení,“ vzkazuje ředitelka
Zouharová.
Hygienici již začátkem minulého týdne ubezpečili, že situaci v novém ohnisku nákazy mají pod kontrolou. Její
zdroj nicméně zatím neznají a upozornili, že vzhledem k uvolnění restriktivních opatření se ho nemusí podařit vy-

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

nyní v karanténě, v pátek dvaadvacátého května na druhé testy na Covid-19,“
prozradil nám hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Večerník se byl uplynulou sobotu
odpoledne v Otinovsi podívat a chtěl
znát názory obyvatel. Na dveřích
mlékárny bylo vylepeno oznámení
o uzavření provozovny s ujištěním, že
situace s nákazou je pod kontrolou.
Ředitelka Zouharová v něm dále vyzývá obyvatele obce, aby zaměstnancům
mlékárny nic nevyčítali. „Virus může

bohužel dostat kdokoliv! To, že se to
stalo některým našim zaměstnancům,
mě osobně velmi mrzí. Všechny v našem okolí chci poprosit, aby se vyhnuli
náznakům osočování nemocných.
Psychicky jim to velice ubližuje právě
ve chvíli, kdy se potřebují soustředit na
uzdravení,“ apeluje především na obyvatele obce ředitelka mlékárny Hana
Zouharová. Ta se ale přímo do médií
odmítá dále vyjadřovat, Večerníku bohužel opakovaně nezvedala telefon.
>>> pokračování na straně 38

„Neosoèujte naše zamìstnance, psychicky
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pouhých dvaceti nakažených osob.
Z toho je ovšem patnáct nových
přírůstků na Prostějovsku a tento
region se tak ve statistikách v rámci kraje dostal na druhé místo
s nejvyšším počtem nakažených,“
uvedla krajská hygienička Růžena
Halířová.
Aktuálně má Olomoucko 534 nakažených, druhé v pořadí je Prostějovsko (74 pozitivně testovaných,
dále Přerovsko (48), Šumpersko
(47) a Jesenicko (11). „V kraji zároveň evidujeme už také 586 vyléčených osob z Covid-19,“ dodala
Halířová.
Aktuální statistická čísla okomentoval v neděli večer pozitivně také
hejtman Olomouckého kraje Ladi-

slav Okleštěk. „Už několik týdnů po
sobě registrujeme v Olomouckém
kraji velmi nízký nárůst nově pozitivně testovaných osob na Covid-19. Je to určitě pozitivní fakt, ale
pořád říkám, zůstaňme ve střehu!
Nikde není psáno, že to příští týden nemůže být jinak,“ pochvaluje
si, ale zároveň nabádá k opatrnosti
hejtman Ladislav Okleštěk. „Počet
nově nakažených lidí klesá v celé
republice a uvidíme, co s tímto optimistickým faktem udělá zrušení
vládních opatření a dnešní ukončení nouzového stavu. Každopádně si
myslím, že za neustále se lepšícími
se statistikami stojí velká zodpovědnost našich lidí. Včera jsem byl
na nákupu s manželkou a v jednom

prostějovském supermarketu jsem
pozoroval, jak lidé stále velice zodpovědně dodržují veškerá preventivní a hygienická opatření. Všechno je to v lidech a já věřím, že stejně
zodpovědně se budeme chovat i nadále,“ uvedl dále Okleštěk.
Jak již bylo řečeno, za poslední týden ale opět rapidně vzrostl počet
nakažených koronavirem právě na
Prostějovsku. Hejtman má ale jasno. „Nijak bych to nepřeceňoval
a hlavně nedělal žádnou paniku.
Nárůst samozřejmě souvisí se záležitostí v otinoveské mlékárně. A nešlo jen o nakažené zaměstnance, ale
i osoby, mezi kterými se tito pacienti pohybovali. Tedy hlavně mezi
rodinnými příslušníky. Denně se na

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Také Prostějov se postupnými kroky probouzí ke staronovému životu, na jaký byl našinec zvyklý před
začátkem vládních opatření v souvislosti s nouzovým stavem. Postupně se budou také rozvolňovat povinnosti nosit
ochranné roušky na obličeji, kterých mají občané ostatně
již značnou zásobu a mnohé ani už nevyužívají. Proto není
divu, že zásoby ochranných roušek zbývají také prostějovskému magistrátu, který je během koronavirových omezení
rozdával lidem zdarma na nádvoří radnice. Teď už o ně z pochopitelných důvodů zájem není. Takže rada Večerníku zní
– schovejte je na podzim, páni konšelé! Druhá vlna COCID-19
je tady totiž co nevidět...

Michal KADLEC

FOTO VEÈERNÍKU

PROSTĚJOV Stále optimističtější výsledky kolem nákazy
Covid-19 prezentuje Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje. Oproti předchozímu týdnu
hygienici aktuálně zaznamenali
pouze dvě desítky nově nakažených osob. Obyvatele Prostějovska ale může strašit fakt, že z toho
je patnáct nakažených osob ze
zdejšího regionu! Za další nárůst
pozitivně testovaných osob může
ovšem mimořádná situace v otinoveské mlékárně.
„K neděli 17. května v 18:00 hodin
registrujeme v Olomouckém kraji
celkem 714 pozitivně testovaných
osob na Covid-19. V uplynulých
sedmi dnech tak došlo k nárůstu
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toto téma bavím s hygieniky, takže
vím, že situace v Otinovsi je stabilizovaná a nákaza se už dále nerozšiřuje. A když jsme u toho, za tuto neděli nepřibyl v Olomouckém kraji
žádný další pozitivně testovaný člověk,“ uzavřel pro Večerník Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého
kraje.
Aktuální situaci v prostějovské
nemocnici se Večerníku tentokrát
před uzávěrkou nepodařilo zjisti,
neboť tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov Radka Miloševská nereagovala na mobilní telefon, ani e-mailové
zprávy. Dle dostupných zdrojů jsou
ale v léčení na COVID-19 už jen
jednotky pacientů.
(mik)
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a mohli po odstávce obnovit chod
společnosti,“ sdělila ředitelka mlékárny Hana Zouharová s tím, že stále ovšem není dodnes znám zdroj nákazy
nejméně deseti pracovníků mlékárny.
„V této situaci jsme pochopitelně nikdy nebyli. Máme téměř devadesátile-

OTINOVES Informace, které minulé pondělí Večerník předeslal jako první médium v zemi, se potvrdily. V otinoveské
mlékárně proslavené výrobou známého sýru Niva se skutečně objevila nákaza COVID-19 zhruba u desítky zaměstnanců.
Vedení firmy výrobu zastavilo a provozovnu včetně podnikové prodejny dočasně uzavřelo. Hygienici zatím stále pátrají po
zdroji nákazy, kterou nakonec potvrdilo i ředitelství mlékárny.
Dále se ale nepochopitelně k celé záležitosti odmítá vyjadřovat. Večerník uprostřed minulého týdne obdržel dopis od
občana z Drahan, v němž popisuje velice závažná pochybení.
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MLÉKÁRNA UZAVŘENA, NAKAŽENÍ COVID-19
JDOU V PÁTEK NA DALŠÍ TESTY
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Pondělí 18. května 2020

„Okolo druhého června bychom
snad měli dostat informace, chystáme se pak připravit start soutěží
a jejich losování. Budeme dále oslovovat všechny kluby a začneme vše
skládat,“ vysvětlil aktuální činnost
svazu Kaláb. Podotkl, že tentokrát
možná los nebude prováděn osobně, ale elektronickou formou.
Také pro Okresní fotbalový svaz je
klíčovým datem 2. červen. „Máme
po delší době výkonný výbor. Teď
jsme rozesílali dotazníky klubům
a získáváme postupně předběžné informace o zájemcích do soutěží. Přihlášky rozjedeme právě v červnu,“
prozradil Milan Elfmark, předseda

Pondělí 18. května 2020

OFS Prostějov.
Zejména krajské soutěže pak mohou
mít problém. Při čtrnácti i šestnácti
účastnících totiž hrozí, že by se musely hrát zápasy také ve středu – pokud by se výrazněji posunul začátek
sezóny. „Toho bychom se rádi vyvarovali. Jsou to amatérské soutěže, ti
lidé prostě pracují,“ upozornil Kaláb
s tím, že začátek ročníku ještě není

určený, a to ani předběžně. Krajský
svaz však podle slov svého šéfa počítá spíše se začátkem září než s koncem srpna, což by znamenalo měsíční posun oproti běžnému stavu.
Obnoveným přípravám jednotlivých klubů se bude Večerník věn
ovat od příštího vydání v seriálu
FOTBAL EXTRA, který prožije
svůj restart.
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dělit. V době sociálních sítí však není
vůbec těžké zůstat v kontaktu a myslím si, že v důsledku situace se komunikace dokonce prohloubila. Jsem
rád, když vidím, že se naši mladí dokáží motivovat navzájem a že to není
jen na nás trenérech, ale i závodníci
vzájemně se podporují v tréninkové
morálce.“
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„V rámci omezení to nás trenéry
donutilo myslet kreativně a přicházet s novými nápady, aby to nebylo jednotvárné a udržení motivace
nebylo moc těžké. Tato situace nám
zároveň otevřela obzory, ukázala
nové možnosti tréninku. Jednou
z nich je bezpochyby pojmout přípravu víc komplexně. Závodníci
teď mají prostor věnovat více času
protahování, posilování a využít
dalších pomůcek mimo kolo. Věřím, že i to se jim v sezóně zúročí.
Co se týče úplných novinek v přípravě, někteří naši závodníci, kteří buď měli, nebo si stihli opatřit

nes.nohejbal@seznam.cz, hlásit se je
možné také telefonicky na číslo 736
536 930.
Vzhledem k rychle se blížícímu termínu
akce je nejvyšší čas se přihlašovat, obratem pak každý účastník obdrží propozice
turnaje. „Po loňské premiéře organizujeme tuto soutěž pro firmy z celého Prostějovska již podruhé a pevně věříme,
že v našem regionu je dost vyznavačů
tohoto ryze českého sportu se zájmem
o účast v daném přeboru. Proto se
znovu těšíme na nohejbalové zápolení
firem a doufáme, že nás jako pořadatele
nezradí počasí. Podstatné teď samozřejmě je i to, že se situace s nákazou COVID-19 vyvíjí poslední dobou příznivě
a tím pádem zůstává v platnosti stanovený termín,” uvedl hlavní organizátor
Richard Beneš.
(son)

rech a válcích, v rámci respektu vůči
opatřením. Momentálně už se ale
odhodlají i ven, kde hltají kilometry
a hodiny na silnicích, samozřejmě
vždy v povoleném počtu společné
skupinky. Po posledním prohlášení
o otevření sportovišť navíc postupně
zařazujeme také individuální tréninky na dráze.“
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„Co se z mého pohledu ale jeví jako
úplně nejdůležitější, to je v současné
době komunikace. Díky podpoře
Garminu není problém kontrolovat přípravu i na dálku, vyhodnotit
a uzpůsobit další tréninkový plán.
Každopádně velkou změnou pro
všechny je, že se pravidelně nevídáme a některé informace nám prostě
uniknou. Trenér pozná na závodníkovi, kdy není ve své kůži, nemá
svůj den nebo naopak zvládne ještě
o jeden interval navíc. Pro děti a dorost celkově je navíc důležité „někam
patřit“ a mít kolem sebe vrstevníky,
se kterými se mohou o všechno po-

PROSTĚJOV Oddíl TJ Sokol I Prostějov uspořádá v rámci výročí padesáti let závodního nohejbalu v Prostějově Přebor firem v nohejbale
trojic 2020. Příznivý vývoj epidemie
to umožní, proto proběhne ve dnech
10. a 11. června od 16.00 do 21.00
hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
Za každou firmu se může přihlásit jedno
družstvo, případně i dva týmy, které před
zahájením soutěže předloží soupisku
s potvrzením své firmy, že hráči jsou zaměstnanci dané společnosti. Kolektivy
na prvních místech obdrží věcné ceny,
občerstvení v průběhu turnaje bude zajištěno přímo na místě.
Přihlášky do nohejbalového Přeboru
firem je potřeba zaslat nejpozději do
2. června na e-mailovou adresu be-

PROSTĚJOV Těžkými časy vinou
pandemie COVID-19 prochází
celá společnost včetně sportovců,
kteří se snaží rvát jak s dočasným
zrušením všech svých soutěží
i závodů, tak s omezenými tréninkovými možnostmi. K tématu se
obšírně vyjádřil i Martin Cetkovský, hlavní kouč mládežnických
cyklistů Střediska vrcholového
sportu při oddílu Tufo Pardus
Prostějov.

opačně,“ rozčiluje se Beneš. „V době nouzového stavu zavřel své kanceláře, s oddíly přestal na dva měsíce zcela komunikovat, a pokud použiji černý humor, tak se
zdálo, že je celý Výkonný výbor nakažen
epidemií a většina členů mu již podlehla!
Nebylo tomu tak...,“ použil prostějovský
nohejbalový šéf i trochu sarkasmu.
Následně předložil argumenty pro své
pocity. „V době, kdy většina jiných sportů
již rozhodla o pokračování svých soutěží,
vydal ČNS pro oddíly návrh nové jednokolové soutěže se všemi povinnostmi
i sankcemi za nedodržení pokynů ve
směrnicích včetně postupů a sestupů.
Tedy stručně řečeno, v této době návrh
zcela špatný a právně odporující Soutěžnímu řádu, s čímž většina oddílů nesouhlasila. Co je ovšem zarážející ještě víc,
tento návrh předložil Výkonný výbor
k elektronickému hlasování Radě svazu.
Tedy orgánu, který je tvořen čtyřiatřiceti
funkcionáři, z nichž určitě téměř polovina nemá ponětí o situaci v ligových oddílech a který prakticky nemá žádné pravomoci k případným změnám, dodatkům
či rozhodnutím,“ divil se Richard Beneš.
Co tedy bude s letošní sezónou? „To
žádný z oddílů prakticky neví! Podle

rozhodnutí ČNS mají být v nejbližších
dnech svolány Výkonný výbor a Rada
svazu k řešení patové situace. Tam by
podle prezidenta svazu Kamila Kleníka
měl být předložen návrh na změnu hracího systému na podzim – jaro, jak je to
u velké většiny jiných sportů. Podle mých
dostupných informací však s touto změnou nesouhlasí dva naše nejlepší oddíly,
loňský mistr a finalista extraligy Čakovice
a Modřice.
Tento jejich přístup mě ovšem zaráží
ještě víc, neboť si nedovedu představit,
že například ve fotbale by Slavia a Plzeň
se Spartou nechtěly v soutěži pokračovat.
Za celou vzniklou situaci musím kritizovat vedení Českého nohejbalového
svazu, které alibisticky přehazuje odpovědnost za letošní soutěže na Radu svazu
a oddíly. Korunu všemu nasadil přímo
prezident svazu, který v pořadu České
televize 13. května prohlásil, že letošní ligové soutěže byly zrušeny! Jsem ze všeho
hodně zklamaný a nejraději bych se po
tolika letech usilovné práce na všechno
vykašlal... Ale nohejbal mám natolik rád,
že ještě budu dál bojovat.“
Prostějovský nohejbalový oddíl se
prakticky až do konce února připra-
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voval a nyní po rozvolnění epidemiologických opatření opět chystá na 1.
ligu družstev mužů. Navíc chystá závěr letošního Poháru základních škol
a rovněž Pohár firem. „Letos oslavíme
padesát let od založení závodního nohejbalu v Prostějově, k čemuž pravděpodobně zorganizujeme menší turnaj
trojic spojený s oslavou tohoto výročí.
Kromě toho díky Statutárnímu městu
Prostějov, Olomouckému kraji a vlastní jednotě dokončuje rekonstrukci
venkovních kurtů započatou před dvěma roky. Zároveň hráči Sokola I nadšeně trénují na prvoligové boje, ovšem
jakou formu soutěž bude mít a zda se
vůbec uskuteční, to je stále nezodpovězenou otázkou,“ napsal Richard Beneš
ve svém obsáhle kritickém zamyšlení.
(son)

„Zpočátku všech omezení trénovali
naši jezdci především na trenažé-

232'2%ę3ŏÌ35$9<

„Toto období je velice složité a náročné pro všechny. V rámci organizování tréninkové činnosti musíme
být kreativní, nicméně jsem rád,
že tréninková morálka ani v těchto
dnech u závodníků SVS Prostějov
neupadá.“
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chytrý trenažér, se zúčastnili závodů v rámci projektu Rouvy. Pro
větší motivaci a možnost se trochu
porovnat s ostatními máme celou
tréninkovou skupinu na platformě
Strava, kde i ti nejmenší vidí srozumitelný týdenní přehled. Mohou se
tak vzájemně trumfovat, porovnávat
a motivovat. S těmi staršími, kteří už
mají wattmetr, což je v dnešní době
téměř nezbytnost, pracujeme přes

TrainingPeaks, kde už děláme složi- veškerý volný čas, není v životě lidí
tější a přesnější tréninkové analýzy.“ to nejdůležitější. Přesto jsem rád, že
všichni cyklistiku natolik milují, aby
2/É6&(.
přemýšleli nad tím, jak situaci co nejlépe zvládnout. Nikoliv nad tím, jest&<./,67,&(
li to má vůbec nějaký smysl. Zároveň
„V neposlední řadě vidím přesah i my z řad trenérů jsme si uvědomili,
této situace nejen do sportovních že máme štěstí věnovat se tomu, co
životů našich závodníků. Všichni nás baví a můžeme ulehčit zvládnutí
jsme byli postaveni před fakt, že celé situace našim svěřencům.“
sport, kterému věnujeme v podstatě
(jl, son)
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PROSTĚJOV Dosud příznivý vývoj
okolo nákazy COVID-19 otevřel
různým sportům v ČR možnost znovu rozjet své soutěže či pořádat jednorázové akce a turnaje. Teoreticky
se to týká i nohejbalu, kde se už delší
dobu přetřásají různé varianty opožděného startu ligových bojů družstev. Momentálně to však vypadá, že
k tomuhle logickému kroku vedení
Českého nohejbalového svazu nepřikročí. Což naštvalo dlouholetého
trenéra nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov Richarda Beneše (na snímku),
který Večerníku poskytl svůj otevřený
komentář.
Koronavirová epidemie má velký dopad
nejen na běžný život každého člověka,
ale velmi poznamenala i oblast sportu – a to nejen po ekonomické stránce.
Veškeré soutěže byly přerušeny, mnohé
dokonce zrušeny a část z nich se po téměř tříměsíční přestávce bude dohrávat.
Svazy jednotlivých sportů celou situaci
průběžně monitorovaly a připravovaly
při případném rozvolnění karantény další průběh svých soutěží.
„Český nohejbalový svaz si počínal
a bohužel dál počíná celou dobu přesně
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yy Co mohou za týden čekat
návštěvníci při vstupu do zámku?
„Stále nám nebyly zaslané pokyny
nebo nějaký manuál. Zatím, co
jsem slyšel v pátek na tiskové
konferenci, bychom se měli
řídit stejnými podmínkami jako
třeba muzea. Což je ale pro nás
nereálné. Sice u nás není problém
mít v budově maximálně sto lidí.
Problematické je požadované
dodržování rozestupů. Což znamená, že by v některých našich
místnostech mohlo být během
prohlídky maximálně tak pět lidí.
Pak je na zvážení, zda tedy vůbec
otevřít. Protože kdyby jedna
prohlídka měla být pouze rodinka
s průvodcem...“
yy Je tedy možné, že otevření
ještě posunete?
„Ne, určitě otevřeme. Jen není
ještě stoprocentně jasné v jakém
režimu. Problém je s časovými
vstupenkami. A také v tom, že
bychom to museli vymyslet
tak, aby bylo k dispozici více
průvodců. Je taky možné, že by
byl prohlídkový okruh volně
přístupný. Lidé by si ho prošli
sami, bez průvodce, dostali by
akorát papír s informacemi.
V takovém případě bychom ale
museli pořídit hlídače. Jeden
zvládne uhlídat maximálně dvě
místnosti, což by u nás znamenalo pět až šest takových hlídačů.
Museli bychom tak zdvojnásobit
počet lidí. A opět by to bylo dost
finančně náročné.“
yy Existuje možnost udělat
dočasně z průvodců hlídače?
„To by šlo. Ale máme obvykle dva
tři průvodce na den. Potřebovali
bychom tedy sehnat další a nevím,
kde bychom je vzali. I když je
navíc přeorientujeme, měli by
méně peněz, protože na průvodce
jsou zkrátka kladeny vyšší nároky
týkající se znalostí. A je tedy
otázka, zda by to chtěli dělat.“

PROSTĚJOV V období nedobrovolného půstu byly mnohé památky zapovězeny, až teď
se konečně blýská na lepší časy. Na svoji čtvrtou sezónu se tedy něco načekali i v Čechách
pod Kosířem. Už dva týdny je veřejnosti přístupný park, stále jsou však všichni ještě v určité
nejistotě z toho, jak vlastně bude průběh letošního léta vypadat. Kastelán Martin Váňa
(na snímku) například upozorňuje, že některá pravidla pro prohlídky památek budou jen
těžko uskutečnitelná. A co je jisté, dosavadní zákazy přijdou zámek draho.„Přišli jsme o dva
nejnavštěvovanější měsíce,“ konstatuje.

yy Zámek a přilehlý park
přišly o několik akcí. Můžete
připomenout, o které se jedná?
„Zrušené jsou ty s jasně daným
termínem. Třeba Velikonoce
nebo Filipojakubská noc, zde
je to bez náhrady. Stejně tak
byl zrušený koncert uskupení
yy K příjemnějším věcem - 4TET a několik menších akcí.
s jakými novinkami v expoz- První událostí, kterou tedy
icích se návštěvníci setkají?
nově zahajujeme, je Víkend
„V muzeu Zdeňka a Jana otevřených zahrad. U jiných jsou
Svěrákových s ničím novým,
ještě otázky, třeba okolo Joneudělali totiž spolu
sefkolu. V původním teržádný veřejný promínu se pravděpodobně
jekt. (pousměje se)
akce
neuskuteční,
Změny budou přímo
aktuálně se hledá
v zámecké expozici.
nový termín. U srpK nim se ale teď nechnových, zářijových
ci vyjadřovat, půjde
a říjnových událostí
o natolik významné
pak očekáváme, že
novinky, že k nim
se budou moci konat
uspořádáme tiskovou
podle plánu.“
konferenci.“

ptá se kastelán zámku v Čechách po Kosířem Martin Váňa

PROSTĚJOV Na stole už delší
dobu leží varianta, jak po uvolnění vládních opatření proti nákaze COVID-19 dokončit během
června momentálně přerušené
okresní soutěže v malé kopané
ČUS Prostějovska 2019/2020.
Rozhodnutí, zda jarní část bude či
nebude takovým způsobem uskutečněna, však pořád chybí.
„Na daný návrh možného dohrání soutěží dosud reagovalo jen šest
klubů ze šestnácti. Musíme se spojit
s místopředsedou Bobem Krátkým,
zjistit stanovisko ostatních oddílů
a domluvit se, jestli má za současných
podmínek cenu do toho jít nebo ne,“
řekl Večerníku šéf výkonného výboru
malé kopané ČUS PV Pavel Kočíb.
Souběžně se už řeší také podoba
okresních soutěží v příští sezóně
2020/2021, kdy by současné postavení mužstev na základě dlouhodobého výkonnostního modelu (1. liga,
2. liga) nahradilo v zájmu ekonomických úspor rozdělení týmů do dvou
územních skupin Východ a Západ.
„Na podzim by proběhla základní
část a čtyři nejlepší celky z obou
skupin by postoupily do jarní nadstavby o titul i medaile, zatímco
ostatní by na jaře hrály o umístění na deváté až šestnácté pozici.
Ohledně herního systému dalšího
ročníku ale máme ještě dost času,
teď musíme hlavně vyřešit osud
aktuální sezóny,“ zdůraznil Kočíb.
(son)

„Bude to mít smysl?“
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stále není jasno

Nečinnost nohejbalového svazu mě vytáčí,“
3íHERUILUHPWHUPtQ netají své rozhořčení trenér Sokola I Beneš

Hlaste se na nohejbalový

Na fotbalovém kraji je tak v tuto
chvíli rušno, panuje však také napjaté očekávání. „Teď čekáme na
FAČR, soutěže by měly mít kontinuitu. Podle toho, co od něj vzejde,
tak bude připravovat nový ročník
2020/21,“ uvedl předseda Krajského fotbalového svazu Olomouckého
kraje Stanislav Kaláb. Už za dva týdny by přitom mělo dojít k posunu.

