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PLUMLOV První letošní tragédie tohoto druhu v prostějovském regionu! Hladina Podhradského rybníka v Plumlově se doslova zavřela nad čtyřiatřicetiletým
mužem, který uplynulý pátek po dvacáté hodině dostal chuť se vykoupat. Jeho záměr se mu ovšem stal osudným. Po dlouhém prohledávání části rybníka poblíž „Sandokana“, kde byl muž
naposledy spatřen, jej bez známek života vylovili policejní potápěči. Vše nasvědčuje tomu,
že zásadní roli v této tragédii sehrál alkohol. Místní rodák dle svědků delší čas popíjel na
2À=?
pláži u Podhradského rybníka ve společnosti dvou tamních bezdomovců. Spolu s nimi se
íN?H;
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pak vydal do vody. Povedení kumpáni dle svědků vůbec nezaznamenali jeho zmizení, a tak
L;Hí
MN
záchranku na místo zavolali lidé procházející po hrázi rybníka, kteří si všimli, jak omámený
13
plavec mizí pod vodní hladinou. Přesnou příčinu úmrtí ovšem určí až soudní pitva.
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Foto: Martin Mokroš

Michal SOBECKÝ
Martin ZAORAL
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Ostøíhán za dvì
a pùl hodiny...
Prostějov (mik) – Na nedostatek
práce a hlavně na počet zákazníků si
nyní rozhodně nemohou stěžovat
kadeřníci. Po znovuotevření všech
holičství a kadeřnictví „zarostlí“ klienti postávají dlouhé fronty před
provozovnami. Dovnitř se totiž
může pouze po jednom, maximálně
pak po dvou... „Na Plumlovské jsem
si vystál dvouapůlhodinovou frontu,
než jsem přišel na řadu. Jediné štěstí, že majitel poskytl čekajícím dvě
lavičky, které postavil před holičství.
Musel jsem to podstoupit, protože
jsem si se svými vlasy připadal už
jako z pravěku,“ svěřil se se smíchem
Večerníku jeho pravidelný čtenář.

„Mokro“ jen na chvíli
Prostějov(mik) – Ve středu 13. května
konečně pořádně zapršelo i v Prostějově, kdy „shůry“ spadlo 8,4 milimetru srážek a během dalších dvou dní
se nad městem přehnaly ještě další
přeháňky. V tu chvíli byli hlavně zahrádkáři v sedmém nebi. „Určitě to
pomohlo, ale když se nyní dívám na
další předpověď počasí, tak se opět
budeme muset chopit konví a začít
zalévat,“ mračil se na zcela jasnou oblohu zahrádkář z Vrahovic. Ano, i tento týden nás čeká suché a teplé počasí,
slabý déšť má přijít až během víkendu.

.G\zS½QÉÄFLQDNXSXMÉ
Prostějov (mik) – Uvázat ke stojanu na
kola před Zlatou bránou vlčáka společně s kokršpanělem, to rozhodně nebyl
dobrý nápad. V úterý dopoledne se
do sebe tito dva čtyřnozí rivalové pustili tak, až chlupy létaly. Jejich páníčci
v tu chvíli nakupovali ve Zlaté bráně
a zřejmě psí rivalitu hodně podcenili.
„Uvázali jsme je k sobě, protože se znají
a jsou to kamarádi. Nenapadlo nás, že
se do sebe pustí,“ zdůvodnil celou záležitost mladý muž vycházející z obchodního centra s plnou nákupní taškou.

FOTO V E È E R N Í K U

Vlna zájmu. Obrovský zájem
vyvolal příběh nemocné holčičky,
která trpí epilepsií, vzácnou genetickou vadou a prošla si také dětskou
mozkovou obrnou. Po zveřejnění
v minulém vydání jsme zaregistrovali několik dárců, kteří chtěli rodičům tříapůlroční Lexinky pomoci.
Sbírka proběhla i mezi členy redakce a přidali se k nám také manželé
Černoškovi, načež došlo k předání
více jak třiceti tisíc korun.
CO NÁS UDIVILO…