Michal
SOBECKÝ

původní
zpravodajství
pro Večerník

www.vecernikpv.cz
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O dohrání okresních
24156ö,185-1C1-1.ª
QHMLVWRXVRXWęçQtSDX]X VRXWěçtv malé kopané

sport

PROSTĚJOV Krajské a okresní soutěže prožívají krušné chvíle. Zápasy byly kvůli pandemii koronaviru zrušené zrovna ve
chvíli, kdy se kluby připravovaly na jarní část. A jak se nakonec
ukázalo - bez náhrady. Nyní ale nastává doba dalších příprav
a úkolů, tentokrát ovšem v moci regionálních svazů. Ty nyní
mají svízelný úkol, a sice dořešit s celostátním fotbalovým svazem, kdy a jak mají soutěže začít. Nesmí se přitom zapomenout ani na to, že brzy začne přihlašování do soutěží.
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PROSTĚJOV Tříapůlletá Alexandra Hlochová z Prostějova je nádherná holčička, které však osud nedopřál běžné dětství. Trpí vzácnou genetickou vadou, epileptickými
záchvaty a prošla si také dětskou mozkovou obrnou. Její rodiče Jiří Hloch a Kateřina
Piňosová v exkluzivní zpovědi potvrdili, že péče o malou Lexinku vyžaduje čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. A nejen to, náklady na léčbu, rehabilitaci a zdravotní pomůcky šplhají ročně do statisíců korun! Zdravotní pojišťovna nehradí téměř nic
a rodiče se tak nedávno obrátili na veřejnost s prosbou o pomoc. Večerník se jakožto
nejčtenější regionální periodikum k této výzvě přidává, sbírku podpoří mediálně, ale
brzy se stane i jedním z dárců. Kousek k dílu hodlají osobně přiložit i členové redakce.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Lexinka se narodila po komplikovaném porodu jako údajně zdravé donošené miminko. „Ale já jako máma
jsem měla pocit, že není vše v pořádku, což se projevilo v půl roce. Lexinka dostala první epileptický záchvat,
který nás zavedl do nemocnice a roz-

jelo se kolečko vyšetření i zkoumání.
Lékaři následně zjistili vzácnou genetickou vadu, epilepsii a dětskou
mozkovou obrnu, centrální zrakovou vadu a opožděný psychomotorický vývoj,“ vzpomíná na dění a hrůzné
chvilky před třemi roky Kateřina Piňosová, maminka nádherné holčičky.
Dnes už tříapůlroční Lexi se oproti
svým vrstevníkům vyvíjí velmi pomalu a všechny její posuny jsou dost
vydřené hlavně intenzivním cvičením.
„Ta absolvujeme tak často, jak nám
to její zdravotní stav a finance dovolí.
Jsme v péči několika specialistů a hod-

ně se věnujeme rehabilitaci, na kterou
dojíždíme do Ostravy a Hranic do Arcady neurorehabilitačního centra, dále
nám hodně pomohla intenzivní hipoterapie. Lexinka má častou rehabilitaci
i v rámci speciální školičky Jistota, kam
pravidelně dochází a rehabilituje ve
spolupráci s Lipkou. Využíváme různé
kompenzační pomůcky jako ku příkladu chodítko, kde trénuje stabilitu
a nácvik chůze, vertikalizační stojan,
aby si zvykala na jinou polohu než jen
ležet, ortézky na nožky a speciální botičky, které jí drží správně nožičky, dále
jídelní židličku, která jí pomáhá udržet
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správný sed, aby si neničila záda, kterou používáme i na hraní a různé aktivity. Máme také speciální TheraTogs
obleček na rehabilitace,“ vypočítává
Kateřina Piňosová.
Rodiče s holčičkou aktuálně navštěvují intenzivní rehabilitaci v Ostravě,
kterou mají zajištěnou na čtrnáct
dní. „S financováním rehabilitace
nám pomohlo zveřejnění transparentního účtu vedeného u Asociace
rodičů dětí s DMO. Dále musíme ale
vyřešit problém s pořízením nového
vhodného dětského kočárku, jehož
cena se pohybuje okolo šedesáti ti-

síc korun. A poté zase řešit financování ambulantní rehabilitace a další
intenzivní rehabilitace,“ konstatuje
nešťastná maminka, která Večerníku prozradila, že roční náklady na
léčbu dcerky či zajištění rehabilitace
a zdravotnických pomůcek jdou do
statisíců korun! „A já nejsem schopná je sama zafinancovat. Proto se na
veřejnost společně s otcem Lexinky
obracíme se žádostí o finanční podporu. Náš příběh a naše pokroky
můžete sledovat i na facebookových
stránkách, které se jmenují Lexinka, jedna z milionu,“ vzkazuje všem

hodným lidem Kateřina Piňosová.
A proč jedna z milionu? „Protože na
milion zdravých dětí připadne jedno
nemocné s takto vzácnou genetickou
vadou a tím dítětem je právě naše Lexinka!“
Večerník bude životní příběh malinké
Lexinky Hlochové nejen pravidelně
sledovat, ale zároveň naše redakce bude
mezi prvními, kteří holčičce a hlavně
jejím rodičům pomohou finančním
příspěvkem zvládnout jejich velice
těžkou situaci.
Prostějované, budete nás následovat?
Otevřete také svá srdce?

KORONAMÁJKA JOSEFKOL
LETOS NEBUDE
V Drozdovicích ani přes COVID-19
nezapomněli na symbol máje

BYLI JSME
U TOHO

&TQ\FQXKEMÚ5RQNGM\C\¾EJTCPWUVCTÚEJ\X[MčRQUVCXKNWOÊUVPÊMCRNKéM[XPGF÷NK
FQRQNGFPGMQTQPCO¾LMW5GUNKXQXKEÊXMQTWPEGMVGTQWPKMFQPGEJV÷N
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už osm let drží tradici – po dlouhých desetiletích ji
obnovil Spolek za záchranu starých
zvyků v Drozdovicích. Letos kvůli
nouzovému stavu chtěli místní nadšenci v čele s pohřebákem Pavlem
Makovým stavění májky zrušit. Ale
nadalo jim to. Předminulou neděli
dopoledne se desítka nadšenců do
stavění májového symbolu u místní kapličky přece jen se zpožděním
dvou týdnů pustila!

Michal KADLEC
„Pozdě, ale přece! Zjišťovali jsme, zda
se v prostějovském regionu v době
koronavirové krize někdo odhodlá
májku postavit, ale podle našich informací jsme asi jediní. Chtěli jsme
letos stavění májky také odpískat, ale
nakonec nám to nedalo a rozhodli

jsme se k činu. Se zpožděním a při
omezených možnostech, ale přece,“
usmíval se v neděli 10. května známý
pohřebák Pavel Makový, spoluzakladatel místního spolku nadšenců.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

STOJÍ!

U drozdovické kapličky se vloni na
konci dubna sešly na tři stovky hostů, letošní stavění májky se konalo
pouze za asistence zhruba desítky
členů Spolku za záchranu starých
zvyků. „Děláme to všechno v provizorním stavu, první problém byl už
v lese při výběru stromu. Do korunky májky jsme navíc letos dali flašku
se slivovicí, kterou nikdo nechtěl.
Možná je příliš silná, ale pokud má
ty správné grády, tak třeba je to lék
proti COVID-19! Jsme ale rádi, že
se nám podařilo svoji letošní koronamájku postavit,“ nechal se slyšet
Makový. Na otázku, kdy Drozdovičtí letos hodlají májku pokácet,
jen pokrčil rameny. „Uděláme to
třeba až v den slavného vítězství
nad koronavirem! Třeba v srpnu
nebo v září,“ dodal rozesmátý organizátor.

OTEVØENÍ MUZEA KOÈÁRÙ SE ODKLÁDÁ NA PODZIM
ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle
hodně mrzí... I jedna z hlavních
akcí roku na Prostějovsku musela
být zrušena. Tradiční a oblíbené
setkání řemeslníků v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem Josefkol se letos konat nebude! Odloženo muselo být také plánované
otevření dostavěného Muzea kočárů, které slibuje skutečně ohromující zážitek. Dočkáme se ho snad na
konci letošního září.
Josefkol se měl konat 18. a 19. července, opatření proti šíření koronaviru
mu však vystavila stopku. „V souvislosti se zrušením Josefkolu nás řada
lidí upozornila na to, že si již dopředu
zaplatila ubytování v našem kraji. Proto jsme se pro ně rozhodli připravit
náhradní program. Nazvali jsme ho
´Poznávání starých gruntů, forman-

se začala v Čechách pod Kosířem
stavět již před 15 lety. Její velkoryse
pojatá dostavba započala již v roce
2016. Původně se počítalo s tím,
že se muzeum s plnou slávou otevře letos 12. června. „Měla za námi
dorazit spousta hostů ze zahraničí,
což by však nebylo možné. Aktuální
situace pro nás znamená i výpadek
příjmů, což dokončení muzea komplikuje. Na druhou stranu stále usilovně pracujeme a díky okolnostem
se můžeme plně soustředit na dotvoření jednotlivých detailů způsobem, o němž jsme původně ani neuvažovali,“ hledal na všem špatném
něco dobrého Václav Obr s tím, že
Muzeum se otevøe
by se dokončené muzeum mohlo
na sv. Václava. Snad...
otevřít na svátek svatého Václava
V současné době se stále dokon- 28. září. Otevřeno by pak mělo být
čuje budova Muzea kočárů, která až do konce roku.
(mls)

ských cest a krajin v Olomouckém
kraji´ v povozech tažených koňským
spřežením,“ prozradil Večerníku majitel Muzea kočárů a zároveň hlavní
organizátor Josefkolu Václav Obr.
Celodenní náhradní program budou
zajišťovat mistři řemesel, jezdci na
koních a kaskadéři. „Lidé si ho budou
moci užít přímo ze sedadla koňského
povozu,“ nastínil Obr.
Na svoji první pouť by se měl povoz poprvé vydat první červencové
pondělí. „Uvidíme, jak se akce ujme.
Bude-li o ni zájem, měla by se konat
každé prázdninové pondělí,“ dodal
Obr.

Pondělí 18. května 2020
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VELKÁ PARDUBICKÁ:
323(/.$3Ő,+/É6,/7Ő,.21Ě
Stretton chce opět zabojovat o vítězství
HVOZD Celkem tři desítky koní přihlásili trenéři na letošní start Velké pardubické. Pokud se jim podaří splnit kvalifikační předpoklady, měla by se v ní objevit hned trojice koní ze stáje Na Srdéčku nedaleko Hvozdu na Prostějovsku. Největší naděje na
vítězství se vkládají do Strettona, který loni v cílové rovince bojoval o vítězství a nakonec skončil druhý. Jistý problém je v tom,
že zahájení dostihové sezóny v Pardubicích zůstává stále odloženo na neurčito.

Martin ZAORAL
Uznávaný trenér Stanislav Popelka si na startu nejtěžšího kontinentálního dostihu dokáže představit hned trio svých svěřenců: Strettona, Mahonyho a Marca Aurelia. Více koní, a to hned čtyři, nechal do Velké pardubické zapsat už pouze Josef Váňa starší, jehož obří stáji šlape mnohem
skromnější „Srdéčko“ již řadu let výsledkově pořádně na paty.
„Stretton by měl určitě patřit mezi favority Velké pardubické, tenhle
opravdu dlouhý dostih již dvakrát po sobě zvládl, jednou byl třetí, loni

dokonce druhý. Co se týče Mahonyho, o něm víme, že je to velmi dobrý
kůň, jinak by nedokázal zvítězit v Ceně Labe. Loni však bohužel upadl
už na Taxisu. Marcus Aurelius se také jeví dobře, nicméně s takto těžkými dostihy zatím nemá zkušenosti, loni měl startovat v Ceně Labe,
do níž kvůli drobnějšímu zranění nenastoupil,“ představil své svěřence
Stanislav Popelka, jehož trápí zejména to, že jeho koně v současné době
nemají kde závodit. Zatímco sezóna na závodišti v Pardubicích začínala

každoročně 8. května, letos je její start stále v nedohlednu. „Rovinové
dostihy se u nás už začínají běhat, ale závodiště v Pardubicích zůstává stále uzavřeno a do zahraničí nemůžeme. Podle posledních informací by se
sezóna v Pardubicích mohla rozběhnout 20. června. Těžko říct, zda se za
takových okolností stihnou všechny čtyři kvalifikace,“ zauvažoval Popelka, jehož koňům se v těchto dnech jinak daří dobře. „Trénujeme tak, aby
byli schopni se v podstatě ihned postavit na start,“ ujistil.
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Žádné mezinárodní vrcholy nezbyly parašutistům
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov v závodním kalendáři pro letošní sezónu. O zrušeném vojenském mistrovství
světa v Rakousku i na příští rok
přeloženém civilním MS v Rusku již Večerník informoval. Nyní
k nim přibyl zrušený seriál Světového poháru 2020 na přesnost
přistání!
„Mezinárodní federace Para WCS,
která všechny svěťáky dlouhodobě zastřešuje, oficiálně rozhodla
o zrušení aktuálního ročníku série

kvůli pandemii koronaviru a s tím
souvisejícím problémům,“ potvrdil
Večerníku reprezentační trenér ČR
a bývalý špičkový parašutista Ivan
Hovorka.
Přesto je možné, že některé díly
Světového poháru se přece jen
uskuteční. „Dohromady existuje
šest závodů seriálu. A kterýkoliv
z jednotlivých organizátorů bude
chtít své vlastní klání uspořádat,
může to při dodržení všech hygienických opatření dané země udělat,“ upřesnil. Dříve než koncem
léta to však nebude. „Hledají se
nové termíny spíš směrem k podzimu, kdy už se snad situace dostane
víc do normálu. Ale německý Tannheim či rakouské Thalgau už své

závody pro tuhle sezónu definitivně
zrušily,“ zaregistroval Hovorka.
Chorvatská Rijeka (původně 5. až
7. června) i slovinský Bled (původně 3. až 5. července) hledají nové
datum, italské Belluno (původně
31. července až 2. srpna) akci přeložilo na 9. až 11. října a švýcarské
Locarno ponechalo v platnosti stávající termín 25. až 27. září. „Pokud
tyto závody opravdu proběhnou,
určitě se jich budeme chtít zúčastnit. Podmínkou však je schůdnost
všech stanovených podmínek včetně cestování do konkrétního dějiště
a rovněž vyřešení faktu, kdo by zaplatil testy na COVID-19, jež mají
být pro veškeré aktéry povinností
a nejsou po finanční stránce nijak

PRVNÍ SPORTOVNÍ VLAŠTOVKY

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Pro sportovce? Pekelné období. Pro ty, co sport
dělají závodně? Ještě horší. Lidé nemohli vyrazit
do haly, na závodiště, na plac. Stejně tak se nemohli zúčastnit závodů a turnajů, ani pořádný trénink
nebyl možný – ne v kolektivních sportech. Zkrátka
mizérie.
Nyní jsou už na tomto poli první vlaštovky. Konečně se po dlouhých debatách rozjíždí fotbalová liga.
Také windsurfeři šli do akce a mohli se tak podělit
o nádherné fotky z jihočeského Lipna. A Rebelky?
Ani ty nelení, posádka dračích lodí se taktéž chystá
začít s tréninkem na vodě. O tenistech a nohejbalistech ani nemluvě, ti už mají upravené kurty skoro
měsíc.
Jsou tady první vlaštovky v podobě opatrných
krůčků na sportovních kolbištích. I na nich přesto
vládne nervozita, nikdo neví, co bude. A neplatí to
jen o profesionálních sportovcích, o těch ale především. Jak třeba minulý týden poznamenal v rozhovoru předseda eskáčka František Jura, dlouho se
nevědělo, co se stane, když testy prokáží koronavirus u hráče. Pokud by totiž museli do karantény
i jeho kolegové, ligové zápasy by mohly skončit
dřív, než by pořádně začaly. A tak je to se vším.
Jedno je ale za současné nejistoty už jisté. Začala
doba utahování opasků. Tučná léta jsou pryč.

levné,“ upozornil kouč parašutistické
reprezentace.
Momentálně mají borci Dukly za sebou dva týdny tréninkových seskoků
doma v Prostějově, třetí museli vinou nepříznivého počasí zrušit. A jejich soutěžním vrcholem 2020 se nezvykle stane mistrovství republiky ve
Strakonicích. „Národní šampionát
brala většina kluků každoročně spíš
jako takový doplněk, pro někoho
byl důležitý víc a pro někoho míň.
Tentokrát prestiž i význam MČR
mnohonásobně vzroste, všichni do
něj půjdou na maximum,“ očekává
Ivan Hovorka od českého přeboru,
který bude z konce července velmi
pravděpodobně též odložen někam
do začátku podzimu.
(son)
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Přestupové období se v hokeji rozjelo před dvěma
týdny. A bylo se na co koukat. Snad víc než v předchozích letech pak byla věnována pozornost dění
v Chance lize. A právem. Některé týmy – zejména
Poruba a Sokolov - hlásily ohromné posily. Jiné –
třeba Jihlava – naopak zemětřesení oběma směry.
Bohužel to však místy při velkém přísunu zpráv
z hokejových klubů vypadalo, že Prostějov mezi
nimi téměř nefiguruje. Změn dosud z Hané bylo
oznámeno minimum. A některé příliš fanoušky nepotěšily. K již avizovanému konci kariéry u Tomáše
Divíška přibyly odchody Marka Račuka, Tomáše
Nouzy a prakticky celé obrany. Klub zatím podepsal vesměs mladé, nadějné hráče. Což rozhodně
není krok špatným směrem. Těch kroků je však zatím spíše poskrovnu.
Hlavním problémem zůstává, že hráči do Prostějova jdou na hostování, případně na střídavé starty. To
často znamená jednu, maximálně dvě sezóny, a pak
konec. Za tu dobu si hráč často nevytvoří s klubem
pouto, které přesahuje jeho výplatní pásku. Hlavně
však za dané situace nehrozí, že by Prostějov vybudoval tým a jeho kostru, která by přetrvávala třeba
čtyři pět sezón a pouze se mírně obměňovala a doplňovala. Skládání mužstva tak opět připomíná jednorázový, krátkodobý projekt bez perspektiv.
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PROSTĚJOV Pro zpestření a chvilku zábavy tu máme jednu fotografickou
hádanku určenou všem
znalcům sportu: obecně českého a konkrétně
i prostějovského. Výhodu
mají pamětníci dřívějšího
data narození.

Otázka tedy zní: kdo je na
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Těžkou hlavu v uplynulých týdnech měli fotbaloví činovníci, samozřejmě také hráči. Rozběhnou
se soutěže, nebo ne? Nakonec si ale většina z nich
může oddechnout, dvě nejvyšší ligy už brzy začnou
psát další pokračování.
Co ale tento posun v nekonečných jednáních znamená pro eskáčko? Jednu věc určitě – snahu napravit nepodařený podzim. Tým má rozhodně na
víc než na vyvýšené přízemí tabulky, určitě by se
rád podíval do prvního patra, mezi mužstva hrající
okolo šestého sedmého místa. Je ovšem otázka, zda
se tento plán vydaří.
Na tuto otázku budeme sice znát odpověď až za pár
měsíců, na tip je ale vhodná chvíle už nyní. A z mé
strany je stejný jako z doby před „broukem“. Tým
pod novým trenérem Pavlem Šustrem půjde kvalitou nahoru. Šustr prosazuje poněkud agresivnější,
ofenzívnější styl než jeho předchůdce, zároveň se
přitom rozhodl vsadit na zlepšení kombinačních
dovedností. Tým byl navíc solidně posílen – mladým útočníkem do zakončení (Stáňou), jeho vrstevníkem a univerzálem Střížem a mladíkem Biolkem na stopera. Mužstvo už navíc aktuálně nekosí
zdravotní problémy. Fotbalový Prostějov má tedy
velmi dobrou šanci na to, aby se svým umístěním
ještě něco udělal. Jen ji chytit za pačesy a už nepustit.
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MINIŠPÍL

ZNÁMKA

SOUPEŘI ESKÁČKO

PROSTĚJOV První dva (a zároveň jediné) zápasové testy po dvou
měsících individuálních a poté společných tréninků absolvovali v uplynulém týdnu nejen fotbalisté 1.SK Prostějov, ale i další
účastníci obou profesionálních soutěží. Soupeře mělo eskáčko
nadmíru kvalitní, oba zápasy s prvoligovými soky mohly trenérům mala ani defenziva, byť víc práce měla takovými borci
ukázat mnohé. Každý byl totiž tak trochu z jiného soudku.
až po změně stran.
i ve svých letech

Prostějov (tok) –
Dlouho si pobytu na
trávníku neužil David
Pašek, který opět zaujal místo pravého beka. Ze svého postu krásně
otevřel skóre kanonády se Sigmou,
když napálil míč pod břevno, jenže pak se zranil a musel ze zápasu
odstoupit. Příčinou potíží byla nakopnutá holeň, která mu nedovolila
zasáhnout do druhého zápasu na
Slovácku.