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Nevěsta je dívka, která se zcela dobrovolně vzdala pozornosti všech mužů, aby se mohla těšit z nepozornosti
jediného z nich... Právě netrpělivou a smutnou nevěstu připomínal pejsek či fenka vyhlížející z okna paneláku na sídlišti
Šárka. Svého ženicha se sice tato psí „nevěsta“ zřejmě nedočkala, venčení se svojí paničkou však určitě ano.
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Koho najdeš v kině? Pokud hledáte muže, kteří jsou současně přitažliví,
vnímaví a vtipní, a ženy, které jsou zároveň krásné, chytré a nekonfliktní,
pak si na ně stačí zajít do kina... Ne vždy je tam však najdete. Dokument
V síti, jímž prostějovské kino Metro 70 obnovilo svoji činnost, nabídl dívky sice půvabné, ale až příliš mladé, a muže oplzlé a chlípné.
•• Úterý ••
Úředník pod vlivem. „Sotva jsem vylezl z gymnázia, čichl jsem si ke sklenici
a pak už byl jen opilý,“ zavzpomínal na své mládí Vladimír Vašek známý jako
Petr Bezruč. Než se vydal na relativně úspěšnou dráhu poštovního úředníka,
stihl dát dohromady sbírku Slezské písně obsahující několik opravdu krásných
básní. Svůj život v osamocení Bezruč dožil v červeném domku v Kostelci na
Hané. Ten se po dlouhých patnácti letech opět otevřel veřejnosti.
•• Středa ••
Vzácné včely. Jedna včela vyprodukuje za svůj život přibližně 9 gramů medu.
Pokud vám to přijde málo, zkuste si ho vyprodukovat více... Uprostřed týdne
jsme si připomněli Světový den včel. Jejich vzácnost si uvědomujeme jen málo,
bez tohoto potřebného hmyzu by však zřejmě na Zemi neexistovali ani lidé.
•• Čtvrtek ••
Kde jsi, zlatý hattricku? „Český hokej bude mít problémy…,“ věštil trenér Ivan Hlinka před mistrovstvím světa v Rusku, na němž čeští hokejisté
obhájili zlaté medaile z MS v Norsku. Stalo se tak po vítězství v Petrohradě
nad Slovenskem přesně před dvaceti lety. O rok později dovršili zlatý hattrick na MS v Německu. Slova Ivana Hlinky se však s odstupem času jeví
více než prorocky.
•• Pátek ••
Tanec nám dává křídla. Přestože nemáme křídla, můžeme létat. Stačí,
když začneme tančit… Elektronická taneční hudba rozvířila život poblíž
občerstvení U Maříků v lesoparku Hloučela. Jednalo se o jednu z prvních
větších veřejných akcí v Prostějově po jejich zákazu kvůli šíření koronaviru.
•• Sobota ••
Omezení pohybu. Cesta kolem světa prý začíná prvním krokem. Jenže to
vám není nic platné, když vás nepustí ani přes hranice... Restrikce kvůli koronaviru zasáhla i největší turistickou akci v regionu. Smržický vandr, který
se měl konat třetí květnovou sobotu, musel být zrušen, jeho organizátoři se
akci rozhodli spojit se Smržickou šlapkou, kterou chystají na 5. září.
•• Neděle ••
Poznali jste své přátele? Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Ale to na sobě nesmí mít roušku! Na poznávání přátel jsme v uplynulých dnech a týdnech měli
času více než dost. Na konci uplynulého týdne konečně skončila pro většinu
z nás tolik nepříjemná povinnost nosit ochrannou pomůcku úst a nosu venku.
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Večerníku
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BUDU SE VDÁVAT,
ALE KDE JE
TEN ŽENICH?!

UUž nějaký ten týden je prostějovská veřejnost spravena o tom,
že do hřišťátka za místním nádražím hodlají konšelé narvat
desítky milionů korun a upravit
ho tak, aby fotbalový mančaft
mohl hrát i nadále druhou ligu.
Podle informací Agentury Hóser
je nyní ale všechno jinak a sportovní veřejnost i sami fotbalisté se
mohou těšit na daleko důstojnější
stadion!
„Už několik let plánujeme postavit Národní fotbalový stadion a pořád jsme nebyli schopni
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najít vhodné místo. Když jsme
se doslechli, že Prostějov hodlá
zrekonstruovat své vesnické hřiště, měli jsme jasno. Prostějovu
dodáme potřebné dvě miliardy
korun a dohlédneme na to, aby
místo stadionu pro druhou ligu
tady stál obrovský národní stadion s kapacitou pro 50 tisíc diváků a se vším dalším komfortem.
Vlastníkem tohoto nového areálu
budeme my, ale místní fotbalový
celek na něm bude moci trénovat
a také samozřejmě hrát mistrovské zápasy,“ šokoval nejen fotbalový svět Martin Malíček, šéf Fotbalové asociace České republiky.
„Pláču štěstím, tohle nám spadlo
z nebe. V tom případě bude 1.SK
Prostějov druhá liga malá, bude-

me usilovat během tří let o postup
do první ligy,“ nechal se slyšet
prostějovský primátor Francimór
Kopačka, který je zároveň šéfem
místních čutálistů.
Jak se ovšem Agentura Hóser dozvěděla, výstavba Národního fotbalového stadionu v Prostějově
bude přece jen někoho bolet. Koho?
Stovky obyvatel Sídliště E. Beneše!
„Viděl jsem už první náčrtek projektu výstavby nového stadionu.
Protože bude obrovský s rozlehlými tribunami, budeme muset nechat zbourat paneláky v sousedství
hřiště tak, aby sem nový stadion
s kapacitou pro padesát tisíc lidí
vešel. Pro stovky obyvatel těchto
domů hledáme v současnosti náhradní bydlení. Zároveň jednáme

se železničáři, zda by koleje vedoucí od místního na hlavní nádraží
mohli posunout víc do Sladkovského ulice. Potřebujeme totiž i další
místo na parkovací plochy ke stadionu,“ potvrdil Agentuře Hóser
Jiří Rozohnil, náměstek primátora
pro všechno, co se v Prostějově staví. Národní stadion v Prostějově by
měl být postaven do letních prázdnin roku 2021!
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ
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Policisté zjistili, že dotyčný
muž je naprosto v pořádku,
zato žena jim nadýchala tři
promile alkoholu, a navíc
sama přiznala, že po vypití
jednoho a půl litru vína sedla za volant a řídila auto. Za
to jí kromě jiného hrozí až
jednoroční kriminál.

ZACHYTILI JSME

8 000 000

Od minulého úterý už může
veřejnost vkročit do zrekonstruovaného Bezručova červeného domku v Kostelci na Hané.
Oprava domu slavného básníka
stála krajskou kasu osm milionů
korun.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV HOCHVALD

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Sama si naběhla – trest ji
nemine! Policisté byli oznamovatelkou přivoláni do
jednoho z restauračních zařízení v Protivanově kvůli
muži, který tam měl údajně
vyhrožovat sebepoškozením.
Hlídce se po příjezdu na místo oznamovatelka sama přihlásila. Byla však opilá, jak
zákon káže...