Pašek dal gól
a odstoupil

poutalo eskáčko v jediném odehraném
utkání proti Ústí nad Labem, Sigma si
ve středu zažila reprízu. Domácí totiž
nastoupili v takřka optimální sestavě,
pouze na stoperu dal trenér Šustr přednost testovanému Romanu Balovi, který
by se mohl během léta v prostějovském
dresu objevit na stálo.
Tým z druhé ligy papírového favorita
zaskočil aktivitou a tahem na branku,
takže prvoligisté se pohybovali po
hřišti jako zkoprnělí. Však za to od trenéra Látala dostali o přestávce vyčiněno. Pohotovou střelou se prezentoval
Pašek, Koudelka nezklamal ani při
zakončení sólového nájezdu, ani při
exekuci penalty, Kroupa se tradičně
dobře pohyboval ve vápně a faul na
něj znamenal pokutový kop. NezklaPřestože ve druhé půli padla pouze jediná branka, stojí i ona za pozornost.
Jednak tím, že padla po standardní situaci, to se vždycky cení. Důležitý je
také způsob, totiž fakt, že se za míčem
tlačilo do branky hned několik hráčů,
z nichž Sus byl tím, který nakonec
skóroval. Bez podobného tlaku na
branku se logicky nemůže objevit nikdo, kdo by odražený míč do sítě dopravil. O tom jsme uplynulé sezóny
psali mnohokrát.
Víkend už tak vydařený nebyl, zejména
první poločas se na Slovácku zrovna
nepovedl. Trenérům to ukázalo, že přece jen ne všichni fotbalisté dosahují takových kvalit, aby si udrželi vyrovnané
nadprůměrné výkony. Je nošením dříví
do lesa dodávat, že Kroupa s Polákem
jsou.
Jak upozornil
trenér Šustr,
jsou věci, na
kterých je
třeba ještě
pracovat.
Tento týden
bude čistě
tréninkový a budou se
tak moci doladit. Žádné utkání už plánované
není. Vše bude směrováno k úterý 26. května, kdy eskáčko může
prokázat sílu a sebevědomí na hřišti lídra
tabulky F:NL v Pardubicích.

už to bylo v pohodě. Chytil jsem se na
první akci a snažil se plnit zadané úkoly.“
yy Vítězství nad prvoligovým týmem nebylo možné přecenit, na druhou stranu vyhrát nad ní čtyři nula se
nedaří každý den?
„To je fakt, první poločas hráli kluci skvěle, vycházelo nám snad úplně všechno,
z naší strany byl vysoce nadprůměrný. Ve
druhém poločase to bylo po prostřídání
už trochu chaotičtější, bylo tam více ztrát
míče, zbytečně se hrálo nahoru a dolů.
Sigma si už vypracovala nějaké šance,
kdyby je proměnila, výsledek by nebyl
tak jednoznačný. Ale ligové mužstvo se
opravdu nepodaří porazit o čtyři branky
každý den, povzbuzení týmu to je dobré.
Ale euforie je opravdu zbytečná. Těžko
říci, jestli měla Sigma nějaké těžší tréninky
nebo nás podcenili nebo nám více vyhovovalo domácí užší hřiště.“
yy Právě sobotní zápas na Slovácku
to nejlépe potvrdil…

PROSTĚJOV Do jediného jarního ligového utkání
nenastoupil, protože se rozehrával po zranění. Pravý
obránce Matěj Biolek (na snímku) začal i proti Sigmě
na lavičce, ale brzy musel zaskočit za zraněného
Davida Paška. Na Slovácku odehrál utkání celé
a mohl tak srovnat oba prvoligové soupeře. Jak
bude podle něj vypadat ligová dohrávka?
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pil stoper Bialek. O pět minut později si
ale Bréda poradil nejen s Faltovou střelou z přímého kopu, ale i s Jemelkovou
dorážkou. Po rohu hostů se domácí
pokusili o ukázkový brejk do otevřené obrany, nadějná kombinace však
skončila u brankáře Mandouse. Čtvrt
hodiny před koncem byla k vidění další
pěkná kombinace od Lutonského přes

Pernackého k Rolincovi, ten však mířil
přesně do brankáře. To už bylo na řadě
definitivní zpečetění výsledku. Po volném kopu Slaměny se míč otřel o hlavu
Rolince a dobíhající Sus dotlačil míč do
branky – 4:0. Slaměna to v závěru ještě
zkoušel, ale jeho střelu lapil gólman. Závěrečný tlak Sigmy už korekci výsledku
nepřinesl.
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Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„V zápase jsme se dokázali dobře vyrovnat s kvalitní hrou soupeře. Sigma byla dobrá
na míči, my ale využili brejkové situace tak, jak chceme a jak trénujeme. Výsledek
zápasu vůbec nepřeceňujeme, pro nás je důležité, že se v obou poločasech v naší
hře objevovaly prvky, které chceme, které trénujeme, a je jen dobře, že toto do zápasu dokážeme přenést. Opakuji, výsledek nepřeceňujeme, myslím, že ani kluky
nebude potřeba nějak držet při zemi. Pro nás všechny je podstatné nachystat se na
zápasy, v nichž půjde o body. Až tam se ukáže, jak na tom opravdu jsme, jestli jsme
se dobře připravili a naše práce má správný směr.“
Radoslav LÁTAL - trenér SK Sigma Olomouc:
„První přátelské utkání v tomto týdnu se nám nepodařilo. Chtěli jsme hlavně
vidět, jak budou hráči po dvouměsíční pauze v zápase pracovat, proto jsme dali
šanci téměř všem. Na hráčích byly vidět náročné tréninky, které jsme jim v posledních dnech dávali. To ale náš výkon neomlouvá. Nesplnili jsme, co jsme si
naplánovali. Nechceme ale hned z prvního utkání vyvozovat závěry.“

Pozápasové hodnocení trenérù

yy V závěru zimní přípravy jste se dostával ze zdravotních potíží, pomohla
vám další nucená pauza?
„Poslední týden před počátkem pandemie jsem už trénoval s klukama, takže
mě další dlouhá pauza spíše zbrzdila. Za
normálních okolností jsem se mohl více
rozehrát. To, co jsem dělal v nucené pau-

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ze, jsem vlastně dělal v době, kdy jsem byl
zraněný, takže bylo dost nepříjemné, že se
taková příprava ještě prodloužila o další
týdny. Jinak jsem samozřejmě plnil individuální tréninkový plán, k němuž jsem si
vždy něco přihodil.“
yy Utkání s olomouckou Sigmou
jste začal na lavičce, ale brzy jste musel zasáhnout do hry místo zraněného Davida Paška...
„Bylo to nepříjemné, protože jsem šel
na hřiště úplně nerozcvičený, naštěstí to
nemělo žádné následky, protože to bývá
poměrně nebezpečné. Ale po pár minutách jsem se v utkání aklimatizoval a pak

„Přesně tak. Ligová mužstva mají obrovskou kvalitu a Slovácko to dokázalo.
Hrají delší dobu pospolu, mají individuální kvalitu, jsou silní na míči, mají zažitý
herní systém. Právě ona větší individuální kvalita rozhodla. My jsme k tomu nepřidali takovou bojovnost jako v utkání
se Sigmou, co po nás trenér vyžadoval.
Podle toho utkání vypadalo. Byli jsme
všude pozdě, nevyhrávali jsme osobní
souboje, konkrétně já jsem nebyl schopný vyhrát v prvním poločase ani jeden
hlavičkový souboj. Byl to takový návrat
do reality, taková facka, která před ostrým zápasem v Pardubicích přišla ještě
relativně brzy.“
yy Jaký máte názor na pokračování
soutěže?
„Jsme samozřejmě všichni rádi, že liga
nebyla předčasně ukončena a konečně
můžeme hrát zápasy. Když člověk má jít
běhat sám, je to přece jen náročnější na
psychiku, těžko se hledá motivace. Nic

jiného ale nezbývalo. Hlavně musíme
doufat, aby nenastal nějaký problém,
kdy by se musela řešit karanténa. Není
moc jasné, jestli by to postihlo jednotlivce nebo celé mužstvo, záležet to má na
krajské hygienické stanici. Snad se nám
to vyhne obloukem a dohrajeme sezónu, jak všichni chceme.“
yy Čeká vás náročných šest týdnů,
věříte si, že dva zápasy týdně po tuto
dobu zvládnete po fyzické stránce?
„To je těžké říct, nikdy jsme se s tím
nesetkali. Četl jsem třeba o Teplicích,
které ještě nezačaly, a už se jim údajně
zhroutilo celé mužstvo, mají velkou
marodku a musely sáhnout po dorostencích. Může to být samozřejmě zajímavý faktor soutěže, tahle dohrávka
může vypadat úplně jinak. Týmy, které
mají užší kádr, mohou mužstvo lepit do
zápasů hůř. Záleží na tom, jak se nám
budou vyhýbat zranění a jestli budeme
všichni v pořádku.“

„Porazit Sigmu bylo fajn, ale Slovácko nás probralo,“
RKOtçtVH]DXSO\QXOìPWìGQHP0$7Ě-%,2/(.

V prvních minutách středečního souboje to sice vypadalo, že herní převahu
si vypracuje prvoligový tým, ale Sigma
brzy až příliš ochotně přenechávala
iniciativu domácím. Oba týmy si vytvořily několik standardních situací, ale
brankáři na obou stranách byli pozorní.
Eskáčko bylo za svoji aktivitu odměněno po čtvrthodině hry. Rozeběhnutý
Pašek dostal ideální přihrávku na pravou stranu a střelou pod břevno otevřel
skóre zápasu – 1:0. Olomoucký brankář
Reichl se vytáhl o pár minut později, kdy
bravurně zneškodnil neméně povedený
přímý kop v podání Slaměny. Domácí

Tomáš KALÁB

vyvinuli téměř drtivý tlak, který trochu
přibrzdilo zranění Paška, kterého na pravém kraji obrany nahradil Biolek. Fakt,
že Sigma se po karanténě vyloženě necítí
dobře, potvrdil její kapitán Beneš, který
takřka „namazal“ domácím na ukázkový
brejk Koudelky. Ten se v takových situacích po čertech vyzná a obvykle se nemýlí – 2:0. Sázka na centrované balóny
Sigmě nevycházela, ve vápně kralovali
stopeři Schuster s Bialkem. Deset minut
před přestávkou si zpracovával přesný
centr zleva ve vápně Kroupa, byl faulován a nařízenou penaltu s přehledem
proměnil opět Koudelka – 3:0! Sigma
v tom okamžiku vypadala na ručník
a toužebně čekala na přestávku. Do ní se
ještě zviditelnil dvěma pěknými akcemi
Slaměna, ale Reichla nepřekonal, stejně
jako svou typickou hlavičkou Kroupa.
Olomoucký trenér Látal poslal do druhého poločasu kompletně novou jedenáctku, když té předešlé řekl od plic, co
si o jejím výkonu myslí. Noví borci si to
vzali k srdci a byli domácím přece jen
vyrovnanějším soupeřem. Dokonce do
té míry, že měli více ze hry, ovšem bez
jakéhokoli efektu.
Po hodině hry zaváhal při rozehrávce
brankář Bréda, který neomylně našel
protihráče Faltu a Juliš měl před sebou
jen prázdnou branku. Svého spoluhráče
však na brankové čáře perfektně zastou-

V téměř konspiračním utkání
se dvakrát trefil Jan Koudelka

Prostějov v prvním testu deklasoval Sigmu!

Na první domácí přípravu proti Sigmě
Olomouc se mohly nahrnout davy diváků a přišly by si rozhodně na své. Kvůli
doznívajícím protipandemickým opatřením to samozřejmě nebylo možné a je
určitě dobře, že se klubu podařilo zajistit
„přímý přenos“ z utkání, byť se o něm
mohli fanoušci a média dozvědět přece
jen dřív. Ale noty v tomto směru údajně
diktoval prvoligový celek.
Ne tak však na hřišti. Pokud si ještě vybavíme čerstvý jarní vítr, který na hřišti roz-
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zatímco po opětovném rozeběhnutí obou profesionálních soutěží budou kluby stát o náležitou publicitu, první přípravná
utkání po koronavirové pauze probíhají takřka konspiračně. Na webu
Sigmy nebyla o chystaném mači ani
zmínka, eskáčko pouze v den utkání
oznámilo, že z účasti na něm je vyloučena veřejnost, a doplnilo odkaz na
live stream, který zajišťoval soupeř.
Na zápas se nedostali nejen diváci, ale
bez varování ani místní média… Sledování za účelem reportáže jsme tak
museli provést právě přes zmiňovaný
internetový přenos.

„První utkání s Olomoucí se povedlo velice
dobře, byli jsme hodně aktivní, bylo tam hodně
přihrávek, hráli jsme po zemi, dostávali jsme
se do zakončení, potrestali jsme soupeře, takže
utkání se vyvedlo. Samozřejmě výsledek je
hodně vysoký a neodráží úplně vývoj celého
zápasu, protože Sigma měla ve druhém
poločase několik šancí, které neproměnila, ale
výsledek se počítá. Slovácko bylo trochu někde
jinde, bylo připravenější, víc běhalo, napadalo,
byl to kvalitnější soupeř. My jsme si bohužel
nevěděli až tak rady, ztráceli jsme docela dost
míčů, byli jsme trochu nervóznější. Trvalo nám,
než jsme se dostali z rozehrávky do přečíslení,
čímž nám Slovácko nedovolilo se dostat do
výraznějšího zakončení. Ve druhém poločase
po prostřídání jsme větší nátlakovou hrou
a přesností dokázali využívat hluchých míst
Slovácka a dostávali jsme se častěji před bránu.
Chyběl kousek ke vstřelení kontaktní branky,
naopak jsme inkasovali z trestného kopu. Ale
ve druhé půli se nastartovala bojovnost, a proto
se dá hodnotit kladně. První nám nevyšla
herně a možná i nasazením. Slovácko bude
určitě v první lize i nadále pokračovat v dobrých výkonech. Možná si někdo myslel, že po
výsledku s Olomoucí dorazí určité uspokojení,
ale neznamená to, když vyhraji jeden zápas,
že druhý mohu povolit. Přesně takto dvakrát
týdně budeme teď zápasy hrávat, a když se
podaří zápas v úterý, musí se zabrat i v sobotu. Nejsme v tabulce v tak komfortní situaci,
abychom si mohli dovolit nějaké ztráty nebo
vypuštění některých zápasů. Musíme navázat
na výkon s Olomoucí a poučit se z toho, co jsme
tam dělali dobře. V tomto ‚byznysu‘ se člověk
pohybuje natolik dlouho, že ví, co dělat a jak
se připravit. Víme ze zkušenosti, že jakmile
trochu polevíme, je to na hřišti okamžitě znát.
Druhá liga je hodně fyzicky náročná a každý
hráč musí zabrat. Udržoval jsem se v kondici
tak, abych kdykoli mohl naskočit do zápasového kolotoče a jsem moc rád těmto dvěma
zápasům. Nejsem tady od toho, abych se na
hřišti procházel, ale pomohl mužstvu. Bez neustálé přípravy to nejde.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

jana poláka

aneb pohledem
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ZNÁMKA

VÍT
BENEŠ

OKÉNKO KAPITÁNA

Prostějov (tok) – Trenéři využili přípravných zápasů k otestování
dalšího adepta na předpokládané
omlazení obrany. Olomoucký odchovanec Roman Bala, poslední dva
roky hájící barvy Uničova, zaujal už v průběhu sezóny, když
eskáčko s Uničovem hrálo.
Tento třiadvacetiletý stoper
či defenzivní záložník dlouhodobě patří k nejlepším hráčům MSFL. „I na základě toho
jsme si jej vytipovali. Byli
bychom rádi, aby se od
nové sezóny, jakmile
to bude možné, stal
hráčem Prostějova,
jako trenér bych o něj
určitě stál. Přesvědčil
nás o tom, že má potřebné schopnosti,“ přál
by si trenér Pavel Šustr.
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

V hledáèku eskáèka
další stoper
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MOMENT
ZÁPASU

Zatímco Sigmě eskáčko
čtyři branky vstřelilo,
na Slovácku naopak
čtyři inkasovalo

ZÁPASU
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Jakkoli to vypadá jako přílišné opakování, velezkušený
útočník může opět sloužit jako příklad mladším
spoluhráčům. I podle trenéra Šustra předvedl spolu s Polákem nejvyrovnanější výkony v obou utkáních. Proti
Sigmě sice neskóroval, ale po faulu na něj se kopala
penalta, na Slovácku zúročil zlepšený výkon svého
týmu ve druhém poločase.

KAREL KROUPA

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
JDE TO, DOKÁZALO SI PROTI SILNÉMU
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do konce včetně podpisu,“ průběžně informoval sportovní manažer
Hanáků Jiří Vykoukal. Jeho slova
nedávno potvrdil v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník rovněž
nejvyšší šéf Jaroslav Luňák. A bylo
tak jen otázkou času, kdy obě strany
vznikající dohodu smluvně stvrdí.
K čemuž došlo během minulého
týdne. Lubina tudíž naváže na pět
měsíců své dosavadní práce s prostějovským mužstvem, která na
první pokus zůstala bez postupu do
play-off Chance ligy.
To asistent trenéra Ivo Peštuka působí v LHK už mnohem déle, přesně tři a půl roku. Většinu této doby
strávil po boku Jiřího Vykoukala,
ovšem zůstal i po jeho říjnovém
konci na střídačce, aby následně
pomáhal též Lubinovi. „Láďa to má
jednodušší v tom, že má na rozdíl
od Jirky na starost hlavně mančaft
a tomu se snaží věnovat maximálně.
Co jsem za tu krátkou dobu s ním
poznal, tak je neuvěřitelně pracovitý,“ charakterizoval Peštuka kolegu
v obsáhlém interview pro Večerník.
I zkušený dvaašedesátiletý kormi-

Michal
SOBECKÝ

1

„Víceméně končí spolupráce se Zlínem, který bude mít užší spolupráci
s jiným klubem,“ konstatoval Jiří Vykoukal s tím, že v Prostějově už tak nebude pokračovat brankář Daniel Huf.
Ten přitom během posledních dvou
sezón a zejména ke konci té uplynulé
byl velkou oporou Jestřábů. „Poprvé
jsem se to dozvěděl před týdnem od
Jiřího Vykoukala. S chytáním v Prostějově jsem nějak počítal. Líbilo se mi
tady,“ přiznal smutně v rozhovoru, který Večerník připravuje, samotný Huf.
Jak jsme si dále ověřili, nadále probíhají
jednání například o Danielu Vachutkovi a Tomáši Drtilovi ze Šumperka, stejně jako se šíří spekulace o Robinu Staňkovi z Jihlavy. Jejich možný příchod ale
zatím Jiří Vykoukal nechtěl potvrdit.
„Vím samozřejmě, že se Robin Staněk

chce vracet blíže k domovu, tedy na
Moravu. Jakmile by se podařilo, aby
hrál v Prostějově, byli bychom moc
rádi,“ uvedl na adresu jednatřicetiletého beka, který v Jihlavě zazářil číslem
+20 v kolonce pojednávající o účasti
na ledě.
Zatímco však u hráčů spekulovat
Vykoukal nechtěl, jednu očekávanou situaci potvrdil – Jestřábi se
nebudou moci opřít o pravidelnou
spolupráci s některým extraligovým
s mužstvem. „To musím potvrdit, vše
padlo,“ poznamenal s tím, že je zde
možné naopak navázat spolupráci
s druholigovými týmy. „Bude to záviset na šířce kádru, tu chceme pro
tento ročník větší. Nicméně najít druholigového hráče schopného naskočit do prvoligového zápasu není úpl-

ně snadné,“ poznamenal Vykoukal.
Například Šumperk, který v minulé
sezóně Jestřábům občas hráči vypomohl, se navíc přesunul do Chance
ligy.
Uplynulý týden ale přece jen přinesl
Jestřábům jednu pozitivní zprávu.
A sice potvrzenou účast v turnaji
O pohár RT Torax. Ten zapíše už devátý ročník a Prostějov se v rámci něj
může těšit například na zápas s domácí Porubou, Havířovem, Vsetínem
nebo polským Jastrzebie. „Je v zájmu
nás všech odehrát atraktivní turnaj.
My jsme se nedostali do play-off,
ostatní celky o něj přišly. Aspoň si tak
zahrajeme několik utkání s nábojem.
Ještě nás k tomu navíc čeká dvojzápas
s rivalem,“ poznamenal k plánům Jestřábů na léto Jiří Vykoukal.