Opět bez tiskovky. Přestože byl
nouzový stav ukončen a v platnost
už vešla další a další rozvolňovací
opatření v souvislosti s obavami
před nákazou Covid-19, prostějovští radní po svém úterním jednání
opět zrušili tiskovou konferenci
s novináři. Ve snaze zjistit informace o práci konšelů je tak nejen
Večerník stále odkázán na e-mail
či telefon...

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.

Starosta Bílovic-Lutotína byl nepravomocně odsouzen za trestný
čin z nedbalosti, kdy se loni v březnu
zabila po pádu do sklepa v obecní budově sedmadvacetiletá žena.
Třicetiměsíční trest má však tříletou
podmínku a jeho součástí není zákaz výkonu zastupitelské funkce.
Hochvald tak zůstává ve funkci.
ZASLECHLI JSME…

„VEČER BYL UNAVENÝ,
USNUL TADY NA
KANAPI A UŽ SE
NEPROBUDIL…“
Takto okomentoval smutnou událost ve Vrahovické ulici v Prostějově, kde zemřel padesátiletý muž, jeden ze zaměstnanců autoopravny.

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a šedé
vlnité vlasy. Nosí plnovous.

POÈASÍ v regionu

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

Ètvrtek

24/8 °C

Pátek

23/9 °C

se narodila 17. června 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. února 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do
30 let, měří okolo 165 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.
Mluví romsky.

Pondìlí
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21/9 °C

Viola

23/10 °C
Filip

Støeda 25/10 °C
Valdemar
Vilém
Maxmilián

Sobota 23/10 °C

Ferdinand

Nedìle 24/10 °C
Kamila
Zdroj: meteocentrum.cz
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NA DOUGLASE

zjistili jsme
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BRNO, PROSTĚJOV Hvězda BK Olomoucko opustila v polovině ledna
tohoto roku bez jakéhokoliv vysvětlení kádr týmu působícího v Prostějově. Černá perla a nejužitečnější hráč předešlého ročníku Kooperativa
NBL prostě zmizel neznámo kam, přičemž dodnes se po něm doslova
slehla zem. Osmadvacetiletý Adwin Javonte Douglas měl zamířit zpátky
do USA a v současnosti neřeší jen sportovní problémy. Soud na něj vydal
zatykač a hledá jej Policie České republiky!
se v registru celostátně hleMichal KADLEC objevil
daných osob! „Mohu potvrdit, že
Příznivcům basketbalu v Prostějově po Adwinu Javonte Douglasovi bylo
zřejmě už sešel z mysli, nikoliv však prostějovskými policisty 12. května
z očí justičních orgánů. Zatímco se vyhlášeno celostátní pátrání, a to na
stále spekuluje o tom, proč Američan základě příkazu k zatčení vydaného
zmizel a beze slova vysvětlení opustil Městským soudem v Brně,“ sdělil
tým nejvyšší basketbalové soutěže, exkluzivně Večerníku František Ko-
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řínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Hledaný muž je 203 centimetrů vysoký,
má střední postavu, hnědé oči a hnědé
vlnité vlasy. „Jako poznávací znamení slouží tetování na levém předloktí
i paži,“ uvádí se v policejním pátrači.
Důvody, proč je hvězdný basketbalista
v hledáčku, respektive z jakého důvodu
na něj brněnský soud vydal zatykač, již
neupřesnil. A tak se Večerník dotázal přímo u hlavního zdroje. „Jedná se o osobu,
které se nedaří doručovat písemnosti
soudu a není známo místo jejího pobytu.
Z tohoto důvodu tak byl na muže vydán
příkaz k zatčení,“ prozradila bez dalšího
komentáře Petra Hovorková, tisková
mluvčí Městského soudu v Brně.
Zůstává tak nezodpovězena otázka, čeho protizákonného se na
území České republiky Javonte
Douglas dopustil? Odpovědí může
být zatím nepotvrzená informace
o jeho prohřešku, kterého se měl dopustit v Brně. „Jel opilý autem a byl
přistižen policejní hlídkou. Čeká ho
teď asi soud, proto jej zřejmě hledají,“
myslí si zdroj Večerníku z basketbalového prostředí, který si nepřál být
jmenován. Vedení BK Olomoucko
se už oficiálně nechce k osobě A. J.
Douglase jakkoliv vyjadřovat.

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie v minulosti odchytávali už
všelicos, kdejakou zvířecí „havěť“.
Také minulý týden byl pro prostějovské ochránce veřejného pořádku bohatý na výjezdy za zvířátky.
Ať už šlo o odchyty, či záchranu
ptáků. Nejúsměvnější bylo oznámení dámy, že se jí do zahrady dostal bobr!
Mezi nejčetněji odchytávaná zvířata
patří podle městské policie bezesporu psi, ale tentokrát tomu bylo jinak.
Od soboty 16. do středy 20. května
strážníci odchytávali nejrůznější tvory. „V sobotu dopoledne se na linku
156 obrátila žena s tím, že se jim na
zahradě objevil bobr. A jelikož mají
psa, je to prý velký problém. Strážníci na místě zvíře odchytili. Nejednalo se však o bobra, ale o nutrii. Ta
byla převezena a vypuštěna do volné
přírody,“ popsal úsměvnou příhodu
Petr Zapletal, strážník a zastupující
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.

Druhé oznámení se týkalo volně se
pohybujícího psa v okolí provozovny rychlého občerstvení v ulici Olomoucká. Psa se strážníkům podařilo
odchytit. „Strážníci pak byli dále ve
středu 20. května přivoláni k opuštěnému mláděti sovy v Kolářových
sadech. Po odchytu byla hlídka
zkontaktována další osobou, která
požádala o odchyt mláděte straky.