Pravděpodobné startovní pole Chance ligy mužů ČR
2020/21 (přihlášky se podávají do 22. května): Kladno, Přerov,
Vsetín, Chomutov, Havířov, Litoměřice, Slavia Praha, Poruba,
Jihlava, Třebíč, Frýdek-Místek, Prostějov, Benátky nad Jizerou,
Ústí nad Labem, Kadaň, Sokolov, Vrchlabí, Kolín, Šumperk.

těži.
Již dříve odsouhlasila pokračování
v Chance lize 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. Přesto
přihlášku odešlou. Její podání je však
prvním krokem pro to, aby čtvrtý
nejlepší tým uplynulé sezony pokračoval. Další mají následovat v průběhu příštích týdnů. Rozhodnutí
vyústilo z jednání výboru zapsaného spolku, vedení klubu a zástupců
sponzorů.
A to možná ještě není všechno!
V kuloárech se spekuluje, že by se
nahoru mohlo posunout i Znojmo,
které se do českých soutěží vrací
z EBEL. Má hrát druhou ligu, avšak
dle některých by profesionální tým
takto nízko působit neměl. Tím pádem by počet mančaftů ve druhé národní soutěži ledního hokeje rozrostl
na kulatou dvacítku…
(son)

yy Podepsal jste v LHK nový kontrakt. Jak se těšíte na příští sezónu?
„Těším se moc. Začínám se postupně připravovat individuálně a nemůžu se dočkat, až opět začneme
trénovat společně.“
yy Měl jste i jiné nabídky než od
Prostějova?
„Nějaké hovory proběhly, ale v Prostějově se mi moc líbí. Nebyl důvod,
abych něco měnil.“

Marek SONNEVEND

yy Když se ještě vrátíme k minulému ročníku Chance ligy, byl to
jednoznačný neúspěch?
„Určitě, jinak to snad ani říct nejde.
Měli jsme pár šancí na to, aby sezóna vypadala lépe, ale nikdy jsme to
nedotáhli do konce, což mě hrozně
mrzí. Teď máme před sebou novou
sezónu a v té musíme všechno napravit.“
yy Co bylo špatně, v čem je potřeba se zlepšit?
„Špatně byla spousta věcí. Musíme si
vzít ponaučení a svojí hrou opět při-

PROSTĚJOV Postupně se formující mužstvo hokejových
Jestřábů pro nový prvoligový ročník 2020/21 zatím vypadá
velice mladě. Jedním z jeho jistých členů se díky prodloužené
smlouvě stal jednadvacetiletý útočník Matěj Novák, který klubovému webu odpověděl na několik otázek.

vést diváky do hlediště, protože právě pro ty se hraje. Zaslouží si koukat
na skvělý hokej.“
yy Jaké bylo nastoupit v jednom
týmu s Jiřím Vykoukalem?
„Byl to super pocit. Pan Vykoukal
byl výborný hráč s obrovským přehledem a dokázal to i po tolika letech bez odehraných zápasů. V době
karantény jsem v televizi sledoval
reprízy utkání, kde nastupovali pan
Vykoukal i pan Lubina. A byla radost
na ně koukat.“
yy Jak se vám coby rodákovi z Třebíče líbí Prostějov?
„Líbí se mi tady moc. Je to takové
menší město, kde se skoro všichni znají osobně. Navíc se mi líbí,
že je všechno kousek, jako v Třebíči.“

yy Stíháte hokej kloubit s vysokou školou, kterou studujete?
„Dělám Masarykovu univerzitu, momentálně dokončuji čtvrtý semestr. Je
to náročné z hlediska docházky, protože je tam spousta předmětů, do kterých musím chodit. Na druhou stranu
jsem se za tu dobu naučil spoustu
nových věcí, které se mi budou určitě
v životě hodit.“
yy Jaké máte koníčky?
„Když počasí dovolí, rád jezdím na
kole. S bráchou chodíme hrát v Třebíči hokejbal, ten mě taky baví. Momentálně předěláváme spoustu věcí
na chatě, tak tam každý den jezdím
a pomáhám s prací, i to je teď takový
můj koníček. A dost mě pohltilo sbírání kšiltovek, různých už mám doma
slušnou sbírku.“
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původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Spoustu neznámých
i nadále hlásí hokejoví Jestřábi. Jak
ale říkají shodně sportovní manažer Jiří Vykoukal a potvrzený trenér
Ladislav Lubina, tým už se formuje.
Pokračující lodivod dokonce mluví
o mužstvu dokončeném z 95 procent. Řada hráčů však není podle
Vykoukala zcela dotažená. Jména
tak dosud vesměs potvrdit nechce.
Kromě jednoho, bohužel ovšem
odchozího.

DWUDNWLYQtWXUQDM

Ladislav Lubina a Ivo Peštuka tedy
budou společně řídit další let jestřábí letky, jenž by měl navzdory citelnému omlazování hráčského kádru
vést na jaře příštího roku k účasti ve
vyřazovacích bojích druhé nejvyšší
tuzemské soutěže.
Exkluzivní rozhovor s Ladislavem
Lubinou čtěte v příštím čísle Večerníku!

5RQNWRT¾EG DÚXCNÆJQ TGRTG\GPVCPVC U GZIGPGT¾NPÊO OCPCåGTGO *CXÊąQXC
DWFGRQMTCéQXCV
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delník si přál pokračovat u ptačích
dravců. „Ale jestli v Prostějově
opravdu dál zůstanu, to zatím nevím. Momentálně všichni mají úplně jiné starosti,“ prohodil na sklonku března, kdy COVID-19 v ČR
nehezky řádil. Aktuálně – po opadnutí nejhorší vlny nákazy – oddílová
generalita ocenila přínos druhého
kouče novým kontraktem.

-HVWíiELKOiVtYHONRX]WUiWXYSítSUDYĨMHġHNi

„Teď končíme, rozejdeme se. A budeme doufat, že se zase někdy
sejdeme,“ říkal Ladislav Lubina se
smutným úsměvem a určitou mírou
nadsázky 7. března po závěrečném
střetnutí minulého ročníku. To ještě netušil, že také Českou republiku
zasáhne doba koronavirová provázená všeobecnou nejistotou.
Přesto bylo zřejmé, že někdejší
špičkový útočník a momentálně
lodivod chce v Prostějově zůstat.
Podobně i vedení elhákáčka evidentně mělo o Lubinovo setrvání
zájem. „Láďa by měl zůstat hlavním
trenérem, ale ještě to není dotažené

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Všechno směřovalo k tomu, že trenérská
dvojice Ladislav Lubina a Ivo
Peštuka, jež společně dokončovala uplynulou sezónu, povede hokejisty LHK Jestřábi
Prostějov i nadále. Což se nyní
potvrdilo, hlavní kouč a jeho
asistent uzavřeli s vedením
klubu nové smlouvy.

ZŮSTÁVAJÍ!

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.
V uplynulém týdnu potvrdil zájem
i třetí potenciální nováček z Kolína.
„„Šance na postup se pro nás otevřela hodně nečekaně. Nezastírám, že
jsme byli trochu zaskočení a přihlášku do první ligy dlouho zvažovali,“
uvedl na kolínském webu prezident
klubu Luboš From. „Nakonec jsme
se i díky významné podpoře města
Kolín rozhodli na výzvu kývnout,“
potvrdil start ve druhé nejvyšší sou-

RSUDYGX~ġDVWQtN÷

POTVRZENO: TRENÉŘI LUBINA A PEŠTUKA Chance liga bude mít

Pondělí 18. května 2020

Pondělí 18. května 2020
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se na tom s Daliborem Sedlářem. Mě
práce s dětmi baví, možná víc než
s dospělými, s nimiž jsem asi při trénování neuměl tolik komunikovat.
Uvažoval jsem, jak to bude dál, jak
to budu časově zvládat. Rád bych
tu pokračoval, v Prostějově se okolo
hokeje pohybují úžasní lidé. Zatím to
ale vypadá, že se budu angažovat jen
v Goalie Akademy International.“
yy Víme, že nakonec jste skončil
v oboru podlahářství. To je docela
skok od hokeje...
„Našel jsem si práci u luxusních vinylových francouzských podlah. Chtěl
jsem pokračovat v obchodní branži.
Oslovil mě během sezóny kamarád,
který mi pověděl o pohovoru na místo obchodního zástupce. Vše mi tehdy do sebe zapadlo a místo jsem vzal.
K podlahám a stavebnictví mám blízko, táta je stavař. Navíc stejné podlahy
mám doma a jsem s nimi spokojený.
Což je pro mě pak jednodušší, když
tomu produktu věřím. Navíc si teď
užívám víkendy s rodinou
a celkově čas s blízkými.

4

0

vizitka

už se nepovedlo ustálit formu
na celý rok. Já to nikdy moc
nevztahuji na gólmana,
protože třeba Kuba v Kadani prokázal, že chytat umí.
A to, jestli umí chytat pod
tlakem, nebo s týmem, který
na něj nepropustí tolik střel,
jak soupeřova obrana a musí
chytat těch důležitých pár, to
už ukáže budoucnost. Ale souhlasím, že problém u brankářů
byl. Ale abych řekl pravdu, tak
co já vidím, tak ti brankáři neměli
takovou důvěru, jakou by si zasloužili. V té brance to pořád bylo
takové ‚ale‘. Oni věděli, že situace
není stoprocentní, my jsme to
věděli, ale bohužel jsme nenašli
cestu, jak všechno uklidnit, aby
ti kluci mohli podávat stoprocentní výkony delší dobu. Takže
ano, s tím výrokem souhlasím.“
yy Jaké další důvody tam vidíte?
„Určitě si nemyslím, že to bylo
pouze o brankářích, ale bez
něj samozřejmě nemůžete vyhrávat. Já asi nebudu rozebírat,
kde bych viděl hlavní příčiny,
proč se sezóna nepovedla. Mě
obrovsky zklamalo, a kluci si to
v situaci koronaviru a době po
něm, uvědomí, že mohli dělat
mnohem víc, aby si udrželi svůj
standard. Nebo aby si posunuli
svou výkonnost. Mně se nelíbilo
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
to, že nic takového se nejenže nestalo, ale nebyla k tomu i patřičná „S SK Prostějov 1913 jsem už něja- Toho je navíc díky koronaviru více,
vůle. Že prostě byli spokojeni s tím, kou dobu spolupracoval, podílel jsem než by kdo čekal...“
co mají. Já to samozřejmě prožil
taky, prožila to spousta hokejistů,
co hráli první ligu. Mým cílem bylo
posunout kluky výkonnostně do
ŠTEFAN ŽIGÁRDY
extraligy, a to i v hlavě. Aby pracovali tak, že by si na nejvyšší soutěž
a peníze v ní mohli šáhnout. A když
✓ narodil se 25. července 1984 v Brně
✓ bývalý hokejový brankář, později
jsem zjistil, že klukům to stačí, a že
trenér brankářů a marketingový manažer
oni víc pracovat nemusí, protože
✓ dětství strávil v Brně, kde i hokejově
jsou na určité úrovni, tak mě to
vyrůstal a hájil branku Ytongu
celkem uráželo. Protože si myslím,
✓ v mládežnické kariéře se učil
že člověk, co ty zkušenosti má, nave Vsetíně a krátce v Opavě
víc je vidí kolem sebe, tak celkem
✓ mezi muži trávil nejvíce času v prvoligové Olomouci,
dobře dokáže odhadnout, že může
deset zápasů odchytal v české extralize
taky dojít na promrhaný talent. Ne✓ dále chytal za HC Vsetín, HC Slezan Opava, HK Jestřábi Prostějov,
bavilo mě stokrát opakovat jednu
HC Oceláři Třinec, HC Přerov a HK Nitra, MHK Žilina (oba Slovensko)
jednoduchou věc...“
✓ poslední čtyři sezóny kariéry strávil v Polsku,
yy Když to shrnu, jak zpětně své
s týmem GKS Tychy získal v roce 2015 titul mistra
✓ působí jako trenér brankářů v hokejové škole
angažmá v Prostějově hodnotíte?
Goalie Academy International
„Extrémně dobře. Vlastně i to prv✓ v červenci 2017 se stal trenérem brankářů LHK Jestřábi
ní, to mě vystřelilo ze cviček. Nebyl
Prostějov, později k tomu přibyla i funkce marketingového manažera
jsem vyloženě arogantní, ale mys✓ koncem sezóny 2019/2020 se s působením u Jestřábů rozloučil
lel jsem si, že mám na extraligu.
zajímavost: po konci u prostějovského hokeje se měl stát původně
Poznal jsem tady, že musím dál
stavbyvedoucím, nakonec dal ale přednost pozici obchodního zástupce
na sobě pracovat, abych dokázal

Ve chvíli, kdy jsem gólmanům nebyl schopný
věnovat tolik času, kolik bych chtěl a zároveň,
MINIŠPÍL
aby fungoval marketing klubu, který byl mojí
hlavní pracovní náplní, už to nešlo zvrátit.
Únava a problémy se začaly u mě kumulovat.
A v té chvíli mě věci přestávaly bavit, nechtělo
se mi nic šulit, tak jsem se rozhodl. Nebavilo mě
ani stokrát opakovat jednu jednoduchou věc...
Î®VOR

týmu pomoci. Později, když jsem
byl v marketingu, jsem si vyzkoušel hodně věcí. Za to jsem klubu
a panu Luňákovi hodně vděčný.
Pomohlo mi to. Hokejista po kariéře totiž není nic... Co já jsem měl
možnost si v Prostějově vyzkoušet,
to někteří nezažijí v práci za pět let.
(směje se) Navíc jsem si musel poradit sám, o to víc mě pak potěšilo,
když věci fungovaly. Opravdu hodně mě to naučilo.“
yy Budete pokračovat v trénování brankářů alespoň u prostějovské mládeže?

Štefan Žigárdy se ohlíží nejen za působením u prostějovských Jestřábů

rozhovor večerníku

PROSTĚJOV V Prostějově skončila se sezónou také jedna krátká,
ale úspěšná éra Štefana Žigárdyho (na snímku). BývalýJAN
hokejový
brankář se před dvěma a půl lety
stal poprvé v kariéře trenérem na
ZNÁMKA
plný úvazek, u Jestřábů se následně zapojil také do marketingové
činnosti. Svým klidem, konstruktivním přístupem a zároveň energičností se mu podařilo zvětšit
povědomí o činnosti prvoligového klubu a k lepšímu změnit jeho
ZNÁMKA
obraz i prezentaci během zápasů
„A“-týmu. Rukama mi přitom prošla řada brankářů, zejména pak
Jakub Neužil, který zažil na Hané
léta vzestupů i pádů. Ještě před
koncem ročníku 2019/202 však
Žigárdy oznámil, že v LHK Jestřá- ností, ale bylo moc fajn si vyzkoušet se to snažím dělat na maximum.
bi končí. A tak se i stalo. Vyzvídali evropský pohár a zdvihnout ten mis- Ale přiznám se, že trénování s touto
jsme, jaké k tomu měl někdejší trovský pohár nad hlavu.“ (usměje se) funkcí nejde skloubit. Jakmile přišly
brankář důvody či co mu práce pro yy Brusle jste pověsil na hřebík po první sezóně problémy v brance,
klub dala a co naopak vzala. A kam poměrně brzy. Berete to tak, že nedařilo se Kubovi Neužilovi, já mu
míří jeho další kroky. „Odcházím jste dráhu zakončil na vrcholu?
nebyl schopný věnovat tolik času,
z hokejového prostředí,“ prozradil „Rozhodl jsem se proto, že mě hokej kolik bych chtěl. Tak pořádně abych
někdejší šampion polské ligy.
přestal tak trochu naplňovat. A že jsem mu co nejvíc pomohl a zároveň, aby
byl v Polsku sám, bez rodiny. Chtěl fungoval marketing klubu, který byl
v rámci exkluzivního
jsem to nějak skloubit, bohužel to ale mojí hlavní pracovní náplní. V té
interview
nešlo. Tak jsem se rozhodl pro konec chvíli, jakmile to nešlo zvrátit, tak
pro Večerník
kariéry a vydal jsem se cestou civilního se únava a problémy začaly u mě
se ptal
zaměstnání. Aspoň ze začátku...“
kumulovat. Pak už jsem si opravdu
yy
Později jste se však dal na tre- musel vybírat, zda se budu věnovat
Michal
nérskou kariéru a stal se koučem gólmanům, nebo marketingu. A věci
SOBECKÝ
brankářů. Jak dlouhá byla cesta? mě přestávaly bavit. Protože mám
yy Jak jste se vůbec dostal k hokeji? „Já k tomu tíhl vždycky. Bavilo mě rád, když se věci dělají na nějakém
„Žádné rodinné zázemí v to nebylo. rozpitvávat, jak chytnout ten malý standardu, samozřejmě se mi neTáta dělal různé sporty, ale k zimním kousek černé gumy. Mám rád komu- chtělo ani jedno šulit. Pak se z člověodvětvím nějak zvlášť netíhl. Já jsem nikaci s ostatními kluky a předávání ka vytrácí veškeré nadšení, elán, náreagoval na hokejový nábor, který informací. Já jsem původně chtěl být pady, když prakticky neví kudy kam
proběhl u nás v první třídě v Brně. úplně bez hokeje, proto jsem si našel a věci se úplně nedaří. Tehdy jsem si
Chtěl jsem to vyzkoušet a zůstal zaměstnání úplně mimo sport. Ale uvědomil, že se ty dvě pozice nedají
u toho nakonec celý život.“
dostal jsem nabídku od Jirky Vykou- úplně dobře skloubit.“
yy Vy jste prožil krátké angažmá kala, jestli bych to nechtěl zkusit. A je- yy Bylo pro vás těžké se vzdát
v Prostějově ještě jako brankář, likož jsem měl za sebou pár brankář- hned obou pozic?
bylo to třináct let zpátky. Jak na ských kempů tady v Česku, tak jsem „Nebylo to pro mě těžké, protože
něj vzpomínáte?
si řekl, proč ne, když to půjde skloubit jsem si dal jedna a jedna dohroma„Já jsem v tu sezónu přestupoval s prací. No a ono to šlo, dostal jsem se dy... A toho času, co člověk stráví na
z Olomouce do Třince. Chtěl jsem k tomu bez zkušeností, ale klub chtěl ´zimáku´, je strašně moc. Ono si to
se prosadit do extraligy, ale přes někoho, kdo se chce učit. A zároveň strašně málo lidí uvědomuje, že vlastBiegla a Kokina (Martina Vojtka někoho, za koho by nemusel platit ně neexistují víkendy, svátky, Vánoce,
– pozn.red.) cesta nevedla. Dostal velké peníze.“ (úsměv)
je to práce na ú full time´. Člověk má
jsem nabídku odchytat pár zápasů yy Postupně ale vaše role v klubu v létě tři týdny volno, a to je vícemév Prostějově, za což jsem byl straš- rostla a dostával jste další úkoly. ně všechno. Samozřejmě pro mě šlo
ně rád. Kvitoval jsem, že nemusím Co všechno jste nakonec v LHK o práci na 365 dní, stejně jako pro
jen leštit lavičku. Ale upřímně, na to Jestřábi zastával?
ostatní zaměstnance. Ve chvíli, kdy
angažmá moc dobře nevzpomínám, „Zaměstnání, do kterého jsem šel po zmizely víkendy a ve všední dny to šlo
protože bylo strašné, celý rok byl konci aktivní kariéry, bouchlo. Byl to do večera, tak už to začalo hodně lézt
pro mě špatný. To byl v mé kariéře vlastně start-up, který asi po půl roce do času. Svým způsobem mi druhou
asi vůbec nejhorší krok, kdy jsem přestal fungovat. Byl jsem rád, že mi tvář nastavila i manželka, respektive
uspěchal věci a šel někam, kde jsem pan Luňák dal možnost pracovat stopku. Bavili jsme se, že pokud by
na to ještě neměl. Za Prostějov jsem pro Jestřáby v marketingu. S tím, že to takhle mělo být dál, nemuselo by
odchytal nějakých šest sedm zápasů jsme v úseku měli pracovat dva, což si to fungovat v domácnosti. Máme jea úspěšnost byla něco přes osmde- myslím, že by bylo perfektní a já bych denáctiletého kluka a je třeba, aby se
sát procent, průměr na zápas kolem k tomu měl pořád trénování bran- mu někdo věnoval. V té chvíli jsem si
pěti gólů… Jak říkám, celá sezóna kářů. Jenže po čase kolegyně odešla uvědomil, kolik vlastně trávím okolo
byla pro mě špatná a mé výsledky a klubu se nepodařilo najít náhradu. hokeje času. A práce mi nevracela to,
v Prostějově tomu plně odpovídaly. Tak to všechno spadlo na mě. (usměje co bych od toho očekával. Jak jsem se
Podobné to bylo i potom v Olomou- se) A on ten ´markeťák´ v Prostějo- rozhodl, kontaktoval jsem někdy v lisci. Naštěstí to tehdy byl poslední rok, vě toho má opravdu hodně. Jedna topadu vedení klubu, že chci skončit
kdy se z první ligy nesestupovalo...“ z hlavních činností je shánět peníze, na pozici trenéra brankářů. I díky
yy Dlouhou kariéru jste zakončil sponzory, starat se o ně a zajišťovat neuspokojivým výsledkům, co jsme
v Polsku, kde jste odchytal hod- jim nabídku, na stadionu mít na sta- měli, i díky rotaci brankářů, co probíně zápasů a zaznamenal nemálo rost prezentace, dále je v gesci celková hala a já už jim ani příliš nepomáhal.
úspěchů. Co vás tam přivedlo?
prezentace klubu – tedy internetové Myslel jsem si, že také pro naše zadní
„Do Polska jsem se dostal fakticky stránky, sociální sítě, plakáty, komu- řady by to mohl být impuls. A nakonáhodou. Z Olomouce jsem totiž nikace s médii, zajišťování billboardů nec jsem to tak viděl i pro marketing,
přešel na Slovensko, do extraligy. a v neposlední řadě řízení předzápa- aby se věci zase pohnuly v klubu doChtěl jsem si pak vyzkoušet nějakou sového a přestávkového programu. předu.“
zahraniční soutěž, ideálně někde na Bylo toho opravdu dost. Ale dostal yy Ivo Peštuka v nedávném rozhoZápadě - ve Francii, Anglii, Rakous- jsem se k tomu jak slepý k houslím voru pro Večerník řekl, že výkony
ku nebo Německu. Ale v té chvíli, a práce mě ze začátku extrémně ba- brankářů byly jedním z hlavních
kdy jsem skončil na Slovensku, mi vila – bylo to nové, byl jsem u hokeje, důvodů, proč se sezóna Jestřábům
přistála na stole nabídka z Polska, paráda. Navíc spoustu věcí jsem zažil nepovedla. Souhlasíte s ním?
která byla finančně velice zajímavá. na vlastní kůži, tak jsem si je vyzkou- „Musím říct, že první rok, co chytal
Byl to tým, který dlouhodobě bojo- šel aplikovat. Myslím si také, že to ze Kuba Neužil, byl fantastický. A vše
val o titul, navíc to tehdy pro mě bylo začátku fungovalo a nastavila se určitá šlo jako na drátkách. Stačilo pouze
dvě hodiny domů. Tyto aspekty pře- pravidla, která fungují doteď.“
hýčkat formu, co všichni měli. Po
vážily a můžu říct, že to byly vůbec yy Říkáte, že ze začátku vás to ba- hokejové stránce skvělá sezóna. Ten
nejlepší roky mé kariéry. Opravdu vilo, kdy naopak nadšení začalo druhý rok, když to vezmu z pohledu
mě to tam bavilo. Pokaždé jsme usi- ustupovat?
Kuby, tak je vždy těžké něco potvrlovali o vítězství, což se nakonec sice „Já se přiznám, že jsem workoholik, dit – navíc to pro něj bylo po první,
povedlo pouze jednou ze čtyř mož- a když se do něčeho zakousnu, tak kompletní sezóně mezi muži. Prostě
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kou neznámou, kolik fanoušků bude
moci být přímo na stadionu a za jakých podmínek. Klub instrukce zveřejní v nejbližších dnech. „Protože
jsou a budou počty diváků ještě nějakou dobu limitovány, snažíme se nyní
urputně zajistit možnost přenášet
domácí utkání v přímém přenosu na
webových stránkách klubu,“ avizuje
příjemnou novinku technický ředitel
eskáčka Tomáš Čepa.
První červnový týden bude opět ve
znamení hracích dnů úterý a sobota.
Hned 2. června nastoupí Šustrovi svěřenci ve Třinci a poté v sobotu 6. června doma přivítají zatím poslední celek
Sokolova. Obě tato střetnutí mají naplánován výkop na 17:00 hodin.
Ve stejném tempu, tedy úterý – sobota, by druholigový kolotoč měl
pokračovat až do konce soutěže. Pro
fanoušky eskáčka je příjemné, že domácí zápasy vycházejí vždy na víkend.
Přesné termíny a časy utkání budou
průběžně doplňovány v návaznosti na
televizní přenosy.

informoval technický ředitel eskáčka Tomáš Čepa. Bez této propustky
nebude vstup na stadion nikomu
umožněn.
Klub pracuje také na formě prodeje
přes internet. „Chceme spustit rezervaci přes internet. Jeden dva dny
ale bude také otevřená pokladna.
Diváků se na první zápas dostane tak
půldruhá stovka, zbytek připadá na
hráče, realizační týmy a pořadatelskou službu. V dalších duelech by to
snad mělo být lepší,“ nastínil František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
„Protože očekáváme větší zájem
a možnosti jsou opravdu omezené,
pracujeme na zajištění přímého přenosu z utkání na našich internetových stránkách, snad se vše podaří,“
doplnil Čepa.
(tok)

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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Kluby nicméně musí počítat s řadou
omezení. Naštěstí už dříve padla těžko
představitelná skutečnost hráčů s rouškami a podobně. Nicméně se načas musí
obejít na stadionech jen s minimem fanoušků, až v červnu by jich do ochozů
mohlo přijít na pět set. Platit budou dále
přísná hygienická opatření i pro hráče
a realizační týmy. „Hráče i realizační tým
čeká několik testů na přítomnost Covid-19, zápasy se minimálně v prvních
kolech budou muset obejít bez diváků
a bude nutné dodržovat řadu hygienických opatření. To vše v ďábelském tempu dvou zápasů týdně. Přičemž hrát by
se mělo vždy v úterý a v sobotu. Týmům
tak alespoň malinko odlehčí možnost
vystřídání až pěti hráčů během zápasu,“
vyjádřil se František Jura.
Druhá nejvyšší soutěž, kterou čeká ještě třináct ligových kol, tak čeká hned
několik „anglických“ týdnů. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se rozjede hned
25. května a vyvrcholí barážovými boji
o postup v průběhu července. Potvrzeny
byly dosud termíny nadcházejících čtyř
kol. Eskáčko po výjezdu do Pardubic
přivítá v sobotu 30. května Vítkovice,
už v úterý 2. června pojede do Třince
a v sobotu 6. června bude hostit Sokolov. Další kola budou upřesňována
průběžně v návaznosti na zařazování do
televizních přenosů. Na základě dohody
klubů je možná pouze změna času výkopů, nikoli stanovený den utkání. (sob)

Ale později se to má zvyšovat, tak
musíme věřit.“
yy Bude asi těžké to uhlídat. Chystáte se proto spustit on-line prodej
vstupenek?
„Určitě. Chceme spustit rezervaci přes
internet. Jeden dva dny ale bude také
otevřená pokladna. Je však pravda, že diváků se na zápas dostane tak pouze půldruhá stovka, zbytek připadá na hráče,
realizační týmy, pořadatelskou službu.
Řešit budeme ještě permanentky.“
yy Jak to vypadá s přenosy ze zápasů?
„To téma se nakouslo a řešilo. Přišel
nám už do klubu přípis, že můžeme
mít streamy na všech domácích zápasech. Ale s možností mít je pouze na
klubovém webu.“

spoustu otázek. Je samozřejmě na jejich
svědomí, zda na všechny otazníky dostali
uspokojivé odpovědi, nebo spíše podlehli
tlakům hlavních ligových sponzorů, jejichž zájmem jsou čistě peníze. V případě
první ligy zde byl navíc výstražný prst
směrem od evropské asociace UEFA.
Je vcelku pochopitelné, že z hlediska evropských pohárových soutěží je vhodné dokončit nejvyšší soutěž, byť se našly evropské
země s mnohem kvalitnějšími ligami, které
tenhle ročník už s předstihem „odpískaly“.
Asi si to mohly dovolit, což našinec obecně
nemůže. Sveřepé trvání Ligové fotbalové

Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud
by se na tribuny mohli vrátit diváci. Přestože se dokonce ozývaly v zahraničí hlasy,
že se bez diváků může hrát až do konce
kalendářního roku, u nás je určitá naděje,
žesevrámcirapidníhoaleckdytrochu chaotického rozvolňování protipandemických
opatření tribuny aspoň na závěrečná kola
zaplní. Eskáčku by to nepochybně pomohlo při závěrečném domácím mači se Zbrojovkou, v němž se velmi pravděpodobně
mohou loučit některé dlouholeté opory
týmu. A ty by si důstojné prostředí v takovém případě nepochybně zasloužily.

Tomáš KALÁB
asociace na úplném dohrání včetně vyumělkovanénadstavbyjespíševysvětlitelné
ješitností šéfa LFA a autora této konstrukce, tradiční tabulka po třiceti kolech by
byla naprosto dostačující. Příznivce mezi
fanoušky si totiž nový model příliš nenašel.
Začínat intenzivní boje ve druhé lize,
která se bude hrát rovněž dvakrát týdně,
v okamžiku, kdy za obvyklých okolností
končí, ale příliš smysluplně nevypadá.
Dojde totiž jen k tomu, že kromě stávajícího soutěžního ročníku dojde k významnému narušení harmonogramu i toho
následujícího.
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PROSTĚJOV Proti druhému celku z nejvyšší
soutěže se v průběhu minulého týdne fotbalistům 1.SK Prostějov už
tolik nedařilo. První poločas byl na
Širůchu jednoznačně v režii domácích, kteří si vypracovali tříbrankový
náskok podobně jako eskáčko doma
proti Sigmě. Druhý poločas se po vystřídání hra vyrovnala a eskáčko bylo
chvílemi i lepším týmem. Snížení si
plně zasloužilo, poslední slovo měli
ovšem domácí, kteří vyhráli pověstným rozdílem třídy.
Úvodní výkop sobotního duelu, který se
taktéž odehrál bez diváků a větší přítomností médií, měli sice hosté, jenže domácí na nic nečekali a hned ve druhé minutě se po centru zleva trefil hlavou na bližší
tyč Jurečka – 1:0. Po čtvrthodině mohl

zblízka zvýšit nikým neatakovaný Hofmann, jeho hlavička ovšem těsně minula
levou tyč. Domácí byli i nadále při chuti, prostějovská obrana však pracovala
spolehlivě. Brédu se snažil přelobovat
Navrátil, míč však neměl dostatečnou
výšku a prostějovský brankář jej zachytil.
Po půlhodině hry se za obranu dostal
Petržela, přes Jurečku se balón dostal
k Juroškovi, jehož střelu Bréda reflexivně
vykopl. Deset minut před přestávkou se
zblízka trefil Navrátil – 2:0. Ještě do poločasu se tentýž hráč blýskl technickou
střelou, která ovšem skončila na ruce
hostujícího obránce a nařízenou penaltu
Jurečka s přehledem proměnil – 3:0.
Eskáčko vstoupilo do druhé půle aktivněji a odměnou mu byla Kroupova
branka po dvaceti minutách druhého
dějství – 3:1. Kontaktní branku měl na
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hlavě Bala, mířil ovšem těsně nad břevno. Efektním zákrokem se prezentoval
druhý brankář Mucha po Zajícově střele. Prostějov byl po změně stran určitě
lepším týmem, kromě jediné branky
ovšem narůstal jen počet standardních
situací. Z jedné takové ovšem zahřmělo

na druhé straně, když Havlík obstřelil
z přímého kopu zeď a zvýšil na 4:1. Skóre se pak už neměnilo ani po hlavičce
Kalabišky, kterou zneškodnil Mucha,
ani po přímém kopu Zapletala, kdy míč
skončil jen na břevnu domácí svatyně.
(tok)

Martin SVÌDÍK – 1.FC Slovácko:
„Náš výkon měl nějaké parametry v obranné fázi. Také jsme vstřelili branky, ale byla
tam i pasáž, ve které jsme zbytečně ztráceli míče. Samozřejmě bylo znát, že jsme
dlouho nehráli. Ve druhé půli jsme zbytečně hostům dovolili dát branku, také jsme se
nechali zatlačit. Prostějov měl plno standardek. Na naší straně bylo zase spousta ztrát
v nebezpečných prostorech od klíčových hráčů. Tam jsem určitě spokojený nebyl.
Hlavně individuální výkony a týmové pojetí byl z naší strany v druhé půlce paskvil. Měli
jsme čtyři vyložené šance a nedali ani jednu, s tím nemůžu být spokojený.“
Pavel ŠUSTR -trenér 1.SK Prostìjov:
„Pocity jsou trochu smíšené. Nepodali jsme totiž výkon, kterého jsme schopni.
Vysvětloval jsem hráčům, že chtějí-li se přiblížit kvalitou ligovým týmům, jakým je
Slovácko, musí podat nadprůměrný výkon, a to většina hráčů. My se ale z osmdesáti
procent nedostali ani ke svým průměrům... Byli jsme všude pozdě, prohrávali jsme
osobní souboje a ještě k tomu kupili individuální chyby, což se v zápase jistě může
stát. Spíše mně vadilo to, že hráči byli málo odvážní, prohrávali sprinterské souboje
a soubojově jsme propadli. S dnešním výkonem jsem tedy nespokojen. Za zmínku
stojí, že hráči, kteří si udrželi svoji velice solidní výkonnost, jsou ti nejstarší, tedy
Honza Polák, Karel Kroupa. Zbytek týmu se jim bohužel nepřiblížil. Kvalitní hráči
svoji výkonnost udržují dlouhodobě. Nelze si myslet, že předvedeme nadprůměrný
výkon s Olomoucí a pak už to půjde samo. To si musí hráči uvědomit. Jsem ale rád,
že jsme tento zápas sehráli, protože nám ukázal spoustu věcí, které ještě nemáme
dotažené. Máme ještě nějakých deset dnů na to, abychom je doladili na Pardubice.
Hráčům, které máme v kádru, věřím. Určitě se z toho ponaučí.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Na Slovácku se prosadil jen Kroupa, defenzíva hořela

Dlouho vyhlížené se stává realitou. Ligové
grémium podle očekávání schválilo, byť
nikoli jednomyslně, prodloužení stávajícího soutěžního ročníku přes termín 30.
června, což umožní dohrát profesionální
soutěže. V první lize se zdržela hlasování
třeba Opava, jejíž trenér Balcárek už před
časem zapochyboval o regulérnosti soutěže, bude-li se dohrávat. Ve druhé lize se
proti dokončení ročníku postavil Sokolov,
který od podzimu balancuje na pokraji
sestupu a je smířen s pádem do ČFL.
Představitelé klubů avizovali, že před hlasováním budou chtít znát odpovědi na

yy Jaká byla atmosféra jednání?
„Byla vesměs konstruktivní, ale jak
mě informoval náš ředitel pan Polák, který byl pověřen zastupováním
1.SK Prostějov, tak místy i bouřlivá.
Vše ale směřovalo k tomu, že velká
většina klubů bude pro pokračování.
I když podmínky pro něj nebudou
jednoduché.“
yy Co z nich je pro klub nejtěžší?
„První věcí bylo testování celého
týmu. To proběhlo dnes (v sobotu
16. května - pozn. red.) na hřišti,
přijela nám sem laboratoř. A nyní
musíme všichni čekat, že u všech
hráčů i u všech týmů budou testy
v pořádku. Věcí je ale více. Hlavně
co se týká diváků. Limit na utkání je
prozatím 300 osob, což je dost málo.

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

„Ano, dorazily v pondělí kolem sedmnácté hodiny. Měli jsme tedy možnost se se
vším seznámit a připravit se na grémium
jen několik málem hodin. Řešili jsme vše
ještě před vlastním jednáním – na řadu
otázek jsme v materiálech dostali odpovědi. Nakonec jsme hlasovali pro pokračování. I z toho důvodu, co nám řekl pan
yy V předešlém interview pro Ve- Maďar (koordinátor epidemiologického
černík jste si stěžoval, že kluby mají týmu ministerstva zdravotnictví - pozn.
strašně málo informací. Přišly na- red.). A sice že nemáme na co čekat. Že
konec?
s tím virem to bude na delší dobu.“

PROSTĚJOVSchváleno! Dvě nejvyšší fotbalové soutěže v České republice se dočkají
pokračování. Možnosti anulování ročníku, případně jeho předčasného ukončení definitivně vzaly za své minulé úterý po jednání Ligového grémia. Týmy se ale drtivou
většinou (poměr hlasů byl 15:1 – pozn.erd.) rozhodly pokračovat. Znamená to však
pro ně řadu omezení, stejně jako pro jejich diváky. O tom, co nyní příznivce prostějovského fotbalu čeká, se rozhovořil předseda 1.SK Prostějov František Jura.

Předseda fotbalistů František Jura o koronavirových zápasech

Å/Ì67.<3Ő(6,17(51(77(67<3529ä(&+1<´

Poprvé se pak na domácím trávníku
představí v sobotu 30. května opět
od 17:00, soupeřem bude naopak celek z druhého konce tabulky – MFK
Vítkovice. Momentálně je stále vel-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV O nejbližších dvou
týdnech, kdy se odehrají čtyři ze
zbývajících třinácti druholigových
kol, už mají hráči 1.SK Prostějov
jasno. Obnovenou premiéru jarní
části budou mít v úterý 26. května od 17:00 na půdě lídra tabulky
z Pardubic. Utkání by mělo být
v přímém přenosu přenášeno na
TV FORTUNA.

BUDE pokračovat )27%$/
PRAHA, PROSTĚJOV Ligové
grémium LFA na úterním zasedání odsouhlasilo dokončení obou
nejvyšších českých soutěží po 30.
červnu. Spolu s nejvyšší soutěží se
v závěru měsíce rozjede po koronavirové pauze i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Její restart proběhne
25. května na Julisce, kde se před kamerami České televize střetnou ve
šlágru 18. kola týmy pražské Dukly
a jihlavské Vysočiny. Prostějovské
eskáčko vstoupí do bojů o den později v Pardubicích od 17.00 hodin.
Na zasedání Ligového grémia v pražském O2 universum hlasovali o pokračování aktuálního soutěžního ročníku
i po klíčovém datu 30.6. 2020 delegáti
komor obou soutěží zvlášť. Ze šestnácti zástupců klubů nejvyšší soutěže
se pro restart sezóny a jeho dokončení
v červenci vyslovilo třináct klubů, proti
návrhu nebyl nikdo. Zástupci tří klubů
(Karviná, Opava a Zlín) se zdrželi hlasování. Naproti tomu hlasování klubů
druhé nejvyšší soutěže bylo jednoznačné a s prodloužením sezóny po měsíci
červnu souhlasilo patnáct klubů, jediný
klub Baník Sokolov se vyjádřil proti.
„Zástupci tohoto klubu se nechali opakovaně slyšet, že od příští sezóny se přihlásí stejně pouze do ČFL, takže jejich
jednání bylo pochopitelné,“ uvedl Ivan
Polák, který 1.SK Prostějov na jednání
zastupoval.

PROSTĚJOV Na první domácí
utkání fotbalistů 1.SK Prostějov se
dostanou fanoušci ve velmi omezeném počtu, ale přece. Zejména
půjde o majitele permanentních
vstupenek, kteří si ale budou muset stejně vyzvednout vstupenku
před vlastním zápasem.
„Pravděpodobně půjde jen o desítky diváků, které jsme schopni
podle současných informací na stadion umístit. Budeme organizovat
předprodej ve středu 27. května pro
majitele permanentek a ve čtvrtek
28. května proběhne případně volný prodej. Oba dny vždy od 14.00
do 16.00 hodin na sekretariátu klubu stadionu Za Místním nádražím.
Majitelé permanentek zde obdrží
vstupenku speciálně na tento zápas,“

Pondělí 18. května 2020

Doma proti Vítkovicím příští sobotu 3ì(&(-(16',9É.<
(VN¿êNR]Q¿WHUPËQ\QHMEOLæxËFK]¿SDVĎ

Restart schválen, F:NL %8',þ
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JQWVM¾PÊOWUGNNQXKV8GéGTPÊM\WEVKXÆ
X\F¾NGPQUVK&QCTG¾NWUVCFKQPWPGD[NK
XRWwV÷PKPGLGPFKX¾EK
CNGCPKOÆFKC(QVQ6QO¾w
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V hokejové Chance lize mužů ČR
2019/20 se rozjela semifinálová fáze.
Českobudějovický kolos jménem
Motor v obou domácích utkáních
rozšmelcoval štiku z Havířova (5:2,
4:1), zatímco ve druhé sérii si přerovští Zubři dvakrát o píď poradili
s rovnocenně vzdorujícím Vsetínem
(shodně 3:2). Na duely tudíž 2:0 v jižních Čechách i na Hané.
Fotbalisté 1.SK Prostějov po reprezentační přestávce zajížděli ve 20.
pokračování Fortuna:Národní ligy
2019/20 do Třince, aby tam vyválčili
hodnotnou remízu 2:2. Ta je posunula
na desátou příčku průběžného pořadí.
Opět nezaváhala vedoucí senzace
z Pardubic díky vítězství 2:1 na půdě
posledního Sokolova, z pětičlenné
skupiny pronásledovatelů tříbodově
neuspěla jen Jihlava (2:2 v Líšni).
Program fotbalového krajského
přeboru okořenilo ryze regionální
derby, ve kterém druhou pozici atakující tým SK Lipová porazil až třináctý celek FC Kralice na Hané 3:1.
V I.A třídě progresivní Čechovice
sebraly bodík na trávníku lídra Brodku u Přerova (1:2 po penaltách), další dvě derby těsně vydřeli Koničtí 2:1
v Plumlově a Protivanovští 3:2 v zá-

-$.6(0µl(7(=$32-,7"

Veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před dvěma měsíci úplně
zastavil. A podle současného vývoje zdravotní situace je zřejmé, že
navzdory postupně uvolňovaným
nařízením vlády ČR se (kromě vrcholového fotbalu) 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 pátém
dílu tedy za období 6. až 12. 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 nej-

54

40














&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
1. Šternberk
18 0 1
61:18
·UVÊ
   
3. Medlov
13 0 6
47:28
.KRQX¾
   
$QJWÿQXKEG
   
<¾DąGJ
   
.KVQXGN
   
.WVÊP
   
/QJGNPKEG
   
,GUGPÊM
   
äGNCVQXKEG
   
8.QUKP[
   
-TCNKEG
   
èGTPQXÊT
   
1RCVQXKEG
   
&QNCP[
   

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


















MQNQ
MohelnKEG t äGNCVQXKEG  .KVQXGN t <¾DąGJ
 ·UVÊ W *TCPKE t $QJWÿQXKEG  èGTPQXÊT
t,GUGPÊM.WVÊPt/GFNQXRQRGPCNV¾EJ
8GNMÆ.QUKP[tiVGTPDGTM&QNCP[t1RCVQXKEG
.KRQX¾t-TCNKEGPC*CPÆ

ŋ Ɠ+&!"ࡽ࠾ !
&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

MQNQ
8ÊVMQXKEGt$TPQ·UVÊPCF.CDGOt8NCwKO
 5QMQNQX t 2CTFWDKEG  6ąKPGE t 5-
2TQUV÷LQX  &WMNC 2TCJC t 8[wGJTCF 
%JTWFKOt*TCFGE-T¾NQXÆ.ÊwGÿt,KJNCXC
8CTPUFQTHtäKåMQX

FOTBAL

FOTBAL

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
$TQFGMW2ąGTQXC   
$GÿQX
   
-QPKEG
   
èGEJQXKEG
   
*(-1NQOQWE$    
.KRPÊM
   
$÷NQVÊP
   
0QXÆ5CF[
   
-QLGVÊP
   
-QUVGNGE
   
7TéKEG
   
5NCXQPÊP
   
2TQVKXCPQX
   
2NWONQX
   















MQNQ
2NWONQX t -QPKEG  $÷NQVÊP t .KRPÊM PCF
$GéXQW0QXÆ5CF[t*(-1NQOQWE$
RQRGPCNV¾EJ7TéKEGt$GÿQX5NCXQPÊPt
-QLGVÊP  RQ RGPCNV¾EJ $TQFGM W 2ąGTQXC
t èGEJQXKEG  RQ RGPCNV¾EJ 2TQVKXCPQX t
-QUVGNGEPC*CPÆRQRGPCNV¾EJ

ŋ "$& ĺ$࠾߈ 
&ࡡ"&ƑƏƐƖņƑƏ

FOTBAL

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
6TQWDM[
   
2KXÊP
   
4CFUNCXKEG
   
·UVÊ$
   
äGNCVQXKEG$
   
6QXCéQX
   
·LG\FGE
   
8TEJQUNCXKEG    
-QXCNQXKEG
   
*/QwV÷PKEG    
-NGPQXKEG
   
,G\GTPKEG
   
1VCUNCXKEG
   
/QUVMQXKEG    
















MQNQ
*QTPÊ/QwV÷PKEGt-QXCNQXKEGRQRGP
CNV¾EJ 6TQWDM[ t äGNCVQXKEG $  ·UVÊ W
*TCPKE$t-NGPQXKEGPC*CPÆRQRGP
CNV¾EJ6QXCéQXt·LG\FGE/QUVMQXKEG
t 2KXÊP  8TEJQUNCXKEG t ,G\GTPKEG 
4CFUNCXKEGt1VCUNCXKEG

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
1. Dub
14 0 2
60:13
5NCVKPKEG
   