I v tomto případě strážníci opeřence
odchytli a oba ptáky převezli a předali ochráncům přírody na Husově
náměstí. Poslední zvíře, ke kterému
byli strážníci přivoláni, bylo opět
ptáče. Mladý drozd uvízl v kanále.
I on po vysvobození putoval do rukou ochránců přírody,“ popsal další
„zvířecí“ výjezdy strážníků v uplynulém týdnu Petr Zapletal.
(mik)

by všichni raději viděli už několik
roků očekávané šatny. „Nemáme
se kde převlékat a koronavir za to
nemůže,“ okomentoval sarkasticky protahující se situaci Martin, jeden z rodičů
mladého hokejisty.
Píše se 25. květen a na magistrát rozhodnutí dosud nedorazilo. „Ne, nepřišlo
nám žádné vyrozumění, jestli
dotace byla schválena, či
nikoliv,“ potvrdil Večerníku
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
Vzhledem k tomu, že se
počítalo se začátkem přístavby
hokejových šaten k 1. květnu, zdá se
nyní celá záležitost už tak trochu podezřelá. Kde se stala chyba? Těžko říct,
vedení magistrátu současný vývoj nijak
nekomentuje a stále čeká, že odpověď
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přijde co nevidět. A samotné
ministerstvo? Bohužel nic konkrétního jsme se nedozvěděli ani na MŠMT.
„Dotační řízení je správním řízením,
kde je účastníkem řízení pouze žadatel

o dotaci. Není
tedy možné poskytovat
údaje z probíhajícího dotačního řízení
jiným osobám než účastníkům řízení.
Mohu ale konstatovat, že v tomto případě dotační řízení stále probíhá,“ sdělila
Večerníku již předminulý týden Aneta
Lednová, tisková mluvčí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.
Nejasno z předmětné situace už začíná být také ve vedení mládežnického
hokejového klubu SK Prostějov 1913.
„Neříkám přímo, že jsem z toho nervózní, ale nějaké napětí určitě cítím.
Za celý náš klub bych byl hrozně moc
rád, kdyby konkrétní dotační řízení už
‚klaplo‘ a my tak měli jistotu, že se hokejové šatny opravdu začnou stavět. Podle
mých informací je v plánu tuto stavbu
zrealizovat do konce tohoto roku, tak
snad se to stihne. Samozřejmě čas kvapí
a rovněž já budu netrpělivě čekat, až na
magistrát dojdou výsledky dotačního
řízení. A doufám, že budou kladné,“
sdělil Večerníku Marek Černošek,
předseda SK Prostějov 1913.

Připomeňme, že na konci dubna Zastupitelstvo města Prostějova odsouhlasilo
výběr dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion – šatny pro mládež“. „Jedná se
o šatny se sociálním zázemím, vrátnici,
ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace,“ vyjmenoval v hrubých rysech
primátor města Prostějova František
Jura. V zadávacím řízení bylo podáno
celkem 11 nabídek s nabídkovými ce-

nami v rozmezí od 61, 9 milionů do 78,
9 milionů korun. „Nabídky jsme hodnotili na základě ekonomické výhodnosti.
Největší důraz jsme dávali na cenu a délku záruky za jakost,“ přidal náměstek primátora Jiří Rozehnal. Jako nejvýhodnější
nabídku vzešlou z hodnocení doporučila hodnotící komise nabídku olomoucké
firmy E.Proxima s cenou 61 949 696 korun. „Tato firma navíc poskytne nejdelší
záruku 120 měsíců,“ doplnil.
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Nad výstavbou šatennejen proKRNHMRYRXPOiGHç
VISÍ OTAZNÍK
PROSTĚJOV Jak je to s výstavbou šaten pro mladé hokejisty
a krasobruslaře, které mají vyrůst v areálu Víceúčelové haly-zimního stadionu? Tak přesně tato otázka padla z úst opozičních
zastupitelů už na jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějov v úterý 28. dubna v sále Společenského domu.
Přestože od té doby došlo nejvyšším orgánem ke
schválení záměru a je znám i vítěz výběrového řízení, do země se ještě nekoplo.

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Zaslali ´jsme vyhotovení projektu i další
potřebné údaje na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, které posuzuje
naši žádost o dotaci ve výši 40 milionů
korun. Na vyjádření ministerstva stále
čekáme. Do té doby nemůžeme předat
stavbu vybranému zhotoviteli ani s ním
uzavřít smlouvu,“ odpověděl na konci
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Dobrovolní hasiči. Když vás ohrožuje požár,
bývají na místě první. Když se vám do domu
valí voda, bývají na místě první. Pomohou
vám se spoustou jiných problémů. Pokud
se děje něco opravdu nebezpečného, stojí po
boku profesionálních hasičů, pomáhají jim
při zásazích, kryjí jim záda. Pomáhají také
udržovat společenský život v místě svého působení. Moje „kariéra“ dobrovolného hasiče je
už desítky let za mnou, ale tohle všechno vím
také jako občan a jako primátor. Město pokračuje v podpoře dobrovolných hasičů a těm
krasickým letos koupíme nové auto. Bude stát
přes milion korun a polovinu peněz na něj
dostaneme od státu a od Olomouckého kraje.
Věřte, že si naši podporu opravdu zaslouží.
Díky za všechno!