-QåWwCP[
   
*CP¾2TQUV÷LQX    
8$[UVąKEG
   
86ÚPGE
   
.QwVKEG
   
8. M. Beroun
6 0 10 40:41
.GwVKPC
   
5OTåKEG
   
,GUGPGE
   
12. Šternberk B
4 0 12 23:53
*P÷XQVÊP
   
&QNQRNC\[
   

42






21



15



MQNQ
5OTåKEG t *P÷XQVÊP  RQ RGPCNV¾EJ
.GwVKPC t 8GNM¾ $[UVąKEG  RQ RGPCN
V¾EJ&WDPCF/QTCXQWtiVGTPDGTM$
*CP¾ 2TQUV÷LQX t /QTCXUMÚ $GTQWP 
8GNMÚ 6ÚPGE t ,GUGPGE  -QåWwCP[ t
.QwVKEG5NCVKPKEGt&QNQRNC\[

ŋ"!$ĺ$࠾߈ 
&ࡡ"&ƑƏƐƖņƑƏ

ŋ""ĺ$࠾߈ 
&ࡡ"&ƑƏƐƖņƑƏ

–

–
3OXPORY%s'UzRYLFH

–

–
.RYDORYLFHs7RYDÄRY

–

&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
8TCJQXKEG
   
*iV÷R¾PQX
   
$TQFGMW28
   
&TåQXKEG
   
0÷OéKEG
   
&QDTQOKNKEG
   
-TCNKEG$
   
5MCNMC
   
7TéKEG$
   
8ÊEQX
   
$TQFGMW-
   
6KwVÊP
   
2NWONQX$
   
8ÚwQXKEG
   
















MQNQ
&TåQXKEGt8ÚwQXKEG&QDTQOKNKEGt2NWO
NQX$6KwVÊPt7TéKEG$RQRGPCNV¾EJ
$TQFGM W -QPKEG t 8TCJQXKEG  -TCNKEG PC
*CPÆ $ t $TQFGM W 2TQUV÷LQXC  RQ RGPCN
V¾EJ8ÊEQXt0÷OéKEGPCF*CPQWRQRGP
CNV¾EJ*QTPÊiV÷R¾PQXt5MCNMC

2019/20, NADSTAVBA
5MWRKPC#tCMQNQ
2CTFWDKEGt&÷éÊP·UVÊPCF.CDGOt
5XKVCX[0[ODWTMt75-2TCJC
1RCXC t $- 1NQOQWEMQ  1RCXC t
2CTFWDKEG0[ODWTMt$-1NQOQWEMQ
75-2TCJCt·UVÊPCF.CDGO
5XKVCX[t&÷éÊP
5MWRKPC#tCMQNQ
$TPQ t -T¾NQXwVÊ 5QMQNK *-  1UVTCXC
t-QNÊP1UVTCXCt$TPQ-QNÊPt
-T¾NQXwVÊ5QMQNK*-
&QRQéÊVCPÆRTčD÷åPÆVCDWNM[
5MWRKPC#tRQMQNG
0[ODWTM
   
1RCXC
   
5XKVCX[
   
1NQOQWEMQ    
2CTFWDKEG    
·UVÊ
   
75-2TCJC    
&÷éÊP
   
5MWRKPC#tRQMQNG
1UVTCXC
   
$TPQ
   
*T-T¾NQXÆ    
-QNÊP
   

ŋ !$(&ࡡ

BASKETBAL

Urèice B – Dobromilice
lHODWRYLFH%s+0RvWÈQLFH

FOTBAL

–

-H]HUQLFHs0RVWNRYLFH

–

–
Brodek u Pv – Brodek u Kon.

–

–

Nìmèice n/H – Kralice n.H. B
Otaslavice – Vrchoslavice

9UDKRYLFHs7LvWÉQ

–
–

–

Skalka – Vícov

Klenovice n.H. – Radslavice

3LYÉQs7URXEN\

–
–
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Újezdec – Ústí u Hranic B

–
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9ÙvRYLFHs+RUQÉhWÈS½QRY

–
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–

–
9HON½%\VWÔLFHs6ODWLQLFH

–
Konice – Nové Sady
HFK Olomouc B – Protivanov

–
hWHUQEHUN%s/HvWLQD

/RvWLFHs6PUzLFH

Èechovice – Slavonín
%HÎRYs3OXPORY

–

–
–

–

-HVHQHFs'XEQ0

Lipník n/B – Urèice
'RORSOD]\s.RzXvDQ\

–

–
–

Hnìvotín – Haná Prostìjov

Kojetín – Bìlotín

.RVWHOHFQ+s%URGHNX3Ô

ĺ$࠾߈ &ࡡ
SKUPINA B, 18. KOLO
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SKUPINA B, 18. KOLO
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=½EÔHKs9HONÅ/RVLQ\

–

%RKXÎRYLFHs/LSRY½

–

0HGORYs¶VWÉX+UDQLF

–

Opatovice – Èernovír

–

Kralice na Hané – Dolany

–

hWHUQEHUNs/XWÉQ

–

lHODWRYLFHs/LWRYHO

–

-HVHQÉNs0RKHOQLFH

FOTBAL

od
(týden m-
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branými 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.
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!

 Ɠ+&!"ࡽ
࠾ !ķƑƏĺ

Pardubice – Vítkovice
–
Ústí n/L – Varnsdorf
–
Jihlava – Hradec Králové
–
%UQRs7ÔLQHF
–
9\vHKUDGs&KUXGLP
–
1.SK Prostìjov – Sokolov
–
9ODvLPs'XNOD3UDKD
–

lLzNRYs/ÉvHÎ
–

FGP STUDIO
ĺ$࠾߈ &ࡡ

FOTBAL

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƔĺ
– FORTUNA:NÁRODNÍ
&ࡡƑƏƐƖņƑƏķ
21. KOLO

FOTBAL

&uࣂ;m࣐
výsledky

vyšší pravděpodobností mohly dopadnout. Nebo zvolíte fanouškovský
přístup s rozumně zvolenou mírou
upřednostnění mančaftů Prostějovska, či se můžete naším projektem jen
vyloženě bavit bez nějakého velkého
přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad
široké veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z členů naší redakce. Z veškerých „hlasů“
následně vypočítáme přesný průměr
všech výsledků daného hracího týdne a ty zveřejníme v dalším vydání
Večerníku společně s dopočítanými
tabulkami jednotlivých soutěží i s vy-

Své výsledky pro pátý hrací týden
posílejte 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 5. kola
Virtuální ligy Večerníku je
v pátek 22. května ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše
nová soutěž přinese co
nejvíc příjemné zábavy!

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƓĺ

Dnešní přehled zahájíme ve volejbalové UNIQA extralize ČR 2019/20, neboť tam už jde o medaile. A ženy VK
Prostějov se rvou jako opravdové lvice, když v semifinále proti silným Šelmám Brno dokázaly po úvodní prohře
1:3 na jihu Moravy ubojovat domácí
odvetu nejtěsnějším poměrem 3:2.
Top favoritky ostrouhaly, v rozhodujícím tiebreaku (15:12) je zničila svými
smečařskými bombami univerzálka
vékáčka Gabriela Kopáčová. Stav série
je otevřeně vyrovnaný 1:1, stejně jako
mezi Olomoucí a Olympem Praha po
zatím totožném zápasovém průběhu.
Basketbalistům BK Olomoucko se na
sklonku dlouhodobé části Kooperativa
NBL mužů ČR 2019/20 dařilo o poznání méně. Měli totiž těžký los, zajížděli
dvakrát ven na palubovky papírově kvalitnějších soupeřů. A podlehli jak v Opavě 83:89, tak u mistrovského Nymburka
79:99. Přesto mají kolo před koncem
nadstavby jisté čtvrté místo, z něhož zanedlouho vstoupí do play-off.

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

věrečném rozstřelu nad Kostelcem
na Hané.
Jediná regionální řež I.B třídy patřila
v Mostkovicích dle očekávání Pivínu
(1:3), jenž stíhá čelo tabulky, podobně jako ve druhé skupině Haná Prostějov po skolení Moravského Berouna
2:1. Co Přebor OFS Prostějov? Trvá
dominance Vrahovic, které tentokrát
vyplenily 4:1 Brodek u Konice. A výrazně se přesypala situace v prostřední
části tabulkového pelotonu.
V házenkářské 2. lize JM 2019/20
muži TJ Sokol II Prostějov stále strádají, ze hřiště Kuřimi si odvezli prohru
24:29. Naopak výběr TJ Sokol Kostelec na Hané HK umocnil svůj výstup
ze spodních pater pořadí nesmírně
cenným přemožením třetí Telnice
27:26 poté, co vítězný gól vsítil mladíček Filip Havlík ze sedmičky po uplynutí zápasového času!
Zahajovacím kolem odstartovala nohejbalová 1. liga družstev mužů 2020,
kde natěšení borci TJ Sokol I Prostějov nezaváhali na vlastním kurtu proti
béčku Vsetína. S nováčkem soutěže
sice měli dost práce, přesto však uspěli
6:4 i zásluhou závěrečné dvojky, kterou s přehledem zvládli bratři Ladislav
a Lukáš Pírkové.
V nadcházejícím 5. dílu Virtuální
ligy Večerníku budou pokračovat
všechny námi sledované soutěže
kromě druholigových házenkářů
majících tradiční velikonoční přestávku. Naopak se na scénu vrací
extraligové semifinále korfbalistů
a premiérově zařazujeme též extraligu boxu, kde mají rohovníci BC
DTJ Prostějov na dosah zisk dalšího titulu. Připomínáme, že střetnutí boxerů může dopadnout následu-

jícím skóre: 16:0, 14:2, 12:4, 10:6,
8:8, 6:10, 4:12, 2:14 nebo 0:16.
Za uplynulý týden jsme vylosovali
tyto tři výherce našich cen: Miroslav Šimek (Prostějov), Zdeněk Pekař (Čechovice) a Jiří Veselý (Kostelec na Hané).
Čtěte Večerník, a pokud chcete, do
naší VLV se aktivně zapojte!

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, už letí jako jarní vítr. Všichni společně
jsme určili výsledky 4. dějství naší nové soutěže, jejíž
představení, pravidla i konkrétní rezultáty najdete níže.
My se teď pojďme podívat, jak to v kole číslo čtyři dopadlo! Originální, výjimečná a hlavně ryze regionální
VIRTUÁLNÍ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU je v plném běhu. Buďte u toho s námi a zapojte se!

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže

Eskáčko urvalo bod v Třinci, fotbalovému derby v krajském přeboru vládla Lipová
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.RQHÄQÙVWDYVÅULH
Prostìjov - È. Budìjovice
............ na utkání

Prostìjov – È. Budìjovice
–
SÔÉSDGQÈ
Prostìjov – È. Budìjovice
–

.RQHÄQÙVWDYVÅULH
Brno – Znojmo
............ na utkání

Semifinále
– 2. a 3. zápasy sérií
Brno – Znojmo
–
SÔÉSDGQÈ%UQRs=QRMPR
–

– EXTRALIGA
"ࡽݿ
!ݭƑƏƐƖņƑƏķ+Ŋ

KORFBAL

Start Praha – Plazy
–

Zruè-Senec – Prostìjov
–

¤HVNÙ%URGs0RGÔLFH%
–

2. kolo
Vsetín B – Èakovice B
–
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2TčD÷åP¾VCDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 
2TQUV÷LQX    
&÷éÊP
   
·UVÊ
   
2N\Gÿ
   

'ÈÄÉQs3O]HÎ
–

Prostìjov – Ústí n/L
–
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BOX

&WMNC2TCJCt,KJNCXC
6ąKPGEt%JTWFKO
.ÊwGÿt8NCwKO
8CTPUFQTHt*TCFGE-T¾NQXÆ

(16$#.

2TQ\¾LGOEGQ×éCUVXG8KTVW¾NPÊNK\G8GéGTPÊMW
RąKMN¾F¾OG X\QTQXQW RQFQDW GOCKNW LCM
D[ O÷N QF JNCUWLÊEÊJQ X[RCFCV U X[WåKVÊO
WTéGPÚEJXÚUNGFMčMQNCPCwÊUQWV÷åG
TGFCMVQTGO/CTMGO5QPPGXGPFGO 

HLASOVAT

Volejbalistky v semifinále statečně krotí brněnské Šelmy! (,!ķ
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.RQHÄQÙVWDYVÅULH
3ÔHURYs9VHWÉQ
............ na utkání

9VHWÉQs3ÔHURY
–
9VHWÉQs3ÔHURY
–
SÔÉSDGQÈ3ÔHURYs9VHWÉQ
–
SÔÉSDGQÈ9VHWÉQs3ÔHURY
–
SÔÉSDGQÈ3ÔHURYs9VHWÉQ
–

.RQHÄQÙVWDYVÅULH
¤HVNÅ%XGÈMRYLFHs+DYÉÔRY
............ na utkání

Semifinále – 3., 4.,
5., 6. a 7. zápasy sérií
+DYÉÔRYs¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
–
+DYÉÔRYs¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
–
SÔÉSDGQÈ
¤HVNÅ%XGÈMRYLFHs+DYÉÔRY
–
SÔÉSDGQÈ
+DYÉÔRYs¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
–
SÔÉSDGQÈ
¤HVNÅ%XGÈMRYLFHs+DYÉÔRY
–

HOKEJ
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.RQHÄQÙVWDYVÅULH
Olomouc – Olymp Praha
............ na utkání

Olomouc – Olymp Praha
–
SÔÉSDGQÈ
Olymp Praha – Olomouc
–
SÔÉSDGQÈ
Olomouc – Olymp Praha
–

.RQHÄQÙVWDYVÅULH
hHOP\%UQRs9.3URVWÈMRY
............ na utkání

hHOP\%UQRs9.3URVWÈMRY
–
SÔÉSDGQÈ
9.3URVWÈMRYshHOP\%UQR
–
SÔÉSDGQÈ
hHOP\%UQRs9.3URVWÈMRY
–

Semifinále
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VOLEJBAL

Skupina A1 – 14. kolo
Ústí n/L – BK Olomoucko
–
Pardubice – Svitavy
–
Dìèín – USK Praha
–
Nymburk – Opava
–
Skupina A2 – 12. kolo
Brno – Kolín
–
Hr. Králové – Ostrava
–

ŋ !$(&ࡡ
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RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Výrazný a důležitý posun k lepšímu udělaly volejbalistky VK Prostějov během
třetího týdne své obnovené přípravy po pauze
způsobené hrozbou COVID-19. Spočívá v tom,
že díky uvolňujícím se vládním opatřením
mohly začít znovu trénovat v domovské hale
Sportcentra DDM.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Halu otevřeli od pondělka 11. května a my jsme toho okamžitě využili,
hned ten den jsme tam poprvé šli. Je
moc fajn mít zase k dispozici domácí prostředí, kde jsme dlouhodobě
zvyklí. A hlavně jsme díky tomu mohli
zintenzivnit práci s míčem, což je po
saa

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ
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dlouhém výpadku nejdůležitější,“ řekl
Večerníku Lubomír Petráš, kouč prostějovských žen.
Herní tréninky teď v náplni jeho svěřenkyň už převažují. „Zatím makáme
jednofázově, z toho čtyřikrát chodíme
na balóny a vedle toho se věnujeme
i kondici či posilovně, občas vše zpestříme beachvolejbalem. Obecně se dá
říct, že postupem času zvyšujeme zátěž,“ přiblížil Petráš.
Po domluvě s hráčkami již také vznikl předběžný plán, jak dlouho bude
současná fáze přípravy trvat. „Dohodli
jsme se, že v momentální situaci, kdy

se po první vlně koronaviru vše pomalu vrací do normálu, budeme trénovat
do 6. června,“ prozradil slovenský lodivod s tím, že další kroky může ovlivnit
i vývoj epidemie.
Každopádně společnou práci nyní
absolvuje většina členek současného kádru s platnými kontrakty do
konce května. Jmenovitě nahrávačka
Klára Dvořáčková, smečařky Aneta
Weidenthalerová a Lenka Knorová,
univerzálky Gabriela Kopáčová a Tereza Baláková, blokařky Nikola Stümpelová (navzdory přestupu do Olomouce) a Veronika Boudová i libero
Tereza Slavíková. Chyběly nahrávačka
Michaela Zatloukalová (zdravotní důvody), smečařky Lucie Nová (odchod
do Olomouce + studijní povinnosti) a Karolína Fričová (zatím zůstává
doma na Slovensku) plus blokařka
Gabriela Kozmík (definitivně ukončila kariéru).
„Aktuální tréninková fáze je i na jisté bázi dobrovolnosti, proto s námi

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

jsou taky některé holky, které už vědí,
že půjdou jinam. Ale ještě tady mají
smlouvu a po neplánované přestávce
teď na sobě chtějí dělat, lépe v kolektivu než individuálně. A my jsme samozřejmě rádi, když nás společně pracuje

jjak
ak už
už holky
hoolkky makají
makkajjí společně…
spooleečnně…

aspoň trochu větší počet. Proto mám
radost, že se na první tři dny připojila
k týmu i Míša Jurčíková přicházející z Frýdku-Místku. Podobně by se
mohly zapojit rovněž další posily, ještě
uvidíme,“ doplnil Luboš Petráš.
4x ffoto: Marek Sonnevend
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Změna na liberu: Slavíková odchází do Šternberka,

odchovankyně Stavinohová se vrací z Olomouce!
Třetí hráčkou, která v Prostějově zůstává
ze stávajícího kádru, je univerzálka Baláková
PROSTĚJOV Další změnu v hráčském kádru svého „A“-družstva žen
hlásí volejbalový oddíl VK Prostějov. Týká se pozice libera, kde končí
místní rodačka Tereza Slavíková.
Místo ní přichází jiná klubová odchovankyně Adéla Stavinohová, která se vrací po čtyřech letech.

Marek SONNEVEND
Terka Slavíková přezdívaná „Slavča“
strávila celou dosavadní kariéru ve
vékáčku, prošla zde všemi mládežnickými kategoriemi a patřila k vele-

úspěšné generaci, jež posbírala řadu
republikových medailí včetně dvou
titulů mistryň ČR ve starších žákyních a jednoho extraligového zlata
s kadetkami. Ještě jako teenagerka
začala dostávat příležitost v prostějovském áčku dospělých a poslední dvě
sezóny už plnila roli týmové jedničky
na svém postu. Během uplynulého
ročníku však nedokázala výkonnostně navázat na ten předchozí, osobně
velice dobrý. Což nakonec vedlo
k jejímu aktuálnímu odchodu do TJ
Sokol Šternberk.

Náhradou se stala její věková vrstevnice a dlouholetá parťačka z mládeže
VK Adéla Stavinohová. Narodila se 19.
května 1998, zítra tedy oslaví dvaadvacáté narozeniny. Měří 173 centimetrů, je
rovněž odchovankyní hanáckého oddílu
a také se podílela na všech výše zmíněných žákovských i kadetských úspěších.
„Když Adéla přecházela mezi ženy, nejprve působila rok v Přerově a poté se
rozhodla přestoupit do Olympu Praha,
kde v hodně nízkém věku získávala cenné extraligové zkušenosti v dospělé kategorii. V minulé sezóně je zúročila během

působení v silné Olomouci a teď se vrací
k nám, za což jsme rádi,“ řekl sportovní
ředitel VK Prostějov Miroslav Čada.
„Dříve byla Adéla smečařkou, než se
před nějakými pěti lety začala postupně
specializovat na libero. A tenhle post
jí evidentně sedl, každým rokem se
zlepšuje. Věříme, že i po návratu do
mateřského klubu se jí v důvěrně
známém prostředí bude dařit,“ připojil Čada.
Vedení vékáčka současně
prozradilo, že po Anetě Weidenthalerové a Kláře Dvořáčkové je třetí hráčkou zůstávající na soupisce ženského
„A“-družstva Tereza Baláková.
Jednadvacetiletá univerzální vo-

lejbalistka většinou nastupuje na účku,
kromě toho umí zaskočit i na smeči
nebo na liberu. A celou dosavadní kariéru strávila v prostějovských službách
včetně hostování v TJ OP.
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Prostějov (son) - Šéftrenér mládeže ve VK Prostějov Aleš Novák doufal a věřil, že od třetího
týdne pokračující přípravy talentovaných volejbalistek oddílu po
koronavirové pauze bude moci
být využíváno Národní sportovní centrum PV. Realita ale
tak radostná zatím není. „Herní
tréninky musíme nadále zvládat
venku pod otevřeným nebem,
neboť hala NSC Prostějov zůstane zavřená do konce května, otevře se až od června,“ informoval
Novák. Kromě volejbalu včetně
plážového tak tréninkovou náplň mladých Hanaček stále tvoří
i běhání, posilování, cvičení a také
jiné sporty, například basketbal či
tenis. „Dál pracujeme tak, jak se za
aktuálních podmínek dá. A samozřejmě dodržujeme veškerá hygienická opatření,“ zopakoval Novák.
Jak dlouho současná fáze přípravy
ještě potrvá? „Makat budeme do
konce června, potom holky dostanou několik týdnů volna o letních
prázdninách. Během nich se pak
k tréninkům znovu vrátíme včetně tradičního soustředění,“ prozradil Aleš Novák.
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Prostějov (son) - Tradiční nábor do volejbalové přípravky VK
Prostějov nebude hanácký klub
za stávající situace zatím dělat.
Přesto se mohou nové adeptky
hry pod vysokou sítí buď samy,
nebo prostřednictvím svých rodičů do řad oddílu hlásit. „Letos
máme zájem především o holky
ročníků narození 2009 a 2010.
Přihlášky do přípravky přijímám
já telefonicky či e-mailem, kde
jsem současně připraven zodpovědět všechny případné dotazy,“
sdělil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. Kontakty na něj
jsou: mobil 777 110 864, e-mail
koordinatordivky@gmail.com.
„Po pauze způsobené koronavirem jsme činnost naší přípravky
už také obnovili, ale prozatím
musíme trénovat venku a nikoliv
uvnitř, protože haly i tělocvičny
jsou ještě zavřené. Každopádně
existuje možnost, aby se nová
děvčata se zájmem o volejbal do
přípravy zapojila hned, v dohledné době nebo od podzimu. Domluvě nic nebrání, tak se ozvěte,“
vyzval Novák.

STŘÍPKY Z NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK
Zastavení páté: Prostějovanky byly kousek
od postupu do osmifinále CEV Cupu,
ale radost jim bolestně frnkla
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 cyklu se týden co týden ohlížíme za jedním z TOP okamžiků, které nás
nejvíc zaujaly. V dnešním pátém pokračování si posvítíme na účinkování Hanaček v uplynulé
sezóně evropského CEV Cupu. Mělo sice nakonec jen krátké dvouzápasové trvání, ale dlouho
to vypadalo, že mladý tým způsobí na mezinárodní scéně výsledkové překvapení a projde
pavoukem druhého nejvyššího poháru klubů starého kontinentu.

PŮVODNÍ
zprravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Šestnáctifinále postavilo zástupkyně
ČR z Moravy proti známému celku
Asterix Beveren. Belgičanky byly sice
taky převážně mladé, ovšem přesto

favorizované s několika reprezentantkami včetně dvou nizozemských
posil. Přesto během úvodního vzájemného duelu nijak nedominovaly
a odvážné hostující družstvo mu statečným výkonem dokázalo nemálo
vzdorovat.
Po více než dvou hodinách lítého
boje se zrodil těsný rezultát 3:2 (-22,
21, 15, -25, 8), který poraženým dával
pro domácí odvetu reálné postupové
šance. „Jsem spokojený hlavně s vý-

sledkem. Beveren je silný, má vynikající podání a klidně nás mohl přejet
za hodinu tři nula, čemuž by se nikdo
nedivil. Naštěstí se nám povedlo při
jednom postavení otočit sedmibodové manko v prvním setu a urvat jeho
koncovku, dalším klíčovým okamžikem byl zvládnutý závěr dramatické
čtvrté sady. Naději tedy určitě máme,
ale vzhledem k vysokým kvalitám Asterixu je všechno naprosto otevřené.
A my musíme v odvetě předvést špič-
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Foto: Marek Sonnevend

kový výkon,“ povídal po návratu z Beneluxu kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Aby prostějovský kolektiv skutečně
prošel dál, potřeboval vyhrát druhý vzájemný mač 3:0 nebo 3:1, případně po
vítězství 3:2 zvládnout dodatečný zlatý set. Divácky atraktivní bitva byla na
programu týden před Vánocemi v hale
Sportcentra DDM, kde to více než hodinu vypadalo na postupové křepčení
hostitelek. Ty totiž do střetnutí vstoupily skvěle, zaskočené soupeřky ve dvou
prvních dějstvích doslova drtily (25:17,
25:16). A jakmile zkraje třetí části polevily (0:2, 13:15), dokázaly mírnou
ztrátu zlikvidovat vyrovnáním na 18:18.

V tu chvíli je od vyřazení Belgičanek dělil jen malý kousek, přesně sedm míčů.
Protivnice však v klíčovém okamžiku
zabraly, stěžejní závěr dílu číslo tři opanovaly 19:25, potom už neustále vedly.
Domácí bojovnice se sice dotáhly ve
čtvrtém pokračování z hrozivých 5:15
na 17:19, následně v soudném tiebreaku z 5:10 na 10:11. Bohužel to ale
nestačilo, neboť vzápětí pokaždé zachybovaly a finálním poměrem 2:3 (17, 16,
-19, -19, -11) tak osmifinálovou bránu
CEV Cupu prolomily šťastnější sokyně.
O svou radost se hned podělily s desítkou věrných fanoušků, kteří za nimi do
České republiky dorazili.

„Hodně to bolí. Vést 2:0 na sety a nakonec 2:3 ztratit v podstatě vyhraný zápas
je katastrofa. V prvních dvou setech
jsme hrály výborně, vycházelo nám skoro všechno a zaskočené soupeřky jsme
ve všem převyšovaly. Od třetí sady však
Belgičanky přestaly tolik kazit, zlepšily
se, začaly víc tlačit servisem a nám postupně odcházela přihrávka. Tím pádem jsme se míň prosazovaly útokem,
samy dělaly víc chyb. A vývoj utkání se
úplně otočil. Potřebovaly jsme soupeřky udržet dole, dokud byly ještě načaté,
a nedovolit jim, aby se zvedly. Což se
nám bohužel nepodařilo. Klíčové přitom bylo, jak jsme ve třetím setu vyrovnaly na 18:18 a ony vzápětí utekly
v jednom postavení na 18:22. Z toho
už jsme se nevzpamatovaly,“ smutnila
hluboce zklamaná blokařka VK Nikola
Stümpelová.
Dodejme, že Beveren následně vyřadil
i své krajanky z Ostende (rovněž dvakrát 3:2!) a pronikl až do čtvrtfinále
Poháru CEV, kde vypadl s německým
Schwerinem (1:3 a 0:3). Na místě Asterixu přitom klidně mohly být ženy
Prostějova…
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PROSTĚJOV, PRAHA Týmy tenistek Karolíny Plíškové a Petry Kvitové se
v červnu i červenci utkají ve čtyřech kolech charitativního turnaje Tipsport
Charity Cup. Poprvé se bude hrát na Štvanici od 13. do 15. června, v Prostějově se seriál zastaví v termínu od 23. do 25. června.
„Týmové soutěže mám moc ráda. Proto se na nový způsob měření sil těším
a jsem zvědavá, co přinese,“ uvedla dvanáctá hráčka světa Kvitová. „Vedle zajímavých zápasů bude i zábava a legrace, kterou si jinak na turnajích logicky moc
neužijeme,“ míní česká tenisová stálice.
V sestavě kolem světové trojky Karolíny Plíškové je její dvojče Kristýna,
Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Nikola
Bartůňková. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová má mít
v družstvu Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a patnáctiletou naději Lindu
Fruhvirtovou.
„Je to pro nás obrovská příležitost si zahrát unikátní turnaj. Jsem ráda, že máme
v Česku tolik skvělých hráček, to se jinde ve světě nevidí. Určitě to bude divácky
velmi zajímavé. S týmem už řešíme herní strategii a budeme dělat maximum
pro vítězství. Určitě do toho dáme všechno, i přesto, nebo možná tím spíš, že
je to charitativní akce,“ prohlásila Karolína Plíšková, která je na klubové úrovni
dlouholetou hráčkou TK Agrofert Prostějov a nastupuje i za pražskou Spartu.
Podobně to má i Petra Kvitová, která na Hané rozvíjela svoji později veleúspěšnou kariéru.
Ze šesti hráček bude na každý turnaj nominována čtveřice a náhradnice. Přenosy budou k vidění v televizi i na streamech. Zpočátku se bude hrát bez diváků, ale podle uvolňování opatření proti šíření koronaviru by časem do ochozů
mohli být fanoušci vpuštěni.
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Prostějov (lv) – Až do začátku druhé poloviny června se budou basketbalisté BK Olomoucko udržovat
v tréninkovém módu. Především
mladí hráči budou mít možnost pilovat herní situace a střelbu. Trénovat budou v letní hale v sousedství
tenisového areálu Za Kosteleckou
ulicí. „Bude nás zhruba osm, nemělo
smysl jít do velké haly. Ta menší bude
dostatečná,“ říká sportovní manažer
týmu Michal Pekárek. „Tréninky
budou probíhat zhruba do devatenáctého června, pak bude dovolená.
Přípravu na novou sezónu zahájíme
zřejmě na konci července, protože
liga odstartuje dříve, než tomu bylo
v předešlých letech,“ dodal Pekárek.
Akci pořádají Nadace Tipsport, společnost Perinvest, agentura PR Stars
a marketingová společnost TK PLUS.
„Každý odehraný míč ve všech utkáních bude oceněn 50 korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí
Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží
po sérii šek s částkou, kterou věnuje
nadaci podle vlastního uvážení,“ prozradila konkrétní charitativní podtext
turnajů šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková. (lv)
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PROSTĚJOV, PRAHA Už v průběhu příštího týdne se vrátí na
kurty nejlepší domácí tenisté a tenistky. Na kurtech pražské Sparty
proběhne od 26. do 28. května
turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Celkově se
představí osm mužů i stejný počet
žen a všichni přihlášení se na ostré
duely hodně těší.
„Jsem nadšený, že se vracíme do turnajového módu. Jde o to, abychom
se dostali tam, kde jsme v březnu
končili. Kondičně to nebude tak
velký problém, protože všichni trénují. Potřebujeme se jen vyhrát,“ říká
Jiří Veselý, domácí mužská jednička
a hráč TK Agrofert Prostějov. Velkou radost z blížícího se návratu má
také Petra Kvitová. „Série soutěžních
utkání od svazu je prima, protože
sebelepší příprava nikdy nenahradí turnajový zápas,“ uvědomuje si
dvojnásobná wimbledonská vítězka.
„Těší mě, že v pavouku budou samé
Češky a že se hraje zrovna na Spartě,
kde jsem předloni vyhrála turnaj,“
usmála se dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která na

pražské Stromovce už několik týdnů
trénuje.
O pohár prezidenta ČTS je první
událostí, kterou Český tenisový svaz
připravil pro tuzemské hráče a hráčky v době, kdy se nekonají žádné
mezinárodní profesionální turnaje.
S atraktivním obsazením v pavouku
žen pomáhal fedcupový kapitán Petr
Pála, u mužů pak daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil a tak není překvapením, že pořadatelé pro turnaj
získali Karolínu Muchovou, Barboru Strýcovou, Barboru Krejčíkovou
a Kateřinu Siniakovou i sestry Plíškovy. Kromě Veselého mezi muži
bude startovat Lukáš Rosol, Jonáš
Forejtek, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva,
Tomáš Macháč, Michael Vrbenský
a Jiří Lehečka. „Hledali jsme modely soutěží, díky nimž se do akce
dostane co největší počet českých
hráčů. Cením si toho, že se představí prakticky kompletní daviscupová
i fedcupová reprezentace,“ uvedl prezident svazu Ivo Kaderka.
Zatímco ženy budou zápolit na tvrdém povrchu, muži se utkají na antuce. Před samotným zahájením os-

trých duelů se v pondělí 25. května
bude konat oficiální tréninkový den.
V úterý 26. května pak vše vypukne,
když se uskuteční všech osm čtvrtfinálových zápasů (dopolední blok
od 10:00 hodin bude obsahovat 2
mužské a 2 ženské zápasy; odpolední blok od 14:00 hodin pak stejnou
porci). Ve středu budou následovat
semifinále a ve čtvrtek finále. Zápasy budou bez přítomnosti diváků
u kurtů, avšak všechny hrací dny
bude vysílat Česká televize.
Cílem přípravného klání přitom
bude nejen tenisové zápolení po vynucené dlouhé pauze, ale i pomoc
potřebným v nelehké době. „Výtěžek
příspěvků od hráčů využijeme na
mírnění následků pandemie v České
republice,“ doplnil Ivo Kaderka.
Druhým projektem svazu bude od
11. června dlouhodobá soutěž smíšených družstev Barvy pro budoucnost – topliga ČTS by Moneta. Dále
se uskuteční série týdenních turnajů,
jako první se bude hrát od 22. června
ve Starých Splavech. Tenisový svaz
také pracuje na systému soutěží pro
děti, mládež a rekreační hráče. (lv)

PROSTĚJOV Na důležitém
postu rozehrávače se dokázalo
posílit vedení BK Olomoucko,
když z Děčína přichází Lukáš
Feštr. V dresu Válečníků strávil
tři ligové ročníky. V poslední
nedohrané sezóně trávil na
palubovce v průměru přes
osmnáct minut a zaznamenal
6,6 bodu na zápas.

Ladislav VALNÝ
„Je to hráč, který už má docela dost
zkušeností, je to bojovník a nepříjemný basketbalista v obraně. Navíc umí
vystřelit z dálky, což se vždy hodí. Vě-
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PROSTĚJOV Nejen kvůli očekávanému omezení angažmá zahraničních hráčů se pro příští sezónu výrazně obmění sestava BK Olomoucko.
V týmu bude scházet rozehrávač
Adam Goga (na snímku vlevo) a také
jeden z největších ligových bojovníků Marek Sehnal.
„S Adamem i Markem jsme jednali o jejich dalším působení u nás, na smlouvě
jsme se však nedohodli. Rozhodli se
tedy jít jiným směrem. Oběma hráčům
je třeba podě-

kovat za odvedenou práci v klubu. Přejeme jim hodně štěstí v další kariéře,“
potvrdil odchody sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Sehnal patřil v prostějovské hale téměř
mezi inventář. Poprvé do ní vstoupil
před deseti lety v sestavě BCM Prostějov. Do sezóny 2014/2015 patřil do
sestavy týmu nejvyšší domácí soutěže. Vyhrál Český pohár a získal ligový
bronz. Vždy vynikal skvělou fyzickou
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tech případného kontraktu. Vybíral
si z několika nabídek, zvolil tu naši.
Myslím, že díky tomu máme post
rozehrávače vyřešený. Věřím, že s Radovanem Kouřilem vytvoří dobrou
dvojici. Každý je jiný, mělo by to fungovat,“ míní Pekárek.

kondicí a především v obraně patřil na
palubovce mezi nejlepší. V několika
případech vedl spoluhráče do zápasu
jako kapitán. „Každý příběh jednou
skončí. Marek byl příkladný dříč, každý viděl, jak basketbal miluje. Proto byl
oblíbený u fanoušků i v kabině,“ hodnotil Sehnala manažer Pekárek.
Končí také odchovanec prostějovského basketbalu Goga. Rozehrávač
s kvalitními obrannými schopnostmi,
který často bránil tahouny soupeřů
Olomoucka. Právě v tomto klubu se
dostal do Kooperativa NBL a v poslední sezóně odehrál v průměru
patnáct minut na zápas. „Adam patří
mezi kluky, kteří u nás vyrostli.
Dostal prostor, aby se mohl
zlepšovat. Teď se rozhodl
pro změnu prostředí.
Odchody ke sportu
patří,“ poznamenal Pekárek.
Oficiálně zatím není
potvrzeno, do jakých
klubů hráči zamíří, vše
však nasvědčuje tomu,
že Sehnal s Gogou zůstanou spoluhráči a budou
v následujícím ročníku Kooperativa NBL hrát za svitavské
Tury.
(lv)
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PROSTĚJOV Po odchodu Adama Gogy sehnalo
vedení basketbalistů Olomoucka rychle adekvátní náhradu na post rozehrávače. Domluvilo se na
smlouvě s Lukášem Feštrem (na snímku), který
působil v Děčíně a v novém ligovém ročníku bude hrát na Hané. „Angažmá vnímám jako novou
výzvu. Kdyby to tak nebylo, tak už bych basketbal vůbec nemusel hrát. Celý život je přece o výzvách,“ říká Feštr po podpisu dvouleté smlouvy.

Marek
SONNEVEND
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řím, že do naší sestavy zapadne,“ přibližuje Feštra Michal Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko.
„Vedle rozehrávky může hrát i na
křídle, což se dá v některých pasážích zápasů využít,“ dodal na adresu
šestadvacetiletého basketbalisty.
Feštr měří 186 centimetrů a váží devadesát kilogramů. Je odchovancem
USK Praha a právě v sestavě vysokoškoláků poprvé nakouknul do prvního týmu. Pochází z basketbalové
rodiny, jeho otec Dominik je bývalý
pivot Ústí nad Labem, kde odehrál
devět sezón v nejvyšší soutěži.
„S Lukášem jsme byli nějakou dobu
v kontaktu, bavili jsme se o možnos-

V novém týmu budou scházet

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník
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yy Ve hře bylo více klubů. Co rozhodlo, že jste se rozhodl pro Olomoucko?
„Celé jednání bylo hodně přímočaré, trvalo to necelé tři týdny a bylo
hotovo. Klub mi nastínil plány na
příští sezónu a přišlo mi to zajímavé.
Nikdo totiž nechce prohrávat. Olomoucko má ambice hrát v tabulce
nahoře, to se mi libí. Také chci vyhrávat.“

yy V novém klubu byste měl vytvořit dvojici s Radovanem Kouřilem. Bude to fungovat?
„Myslím, že ano. Nebude to poprvé, známe se z mládežnických
reprezentací, kde jsme už spolu
hráli. Každý jsme trošku jiný, díky
tomu může být hra celého týmu
variabilní. Na spolupráci s ním se
těším, což platí pro celý tým. Třeba
na Lukáše Palyzu, který patří mezi
nejlepší hráče v lize.“
yy Umíte vystřelit z dálky. Počítáte s tím, že i na tohle bude klub
spoléhat?
„Taky někdy přejdu výhodnou střeleckou pozici. To se v zápase stane,
hra je rychlá. Ale střílel jsem vždycky, nemám s tím problém.“

(QVQKPVGTPGV

yy Poprvé v kariéře míříte na Moravu. Co tomu říkalo nejbližší okolí?
„Všichni mi přáli jen to nejlepší. Bylo
fajn, že rychle přišla nabídka. Doba
nebyla pro uzavírání nových kontraktů úplně ideální. Dopadlo do dobře.
Poznám nové lidi i prostředí. Věřím,
že mě to zase basketbalově posune.“
yy Jak bude vypadat příští sezóna,
která bude ovlivněna i tou předchozí nedohranou?
„To je těžké předvídat. Některé kluby
ani neví, v jakých sestavách budou
hrát. Je možné, že se nebude sestupovat, ale nemyslím si, že kvůli tomu
by hráči k zápasům přistupovali lehkovážně a hráli na padesát procent.
Všichni si pokaždé půjdou pro vítězství.“

pandemie
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„Obrovská zkušenost a respekt všem v nemocnici,“
pochvaluje si dobrovolnice Klára Sušilová

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) V boji s koronavirovou pandemií výrazným dílem
pomáhají dobrovolníci z řad studentů medicíny. V Nemocnici
Prostějov, člena skupiny AGEL,
se na několik týdnů do první linie postavila Klára Sušilová, studentka čtvrtého ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Olomouc. Při triáži pacientů na
poliklinice zažila chvíle bolestné,
ale i úsměvné.
O potřebě dobrovolnické síly se medička dozvěděla e-mailem od studentských zástupců lékařské fakulty
a neváhala ani minutu. Již 25. března
se hlásila na personálním oddělení
Nemocnice Prostějov a hned následující den nastupovala, v šest hodin
ráno, na svou první službu jako pomocná ruka do léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN). „Je to poprvé
v historii, kdy u nás propukla taková
krize, zavřel se takřka celý svět kvůli
hrozbě nového koronaviru. My medici už od počátku studia na lékařské
fakultě přicházíme na to, spolu s tím,
jak čím dál tím hlouběji pronikáme
do tajů a krás medicíny, že jsme zároveň i jejím služebníkem a je naší
morální povinností léčit a pomáhat,“ odůvodnila Klára Sušilová své

rozhodnutí. Zároveň přiznává, že
se ozvalo její vnitřní svědomí, neboť její kolegové z vyšších ročníků
byli povoláni do zdravotnických
zařízení těsně před státnicemi a pro
studentku bylo neakceptovatelné,
aby zůstala sedět doma, jako by byly
prázdniny.
Po čase se začala bezpečnostní opatření v nemocnici uvolňovat a hlavní sestra prostějovské nemocnice
doporučila pro studentku Kláru
Sušilovou změnu pozice. „Více dobrovolníků bylo třeba na triáži (třídění pacientů), kterou do té doby
prováděly fyzioterapeutky. Ty se ale
začaly pomalu vracet zpátky ke své
práci rehabilitace pacientů. A já jsem
nastupovala s tím, že chci být jako
dobrovolník co nejvíce užitečná,
proto jsem souhlasila,“ konstatuje
dále medička, která by se v budoucnu ráda věnovala plastické chirurgii
a korektivní dermatologii.
Během triáže u Nemocnice Prostějov zažila dobrovolnice se svými
kolegy příjemné okamžiky, někdy
až úsměvné, které dokázaly na
chvíli zpříjemnit práci v náročných
podmínkách. „Pacienti nám děkovali a ocenili naši práci. Často nám
skládali komplimenty, jak máme
krásné oči. Jak by ne, když je to to
jediné, co je z nás vidět,“ pobavilo

studentku medicíny. Počínání mnohých příchozích ji na druhou stranu
ale nemile překvapilo. „Zároveň mě
při práci šokoval přístup některých
lidí – špatně nasazené či nezavázané
roušky, sundané z nosu, špinavé, nevyprané. Někteří pacienti šli do nemocnice v doprovodu více lidí, nebo
dokonce i s dítětem. Viry nejsou
vidět, je to hodně abstraktní představa, že ve vzduchu je přítomen
potenciálně nebezpečný patogen.
Společnost je v tomto ohledu potřeba lépe lékařsky edukovat,“ domnívá
se Klára Sušilová.
Celodenní práce v ochranných pomůckách byla pro dobrovolnici
obrovskou zkouškou, obzvlášť když
bylo pěkné slunečné počasí. Vytlačené obrysy respirátoru i nepříjemné
boláky u uší byly bolestivou daní za
dobrovolnickou činnost. Studentce
medicíny dala praxe v uplynulých
týdnech v Nemocnici Prostějov ale
i mnoho kladného. „Odnáším si
spoustu praktických i klinických zkušeností, nových znalostí, kdy se teorie
převedla do praxe. Také představu,
jak to na různých pracovištích chodí
a jaká je náplň práce v nemocnici –
jsem si jistá, že mi to pomůže v budoucí kariéře lékařky. Navíc, když
jsem se hlásila, tak jsem popravdě
ani nečekala, že dostaneme finanční

0CUPÊOMWXRTCXQFQDTQXQNPKEG-N¾TC5WwKNQX¾UMQNGI[PÊPCVTK¾åK

ohodnocení jako regulérní brigádníci. Bylo to příjemné překvapení
a zároveň hezká odměna,“ těší Kláru
Sušilovou a na závěr dodává: „Na
vlastní kůži jsem zažila, jak může být

náročná práce ošetřovatelů, doktorů,
sanitářů, sester a dalšího lékařského
i nelékařského personálu v nemocnici a jak moc oddaný své práci musí
člověk být. Pracovníci ve zdravotnic-

(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

tví si zaslouží respekt. Jak říká motto
naší univerzity Mente et corde –
abyste tuto náročnou profesi mohli
dělat, musíte to mít i v srdci, jinak to
nemá smysl.“

MHD v Prostějově výrazně

ubylo cestujících

GMCNKq
d<¾\TCM[LUOGPGé
CMKPC
GNM
FKV
MQPUVCVWLGąG
TQX¾
IG
T¾
2
UC
WE
$CTDQTCPROSTĚJOV Příjemné zprávy pro
filmy milující Prostějovany nachystala vláda na pondělí 11. května, opět
se mohla otevřít kulturní a společenská zařízení. A využilo toho i prostějovské kino Metro 70. Podobně jako
jiné filmové stánky se ale muselo
doslova poprat s řadou hygienických
opatření, která značila všudypřítomné rukavice, dezinfekci, prodej lístků
on-line. Nemohl být spuštěn ani prodej v kiosku a zejména kino muselo
nuceně snížit kapacitu.