František JURA,RTKO¾VQT
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Pomoc Lexince: Večerník
PROSTĚJOV Po zveřejnění příběhu nemocné
Lexinky, která trpí vzácnou
genetickou vadou a je po
dětské mozkové obrně,
se v uplynulém týdnu
strhla vlna soucitných reakcí. A na transparentní
účet se pak hrnou první
korunky od lidí s dobrým
srdcem. Mezi takové dárce se zařadili například
manželé Černoškovi a také kolektiv zaměstnanců PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Rodičům malé
Alexandry tak mohla vedoucí obchodního oddělení Hedvika Drmolová
předat šeky v celkové částce lehce nad třicet tisíc korun! Přidáte se?
(mik)

MEZI PRVNÍMI!

Foto: Michal Kadlec
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PŮVODNÍ
zpravodajství

EXKL

dubna nejen zastupitelům náměstek prostějovského primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal.
Celá věc má ale nyní jeden velký háček.
Už předešlý týden před uvedeným jednáním zastupitelstva náměstek pro Večerník uvedl, že pokud má ministerstvo
všechny potřebné materiály ke stavbě,
běžnou praxí je rozhodnout o přidělení
dotace maximálně do dvou týdnů. Od
té chvíle jsme proces bedlivě sledovali,
opakovaně kontaktovali vedení města
i samotné ministerstvo, leč kde tu nic.
Záležitost je pořád u ledu, přestože u něj
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PROSTĚJOV O projektu úzkých, jednosměrných stezek pro cyklisty, které by měly vzniknout na Záhoří, se
hovoří již hodně dlouho. Za podobnými tratěmi lidé z
Prostějova zatím vyráží například do Jedovnice. Přitom
sami milovníci jízdy na kole v přírodě stezky na Záhoří
už „svépomocí“ vybudovali. Ne všichni jsou z nich však
nadšeni.
O vybudování stezek na Záhoří oficiálně už řadu let usiluje
spolek „Bikers Minds“. V průběhu času se mu podařilo na
svou stranu získat i vedení města Prostějov, obce Mostkovice
i Lesů ČR, na jejichž pozemcích by stezky mohly vzniknout.
Navzdory tomu se iniciátorům ani po letech stále nepoda-
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řilo získat všechna potřebná povolení. „Bylo nám řečeno, že
si za vlastní peníze musíme nechat vypracovat dokument o
dopadu stezky na životní prostředí. Ten by měl být hotový
začátkem září. Pak by se mohlo začít s budováním,“ uvedl za
spolek Roman Hájek, který již před více jak dvěma lety představil projekt okruhu dlouhého necelé tři kilometry. „Určený
by byl úplně všem cyklistům včetně rodin s dětmi. Kromě
něj by tu byly ještě tři jednosměrné trasy o různé obtížnosti
od té nejjednodušší až po náročnou, která by obsahovala i
skoky a klopené zatáčky. Každá z nich by měřila zhruba osm
set metrů,“ představil svůj záměr Hájek, kterého kromě záliby v ježdění na horském kole žene také touha „něco vybudovat“. Ta se ostatně už loni naplno projevila při úpravách známého místa u kříže na Záhoří, u něhož se rozhodl s partou
kamarádů sdružených do spolku „Bikers Minds“ vytvořit
místo pro posezení.
Spolek na Záhoří již v minulosti uspořádal i závody. Vše se
ovšem dělo na neoficiálních tratích a bez potřebného zázemí. „Svépomocí“ vybudované stezky přitom jsou některým
lidem trnem v oku. „Bohužel se souhlasem města Prostějov
dochází k devastaci přírodní památky Vinohrádky – Záhoří.
V dané lokalitě byly v rozporu s lesním zákonem vytvořeny
cyklistické sjezdové tratě. Tím se ničí místní flora a ruší veškerá fauna. Už loni jsem na celou situaci upozorňoval a nic se
nezměnilo,“ vyjádřil se na sociálních sítích Zdeněk Pokorný.
Jeho názor se však s příliš kladnými odezvami nesetkal. „Je
dobře, že normální lidi mají kde jezdit, je to ku prospěchu
mladým, kteří by místo toho mohli ležet doma s tablety či
třeba s jehlou v ruce,“ reagoval mimo jiné Adam J., sám vášnivý sportovec.
(mls)

i cykloboxy!

PROSTĚJOV Na začátku března tohoto
roku oznámil prostě-sl
jovský magistrát úmysl
onpřihlásit čerstvě dokonminál
čený autobusový terminál
městí do
na Floriánském náměstí
avba roku.
celostátní soutěže Stavba
O dva týdny později se tomuto
áři Večerníúmyslu vysmáli čtenáři
ku, kteří do redakci poslali fotoálu, ke které
grafii střechy terminálu,
byly pouhou izolepou přichyceny
kabely elektrického vedení. Uběhl další měsíc a půl, načež někteří
občané Prostějova začali být na
vychvalovanou stavbu až alergičtí. Dosud totiž v rámci terminálu
nefunguje WC, uzavřeny jsou
cykloboxy a stále chybí vodorovné dopravní značení okolo této
„stavby roku“.
Prostějované začínají stížnostmi na
autobusový terminál bombardovat magistrát. Proč nejsou funkční
a nikdy nebyly takzvané cykloboxy? Proč nejsou označeny cedulkou mino provoz a cyklisté se tak
do nich marně dobývají? A padají
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další otázky ohledně nefunkčnosti
sociálního zařízení či chybějícího
vodorovného dopravního značení
před terminálem.
Na všechny tyto stížnosti odpověděl druhý květnový týden Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu. „Provoz nových cykloboxů
nebyl zatím spuštěn. S výrobcem
řešíme úpravu ovládacího SW
a mincovníků, abychom snížili
možnost zneužívání boxů osobami bez domova. Spuštění provozu
cykloboxů předpokládáme do
konce května. Provoz WC nebyl
zatím spuštěn, provozovat ho bude
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Ten, kdo s napětím, či snad dokonce s optimismem očekával
čtvrteční tiskovou konferenci,
musí být zřejmě notně zklamán.
Žádné zásadní rozhodnutí totiž
představitelé HK Jestřábi médiím nesdělili, spíše nastínili plány,
a to ještě ve stylu „kdyby a uvidíme, jak to bude“... Nic konkrétního jsme se nedozvěděli, tudíž
je stále nejisté, kdo bude prostějovský hokejový klub řídit a jaká
budoucnost vůbec prostějovský
hokej čeká.