Michal SOBECKÝ
Tohle vše společně s možnou obavou z koronaviru sehrálo velkou roli
i v návštěvnosti. Hned první den byl
v tomhle směru výmluvný. „V pondělí
– úplně první den promítání – k nám
dorazilo dvanáct lidí. V pátek už to

„Pandemii jsme ale zvládli,“
OLEXMHVLQiPĚVWN\QĚ5DäNRYi
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bylo čtyřiašedesát,“ prozradila Barbora
Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro
70.
V obou případech se jednalo o snímek
V síti, úspěšný český dokument Víta
Klusáka. Ten před koronakrizí přímo
vyprodával sály. „Je ale pravda, že jsme
hned na startu nečekali zázraky,“ nehroutí se ředitelka.
Mezi diváky na pondělním znovuotevření byla také náměstkyně primátora
pro oblast kultury Milada Sokolová.
„Do kina chodím velmi ráda, proto

jsem se na obnovení promítání moc
těšila. Bylo báječné, že kino umožňovalo sledovat filmy i z domu, ale kino
je kino,“ poznamenala s úsměvem, přičemž ale vlastní snímek úplně o úsměvech nebyl. Sokolová ho označila za
„drsný“. Přesto byl také tím, co přivedlo
v prvním týdnu do sálu nejvíce lidí,
hranice 64 diváků během něj nebyla
pokořena. „Doufám, že se brzy vrátíme
k normálu. Od prvního června bychom
rádi fungovali v obvyklém režimu,“ věří
Kucsa Prágerová

PROSTĚJOV Také společnost
FTL provozující v Prostějově
městskou hromadnou dopravu
pomalu, ale jistě na konci nouzového stavu počítá finanční ztráty. Jak
potvrdila náměstkyně primátora
pro dopravu Alena Rašková, MHD
během koronavirové krize výrazně ubylo cestujících, navíc kvůli
prázdninovému režimu v jízdních
řádech nevyjelo během nouzového stavu tolik autobusových linek
jako za běžného provozu.
Situace s nákazou COVID-19 se
nevyhnula ani městské dopravě.
„Opatření, která vznikla v souvislosti s nouzovým stavem a omezením

volného pohybu osob ze dne 18.
března, se plně promítla i do provozu MHD, kde došlo ke snížení počtu
přepravovaných osob a k zavedení
prázdninového provozu do odvolání. Zároveň byl v autobusech zaveden
velice přísný hygienický režim. Jednalo se o vyšší stupeň dezinfekce vozidel
s použitím generátoru ozónu, který
ničí veškeré viry, bacily infekce a plísně. Samozřejmě probíhaly a budou
i nadále probíhat dezinfekce a čištění
autobusů běžnými dezinfekčními
a čisticími prostředky. Pro minimalizaci kontaktu řidičů s cestujícími byl
zaveden nástup prostředními a zadními dveřmi a zároveň byl prostor u ři-

diče ohrazen bezpečnostní páskou.
Pro všechny cestující i řidiče platí
i nadále povinnost mít zakrytá ústa
a nos,“ uvedla Rašková.
Prostějované během nouzového
stavu, tedy alespoň ti, kteří i nadále
městskou hromadnou dopravu využívali, uvítali dvoutýdenní termín,
kdy za přepravu nemuseli platit jízdné. Z rozhodnutí orgánů statutárního města Prostějov byla totiž MHD
v době od 30. března do 14. dubna
provozována zdarma. „Od června by
se patrně provoz Městské hromadné
dopravy měl vrátit opět do obvyklého
normálu,“ prozradila Alena Rašková.
(mik)

MLÉKÁRNA UZAVŘENA, NAKAŽENÍ COVID-19

JDOU V PÁTEK NA DALŠÍ TESTY
<<< dokončení ze strany 37
Podle našeho zjištění ale v Otinovsi
skutečně panuje obrovská nespokojenost. Světlo do tamních problémů
může vnést dopis zaslaný Večerníku
elektronickou poštou jedním z obyvatel Drahan. „Bydlím v Drahanech
a mnoho lidí ze sousedství je zaměstnáno v otinoveské mlékárně. Vypráví
se tu o tom, že jeden z ředitelů mlékárny dlouho věděl o nákaze v podniku
a vše tajil, protože nechtěl zastavit vý-

robu. Slyšel jsem, že sám onemocněl
jako jeden z prvních právě on a jakási
žena z kanceláře. Mnoho zaměstnanců vědělo, že ve firmě je koronavirus
a mnoho z nich odmítalo přijít do
práce, protože viděli, že řada pracovníků a zejména sám ředitel jsou očividně nemocní. Ten však celou dobu
řešil situaci osvědčenou metodou
‚držte hubu a pracujte‘ do doby, kdy
sám osobně zkolaboval v prostorách
mlékárny a odvezla jej sanitka. Nyní

má být na přístrojích v nemocnici
v Prostějově,“ napsal do redakce muž,
který odmítl prezentovat své jméno,
ale jeho vyjádření je natolik závažné,
že jeho zveřejněním chce Večerník
rozproudit diskusi o tom, co se v Otinovsi vlastně před uzavřením mlékárny stalo a co všechno vedlo k uzavření
lékárny. „Mnoho místních obyvatel
je rozhořčeno, ale bohužel zatím se
zdá, že nejsou ochotní nebo schopní
dělat něco pro to, aby se tato závažná

pochybení prošetřila. Pokud by se
prokázala, mělo by dojít k potrestání
vedení mlékárny a zainteresovaných
osob,“ míní muž z Drahan.
Při sobotní návštěvě Otinovsi jsme
neměli tyto informace s kým konzultovat. Vedení obce se k celé záležitosti odmítá vyjadřovat a odkazuje
na hygienickou stanici či Olomoucký
kraj. A sama vesnice? Ta v sobotu odpoledne působila jako po vymření.
V Otinovsi jsme potkali pouze dva

občany, kteří se pohybovali venku.
„Co chcete slyšet? Že jsme naštvaní?
Bodejť by ne, když se ta nákaza minimálně týden zamlčovala a bůhví kolik
dalších lidí ti zaměstnanci z mlékárny nakazili! Jasně že tady má každý
strach,“ prohodila mladá žena, která
se dál nechtěla o tomto tématu bavit.
Ještě více strohý byl starší muž, který
na zahrádce před domem okopával
záhon. „Jděte někam, já vám nic říkat
nebudu. Kdybych si pustil hubu na

špacír, tak mě zavřou,“ nestál o žádnou diskusi o nákaze ve zdejší mlékárně senior z Otinovsi.
Jak se situace s COVID-19 vyvine
dál? Rozšíří se za hranice Drahanska, nebo může být zbytek regionu
v klidu? A co mlékárna v Otinovsi,
kdy bude moct znovu rozjet provoz?
A skutečně byli její pracovníci nuceni
chodit do práce, i když už koronavirus v podniku řádil? Na tyto otázky
odpoví příští dny...

Pondělí 18. května 2020
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PROSTĚJOV „Kdybych teď dostal infarkt, tak umřu šťastný!“
svěřil se se svými pocity muž, když mu servírka konečně přinesla pivo ke stolu restaurace v Krasicích. Minulé pondělí 11.
května začaly číšnice opět obsluhovat hosty znovuotevřených restauračních zahrádek, stejně tak tomu bylo i u kaváren
a hostinců, kteří disponují tímto venkovním prostorem. Jejich
návštěvnost během prvního týdne po uvolnění zákazu ovšem
výrazným způsobem ovlivnilo počasí. Večerník vyrazil o víkendu na malý průzkum do vybraných míst,
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Prostějovští milovníci točeného piva
popíjeného s kamarády se až do začátku uplynulého týdne shlukovali
zejména v občerstveních v lesoparku Hloučela. Během teplých dubnových dní se tam pod korunami

stromů na jednom místě scházelo
mnoho desítek žiznivců. Postávající
skupinky bývaly k vidění také před
vchody některých hospod po celém
Prostějově, do nichž servírky zanášely pivo v plastových kelímcích.
Tohle vše se po bezmála dvou měsících konečně změnilo. Uplynulé
pondělí se zahrádky restaurací oficiálně otevřely. Jejich zákazníci si však
od sebe měli udržovat odstup 1,5
metru, nařízeno bylo i povinné dezinfikování stolů po každém z nich.
„Dodržovat tato pravidla zejména
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během poledního návalu, kdy si na
místa sedá jeden host za druhým,
asi nebude úplně snadné,“ přemítal
jeden z majitelů prostějovské restaurace.
Během prvního pracovního týd-

ne s tím však větší problém nebyl.
Naplnily se totiž předpovědi a po
slunečném pondělním dopoledni
se nebe zatáhlo a začali naplno úřadovat ledoví muži – Pankrác, Servác a Bonifác. A aby se pranostiky

(QVQ,KąÊiVGKIGT

skutečně naplnily se vším všudy, tak
v pátek žezlo převzala uplakaná Žofka. V její režii pak celý den propršel.
Teprve o víkendu se opět začalo rozjasňovat a lidé se na otevřené zahrádky začali opět vracet.
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PROSTĚJOV Hosté se postupně vrací i do oblíbené kavárny
v centru Prostějova. Café Atrium
je specifické tím, že jako jediná
kavárna v Prostějově má předzahrádku otevřenou i v zimě. Provozovatelku i zaměstnance kavárny
pochopitelně nouzový stav kvůli
Covid-19 a nutnost uzavření provozovny zaskočily. Stejně jako
ostatní. Nyní už mají alespoň na
zahrádce plno!
Zatímco do prostějovských kaváren
se vrací i jindy pravidelní zákazníci
pomalu, v kavárně Atrium je to jiné.
„My si rozhodně stěžovat nemůžeme. Jak jsme minulý týden otevřeli
předzahrádku, hned lidé přišli alespoň na kávu v opravdu velkém počtu. Prý se jim už stýskalo,“ usmívá
se Alžběta Štefková, provozovatelka
Café Atrium. „Zatím máme otevřenou jen předzahrádku a zákazníkům
nabízíme běžný sortiment. Ovšem
s výjimkou podávání palačinek a některého z dalších pokrmů, které jsme
dříve nabízeli. Do starých dobrých
kolejí najedeme až od pondělí 25.
května a moc se na to těšíme. I když

PROSTĚJOV Byla to jedna z prostějovských restaurací, která i během nouzového stavu zajišťovala
své služby, konkrétně v podobě
rozvozu balených jídel nebo výdejem přes okénko. Plzeňská restaurace na náměstí T. G. Masaryka
pak minulý týden otevřela i předzahrádku, na níž se scházeli první
zákazníci s rouškami na obličeji...
„Nezlobte se, ale já uplynulé dva
týdny rozhodně nechci komentovat.
Mísí se ve mně zloba a nechci být
pesimistický,“ odmítl Večerníku delší rozhovor Marcel Pilka, provozní
Pilsner Urquell Restaurantu v těsném
sousedství prostějovské radnice. „Za
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dobu nouzového stavu jsme utrpěli
statisícové ztráty a to, jakým způsobem rozhoduje vláda o podpoře podnikání, ve mně probouzí negativní
reakce. Ty však nechci prezentovat do
tisku. Nějak se s tím popereme. Teď
už máme v provozu předzahrádku
a od příštího týdne pojedeme naplno
už i v kuchyni a budeme vařit podle

tradičního jídelního lístku,“ dodal ještě stručně Marcel Pilka.
Během sobotního dopoledne byla
předzahrádka Plzeňské restaurace
zaplněna jen velice spoře pěticí mužů
popíjejících čerstvě načepované pivo.
„Je trošku zima, ale pivečko je pivečko,“ usmál se jeden z konzumentů
zlatavého moku.
(mik)
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vím, že některá hygienická opatření
a omezení budou platit i nadále,“ řekla
Večerníku Štefková, která by na uplynulé dva měsíce ráda co nejdříve zapomněla. „Vůbec to nebylo příjemné,
ale přežili jsme a to je nejdůležitější.
Podařilo se mi nejen znovu otevřít,
ale zároveň i udržet všechny zaměstnance. Samozřejmě jsme utrpěli
nemožností tržeb výrazné finanční ztráty, ale budeme se to snažit
alespoň částečně dohnat. Co nám

taky zbývá,“ dodala ještě na závěr.
Během nedělního odpoledne se na
sluníčku v předzahrádce kavárny vyhřívalo několik spokojených zákazníků. „Moc mi to chybělo, na kávu
jsem do Atria chodila dříve každý
den a ty dva měsíce byly nekonečné. Ráda si posedím s přáteli a mám
velkou radost, že znovu můžeme
chodit ven. Jen aby to tak zůstalo
napořád,“ svěřila se Večerníku jedna
z návštěvnic kavárny.
(mls)
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Slzy uplakané Žofky otevřené
PROSTĚJOV „Horší týden si
pro otevření zahrádek už nemohli vybrat!“ pomyslel si leckterý
z hostinských během uplynulých
sedmi dnů. Počasí v průběhu pracovního týdne pohodovému posezení pod širým nebem opravdu
moc nepřálo.

zahrádky opět vylidnily

Martin ZAORAL
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svaté Žofie bez deště nemine,“ citovala
jednu z pranostik servírka, která v pátek po delším čase dorazila do práce.
„Nejvíce lidí tady zatím bylo hned
v pondělí, když bylo hezky. Hodně
jich přišlo i na obědová menu. Další
dny už byly kvůli počasí slabší, dnes je

to asi nejhorší. Ale zatím je brzo něco
hodnotit, už se těšíme na příští týden,
kdy by mělo být hezky,“ shrnul pro Večerník uplynulý pracovní týden zdejší
šéfkuchař Michael S., zatímco majitel
restaurace byl zaneprázdněný přípravou pizzy určené na rozvoz.
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Nejinak tomu bylo v Restauraci
pod Kaštany, kam jsme se v pátek
dvě hodiny po poledni vypravili.
Na rozlehlé zahrádce pod nádherně
kvetoucími vzrostlými stromy jsme
během setrvalého deště objevili přesně dva hosty. „Aspoň bez problémů
udržujeme předepsané rozestupy,“
neztrácel humor jeden z otužilců,
který si u půllitru naplno vychutnával
skutečně poklidnou a ničím nerušenou atmosféru ospalého odpoledne.
„Ani se nemůžeme divit. Vždyť den

pandemie ve sportu
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PROSTĚJOV Táhne mu již na osmdesátku,
ale že by ho současná nelehká doba ovlivněná pandemií COVID-19 jakkoliv poznamenala? Ani náhodou! Milan Čečman (na
snímku) býval špičkovým atletem, mnohonásobným mistrem republiky v běhu na
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
zz Jak jste se vy osobně vyrovnával s nástupem koronaviru?
„Byla to hlavně psychická záležitost.
Ze dne na den se každému dost změnil způsob života, člověk se najednou
nemohl tolik vidět s rodinou ani s přáteli či známými a většinu času měl trávit
doma. Kde pak bylo složité nepodlehnout všeobecné hysterii, kterou z velké
míry vytváří média tím, že koronavirus
je v televizi, novinách i rádiu vlastně
pořád. Samozřejmě má nebezpečnost
především pro staré a nemocné lidi,
ale jiných chorob je spousta, taky se
na ně umírá třeba i ve větších počtech
a přitom kolem nich nevzniká zdaleka
taková mediální panika.“
zz Musel jste výrazně změnit životní styl?
„Změna to pochopitelně byla, ale snažil jsem se v rámci možností dál žít co
nejvíc jako předtím. Já hodně jezdím
na kole, k tomu si doma občas zacvi-

110 metrů překážek a úspěšným národním
reprezentantem, po skončení aktivní kariéry dlouhá léta vedl místní atletický oddíl
z pozice předsedy. Nyní se stále ještě věnuje trenérské i funkcionářské činnosti,
s radostí uvítal nedávné uvolnění situace

čím a celkově se snažím trochu udržovat v pohybu. Například nakupovat si
chodím výhradně sám, jako důchodci
k tomu máme speciálně vyhrazené
hodiny v obchodech. (úsměv) Zatím
jsem tedy ještě soběstačný a nemusím
nikoho prosit o pomoc.“
zz Pamatujete něco aspoň trochu
srovnatelného s momentální situací během svého života?
„Já zažil druhou světovou válku, ale
to jsem byl ještě maličký kluk a skoro
nic si z té doby nepamatuju. Jinak je
koronavirus výjimečný tím, že globálně zasáhl úplně celý svět a je prostřednictvím současných moderních
médií tak obrovsky sledovaný. Dřív
se taky jednou za čas objevily nějaké
epidemie, ovšem třeba jen někde bez
toho, že by došlo k jejich rozšíření
všude. Teď situace dopadla na většinu lidí celé planety zároveň. Z mého
pohledu je lepší nesledovat televizní
zprávy, v rádiu si pouštět jen hudbu
a maximálně si někde s nadhledem
přečíst nové informace.“
zz Narušila vám nákaza nějaké
plány?
„Tak v první řadě museli prostějovští atleti – stejně jako všichni ostatní
sportovci – přerušit jakoukoliv spo-

lečnou přípravu. Což však nakonec
trvalo naštěstí pouze měsíc a kousek,
než se omezení vlády ČR začala uvolňovat. Proto jsme s děckama z klubu
začali venku znova trénovat hned,
jakmile to šlo. Mám takovou menší
skupinu svěřenců, od druhé půlky
dubna zase makáme a je to moc fajn
po té nepříjemné pauze. Horší je to
zatím s cestováním, protože za mnou
měla přiletět dcera z Anglie, kde žije,
a momentálně nemůže. Společný
výlet do Štúrova na Slovensko tak
musíme odložit. Stejně jako plány na
dovolenou ve Španělsku.“
zz Přivítal jste postupné uvolňování vládních opatření?
„Samozřejmě ano. Být stále jen zavřený doma, z toho by se člověk akorát
zbláznil. (směje se) Já jsem aktivní
člověk, který potřebuje pohyb a být
co nejvíc venku, tím pádem jsem moc
rád za možnost opět trénovat s dětmi.
Současně se snažím dál dodržovat
platná nařízení, neboť my starší lidé
máme sníženou imunitu a musíme
na sebe dávat větší pozor. Že to není
úplná sranda, potvrzuje případ jednoho mého kamaráda atleta z Olomouce, který v souvislosti s koronavirem zemřel.“

MARAKOU s.r.o.
Západní 1/75, 796 04 Prostějov

a tím možnost opět zahájit přípravu se svýými mladými svěřenci. „Nejdůležitější bylo
o
nenechat se zlomit psychicky, snažit se
e
v rámci možností dál normálně fungovat,“
,“
zdůrazňuje jedna z velkých sportovních
h
osobností regionu.

zz Jak se s danou situací pere prostějovská atletika?
„Více než měsíc od půlky března
na semohh
lo trénovat jen individuálně a dost omezeně, takže většina členů našeho
ho oddílu
asi nic moc nedělala. Posledníí dva až tři
týdny však už příprava běží postupně
stupně víc
a víc. Trénujeme v menších skupinách,
kupinách,
které se vzájemně nepotkávají,
ají, a záleží na dalším vývoji zdravotní
ní situace
v zemi. Zatím to vypadá dobře,
e, omezení
se nadále uvolňují a 1. června byy mělyyppo
celé České republice proběhnout
nout první
závody v rámci jednotlivých klubů.
lubů. Uvi-i
díme, co bude následovat pak,
k, o všem
rozhodne Český atletický svaz.
z.“
zz Nemáte obavy z následků
dků a dopadů COVID-19 obecně naasport?
sport?
„Čím je člověk mladší, tím je přizpůsobivější. Starší se tak budou zpátky
do tempa určitě dostávat hůř, zatímco u mladých nějaké větší problémy
nepředpokládám. Spíš jde o to, aby
děti v takové míře netrávily hromadu
času u mobilů, počítačů nebo televize
a samy se chtěly hýbat, sportovat. Ne
pouze z donucení dospělými. Taky je
otázka, jak se celá společnost vyrovná se současnou situací ekonomicky
a jaký bude další vývoj zdravotní situace.
Uvidíme.“
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z narozen 18. listopadu 1940 v Prostějově
z od dětství sportoval, vyzkoušel různá
odvětví a nakonec zakotvil u atletiky
z s královnou sportu začal od roku 1951 v Tatranu
Prostějov, dále prošel Duklou Lipník nad Bečvou
(1960 až 1961), Duklou Praha (1962 až 1969)
a Slavií Praha (1970 až 1972) až po návrat
do Prostějova (1973 až 1980)
z celou aktivní kariéru se věnoval běhu
na 110 metrů překážek, byl nejlepší
v Československu a patřil do mezinárodní špičky
z jako první Čechoslovák zaběhl 110 metrů
překážek pod 14 sekund
z byl svěřencem prostějovské atletické legendy Jana Mrázka
z 9x vyhrál mistrovství republiky, 14x překonal národní rekord,
na halovém mistrovství Evropy skončil 4. (1967) a 6. (1966),
je semifinalistou venkovního ME (1966), reprezentoval
v 21 mezistátních utkáních
z od skončení aktivní kariéry až dosud se věnuje trenérské činnosti
z v žákovském věku vedl pozdějšího olympijského
vítěze Roberta Změlíka
z byl dlouholetým předsedou Atletického klubu Prostějov,
v současnosti je členem výboru Krajského atletického svazu Olomouc
z roku 2009 byl zařazen do Síně slávy prostějovského sportu

tel: +420 775 715 011-012
mail: marakou@seznam.cz

KOMPLEXNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SERVIS:
prodej a kontroly hasících přístrojů, hydrantů, ucpávek,
bezpečnostních tabulek, technických plynů a CO2,
výměna plnících patron CO2, jeřábnické
práce autojeřábem AD 28
www.marakou.cz

RAPAStav s.r.o. Západní 1/75, 796 04 Prostějov

tel: +420 775 715 011-012,
mail: rapastav@seznam.cz
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AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
nadměrné náklady, výkopové a zemní práce traktorbagrem
s pneumatickým kladivem, pásovým bagrem, smykovým
nakladačem, kontejnerová doprava, prodej a pronájem
www.rapastav.cz
lodních a skladových kontejnerů