Předseda a majitel oddílu však přesto
jednu zásadní věc odtajnil. „Klub je
v případě adekvátní nabídky na prodej.
Jestliže se kupec nenajde, klub se rozdělí na muže a mládež. Já povedu dál
seniorskou složku, mládežnické týmy
budou spadat pod Josefa Kalabise, který se stal mým společníkem,“ prozradil
Zdeněk Zabloudil. Vše by se podle jeho
slov mělo vyřešit v tomto týdnu.
Jak bylo již avizováno, mužský tým
Jestřábů zůstává ve druhé lize, o zakoupení prvoligové licence se nejedná. Tým, který bude žít ve skromněj-

ších podmínkách než ten předchozí,
by měl napravit zpackanou uplynulou sezónu. „Prostějovský hokej by se
měl vrátit na někdejší pozice,“ uvedl
Zabloudil, vědom si posledního propadáku. Složení mužstva dostal na
starost Jaroslav Beck, který již také
zahájil jednání s jednotlivými hráči.
Co se však celkové budoucnosti klubu týká, panuje stále nejasno. Zdeněk
Zabloudil vysvětlil, že za současných
podmínek není schopen udržet obě
složky pohromadě. „Rozhodl jsem
se, že už mládež v Prostějově dělat ne-

budu. Zůstal bych u mužů, a pokud
by se našel kupec, tak se nebráním
tomu, že bych druhou ligu prodal,“
řekl šéf Jestřábů. Jediným zájemce
o koupi klubu byl podle jeho slov zatím Michal Tomiga, ten ale prý nabídl neadekvátní sumu.
Večerníku se ale podařilo zjistit, že
kromě Tomigy a skupiny kolem radního Jiřího Pospíšila se objevil ještě
jeden seriózní zájemce, který by měl
zájem o koupi celého klubu. V příštím čísle snad už budeme moci odkrýt karty!

jak šel čas Prostějovem ...

až budoucí nájemce prodejního
stánku, aby se zamezilo jeho zneužívání a poškozování. Obnova vodorovného dopravního značení se
řeší v rámci záruční lhůty a proběhne do konce měsíce května dle klimatických podmínek. Důvodem je
jeho provádění v zimním období,
kdy se použité materiály nemusí na
podklad uchytit,“ uvedl na internetových stránkách Antonín Zajíček.
Stačí vám tato vysvětlení? Mohla
by, ale autobusový terminál na
Floriánském náměstí plný prozatímních nedostatků takto rozhodně nemůže být stavbou roku...
(mik)
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Oním seriózním zájemcem nebyl nikdo jiný než Jaroslav Luňák. Jestřáby
nakonec od Zdeňka Zabloudila koupil, přesto se klub nakonec rozdělil
na mužstvo a mládež. Rozbil se tak
jednotný klub, který deset let předtím
pracně dávali dohromady Robert Kolář a Petr Zlámal. Luňák však vstoupil
do prostějovského hokeje raketovým
tempem. První hokejovou ligu vybojoval sportovním způsobem a postupem
přes vítězství ve druhé lize i v následné
náročné kvalifikaci. A druhou nejvyšší hokejovou soutěž v zemi drží pro
Prostějov dodnes. Navíc se však stále
nevzdává své megalomanské představy vybojovat pro toto města extraligu,
tyto plány ale rok co rok berou za své
a při současné situaci se stávají doslova
nesplnitelnou misí. Dlužno ještě dodat,
že „A“-tým Jestřábů se těší značné podpoře města, které klubu poskytuje každoročně milionové dotace.
(mik)

Melantrichova ulice
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Příště: Krokova ulice
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Policie dopadla dvě vyděračky,
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Dostal chuť na hovězí

chtěly 200 tisíc korun
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Předminulou sobotu 16. května
před jedenáctou hodinou vyjížděla
hlídka řešit krádež do supermarketu ve Vrahovické ulici. Z přestupku
proti majetku je podezřelý čtyřiatřicetiletý muž, který si na prodejní
ploše mezi regály vložil zboží místo
do košíku rovnou do nákupní tašky.
Jeho protizákonné jednání neušlo
pozornosti ostraze obchodního
domu. Ta jej zadržela za pokladní
zónou, jelikož „zapomněl“ zaplatit.
Přivolání strážníci zjistili, že bylo
odcizeno zboží v celkové hodnotě 1
018 korun. Jednalo se o čtyři balení
hovězího masa. Z lupu se tak pachatel dlouho neradoval a hlídce se na
místě ke krádeži přiznal. Odcizený
sortiment nebyl nijak poškozen,
a proto byl vrácen zpět do prodeje.
Celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání. Ten za takové počínání může
udělit pokutu do výše 50 000 korun.

Pytláka udali
Vpodvečer předminulé neděle 17.
května bylo přijato prostřednictvím tísňové linky 156 oznámení
o mladíkovi, který načerno chytá
ryby v lesoparku Hloučela. Na
místo vyslaná hlídka nahlášenou
událost potvrdila. V dotyčné osobě strážníci zjistili sedmnáctiletého
hocha. Ten nevlastnil rybářský lístek a o tom, že se bez povolení ryby
chytat nesmějí, nevěděl. O protiprávním jednání byl hlídkou poučen. Tím, že chytal ryby bez patřičného povolení, je sedmnáctiletý
mladík podezřelý z přestupku dle
zákona o rybářství. Celá záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

Mladé zlodějky
Dvě patnáctileté dívky se ve čtvrtek 21. května rozhodly, že po deváté hodině večer půjdou spolu
nakupovat. Jejich úmysl ovšem
nebyl zas až tak nevinný. Když se
pohybovaly po prodejně, postupně si z regálů braly různé zboží. Nevkládaly ho do nákupního košíku,
jak by se dalo očekávat, ale schovávaly ho ihned pod bundu. Chování
obou dívek se zdálo velice podezřelé ostraze supermarketu. Ta je
po celou dobu pozorovala a čekala, jakým způsobem se zachovají
u pokladní zóny. Obě pachatelky
samozřejmě za veškeré věci, které si v obchodě vzaly, nezaplatily.
Strážníci na místě zjistili odcizené
zboží v souhrnné výši 538 korun.
Obě slečny ukradly sladkosti, různé druhy potravin a barvu na vlasy.
Celý případ byl zadokumentován
a všechny zjištěné skutečnosti budou oznámeny správnímu orgánu
k projednání přestupkového jednání.

PROSTĚJOV Podobný případ v Prostějově už dlouho policisté
nevyšetřovali. Dvaašedesátiletý muž objevil ve schránce vyděračský dopis, ve kterém chtěl anonym 200 tisíc korun. V opač- 2QNKEKG\CDCXKNCKRQéÊVCéRQOQEÊMVGTÆJQX[F÷TCéM[PCRUCN[FQRKUXP÷OåRQ
åCFQXCN[FX÷UV÷VKUÊEMQTWP2QOWåKMVGTÚLGQD÷X[FTåQXCN
ném případě autor vyhrožoval únosem, mučením a také smrtí 
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
sestře adresáta. Muž po krátkém váhání vydírání oznámil policii
dobé ochrany, ale tu potenciálně ohro- tedy druhé podezřelé, v různě vysokých
a začaly se dít věci. Oznamovatel se pak velice podivoval, kdo jej žená žena odmítla,“ podotkl mluvčí částkách půjčil více jak sto tisíc korun,“
vydíral a hrozil usmrcením jemu blízké osobě...
prostějovské policie a následně popsal šokoval Kořínek.

Michal KADLEC
„V polovině února tohoto roku nalezl
dvaašedesátiletý Prostějovan ve své
poštovní schránce dopisní obálku se
svým jménem. Uvnitř obálky nalezl
na počítači psaný dopis, ve kterém jej
neznámý pisatel vyzýval k doručení
částky dvou set tisíc korun do jednoho
z prostějovských barů. Pokud by tak
neučinil, hrozil pisatel unesením, mučením a usmrcením jeho sestry,“ potvr-

pátrání po pisateli výhrůžného vyděračského dopisu. „Při provádění důkladného prověřování se pozornost policistů
čím dál více upírala k rodinným příslušníkům vydíraného. Nakonec se ukázalo,
že plán, jak z muže dostat peníze, se zrodil v hlavách dvou žen ve věku 28 a 42
let. Té starší, která je navíc manželkou
jeho synovce, poškozený muž ve svém
bytě poskytl azyl, když přišla o bydlení.
Navíc ženu několik měsíců podporoval
také finančně a její mladší kamarádce,

Nevděčným ženám teď u soudu reálně hrozí poměrně dlouhý kriminál.
„K činu se přiznaly a policisté pak
kromě počítače, na kterém byl dopis
napsán, zajistili i účtenku za tisk dopisu
v jedné z prostějovských veřejných tiskáren. Policisté věc šetří pro podezření z přečinu vydírání, za který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody
na šest měsíců až čtyři roky,“ uzavřel
vskutku pozoruhodný případ policejní
mluvčí.
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STAROSTA BÍLOVIC ODSOUZEN,
SMRTI ŽENY MOHL PŘEDEJÍT
Miroslav Hochvald dostal podmínku,
funkci ve vedení obce opustit nemusí

PROSTĚJOV Tohle byste nikomu nepřáli... Obří balvan
smutku valící se z kopce a stále na sebe nabalující další
a další bolest připomíná případ náhlého úmrtí Zuzany V.
(†27). Mladá žena se loni v březnu zabila po pádu do sklepa, když si během oslavy spletla sousedící dveře a místo
na záchod vstoupila na nebezpečné schodiště vedoucí do
kotelny. V úterý 19. května tento těžký kámen dopadl na
starostu Bílovic-Lutotína Miroslava Hochvalda. Přestože se
u soudu ukázalo, že organizátoři akce přistoupili k uzamčení inkriminovaného místa více než laxně a situaci s nezajištěným prostorem v minulosti nijak zásadněji neřešila ani
projektantka či stavební úřad, odpovědnost za smrt mladé
ženy nakonec dopadla přímo na něj. Večerník sledoval tento případ opět přímo v soudní síni.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Když opouštěl budovu Okresního
soudu v Prostějově, vypadal starosta
Bílovic-Lutotína Miroslav Hochvald
jako skutečná hromádka neštěstí.
První muž obce byl totiž odsouzen
za něco, co dlouhodobě nikdo neřešil, a větší pozornost se tomu začala
věnovat až ve chvíli, kdy kvůli tomu
zemřela mladá žena...

Varování
pro ostatní

2ąGFRNCVPÆ
NGXP÷LK
608 960 042

dil událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Muž údajně krátce váhal, ale nakonec
věc oznámil policistům, kteří se případem okamžitě začali intenzivně zabývat. „Do prověřování případu byli ihned zapojeni jak policisté obvodního
oddělení, tak i kriminalisté z oddělení
obecné kriminality. Hned od počátku
byla vážně zvažována i varianta krátko-

Žaloba jedenapadesátiletého Hochvalda vinila zejména z toho, že
nezamezil tomu, aby do nebezpečného prostoru s nezkolaudovaným
schodištěm v historickém žudru
nikdo nechodil a zároveň umožnil
další pronajímání objektu ke společenským akcím. Za to byl nakonec
odsouzen ke 30 měsícům vězení, trest
mu však byl podmíněně odložen na
tři roky. Součástí rozsudku však nebyl zákaz výkonu činnosti v obecní
samosprávě. I v případě, že se stane
pravomocným, nebude tedy muset
funkci starosty opustit. „K neštěstí
jistě mohlo dojít už dříve. Obžalovaný bohužel navázal na praxi předchozí starosty, objekt dál pronajímal

a spoléhal na to, že se nic nestane.
Nicméně riziko bylo v tomto případě jasně patrné a on byl první, který
mu měl předcházet. Stačilo, kdyby si
nechal klíče od nebezpečného vstupu
do kotelny ve své správě nebo je svěřil
pověřenému pracovníkovi, který by
kotel obsluhoval. Další možností bylo
nechat tam zabudovat čipem řízené
osvětlení. Tento případ by měl sloužit
jako varování a poučení pro ostatní
do budoucna,“ odůvodnil verdikt senátu jeho předseda Petr Vrtěl.
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Ještě před vynesením rozsudku se
u soudu dopodrobna řešilo to, jakým
způsobem putovaly klíče od kotelny
během několika málo osudových hodin. „Starosta je chtěl předat osobně,
ale paní se vymluvila na to, že nemá
čas a že se v budově nějakých akcí
zúčastnila, takže o všem ví. Proto
jsem jí je předával já,“ vypověděl zaměstnanec obce. Klíče se pak dostaly k jednomu z účastníků akce, příliš
odpovědně se k nim ovšem nechoval.
Dveře do nebezpečného prostoru
navíc nechal několik hodin otevřené.
„Klíče jsem dostal a podle instrukcí
zapnul kotel. Pak zůstaly někde na
parapetu. Asi ve čtyři hodiny ráno se
zjistilo, že jsou dveře odemčené. Někdo řekl, že by se měly zamknout. Klíče se nějaký čas hledaly, když se našly,
tak jsem dveře zamkl,“ přiznal Jiří M.

Exkluzivní rozhovor
se starostou Bílovic
-Lutotína Miroslavem
+RFKYDOHPÿWĚWH
QDGYRXVWUDQĚ

Hlídce zastavil
zfetovaný

Policejní kontrole neunikl
v pondělí 18. května sedmadvacetiletý řidič osobního
automobilu Volkswagen Polo,
a to před druhou hodinou
ráno v ulici Holandská. Muž
se podrobil orientační dechové zkoušce, která neprokázala
předchozí ovlivnění alkoholem. Policisté provedli u řidiče
také orientační test na zjištění
přítomnosti omamných a psychotropních látek. Ten však
už pozitivní byl, neboť ukázal
na přítomnost amfetaminu
a metamfetaminu i THC. Hlídka mu proto na místě zadržela
řidičský průkaz a zakázala další jízdu vozidlem. Rovněž byl
vyzván k odběru biologického
materiálu v nemocnici, s čímž
souhlasil. Policisté zadokumentovali věc jako přestupek
v dopravě.
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Straka
v opravované chatě
V dosud přesně nezjištěné
době od 19. di 21. května se dosud neznámý pachatel vloupal
do rekreační chaty v Sadové ulici
v Prostějově. Z chaty v současnosti procházející rekonstrukcí
měl pachatel odcizit radiopřijímač a celkem šest kusů elektrického nářadí. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
hmo
vyčíslena na bezmála 44 000
vyčís
korun. Policisté ve věci zahájili
koru
úkony trestního řízení pro poúkon
dezření z přečinu krádeže. Za
dezře
ten pachateli v případě dopadení
tenp
viny hrozí trest oda prokázání
pro
nětí ssvobody až na dva roky.

Auto ukradl z ulice
Au
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Co se týče stavu budovy, chtěli jsme
ji pouze dát do co možná nejlepšího
stavu v závislosti na finančních možStátní zástupkyně ve své závěrečné řeči nostech obce,“ hlesl pouze Miroslav
zdůraznila, že starosta měl kvůli úpra- Hochvald.
vám nebezpečného schodiště oslovit
2GãNRGQp
stavební úřad, což neučinil. Zároveň si
VHQHĜHãLOR
měl být vědom rizika, přesto neučinil
žádné zásadnější kroky, aby mu přede- Senát trestního soudu dal nakonec
šel. Naopak obhajoba upozornila ze- v mnohém za pravdu jak obžalobě, ale
jména na pochybení celé řady dalších i obhajobě. „Přenést veškerou odpolidí. „O pronájmu nerozhodoval pou- vědnost za stav budovy na pronájemze starosta, ale celé zastupitelstvo. To ce není v tomto případě možné. Jsme
navázalo na systém, který byl v obci si vědomi, že jak projektantka, tak
zavedený. Starosta navíc všechny ná- i stavební úřad museli o sklepě vědět,
jemce poučoval o možném nebezpečí, ale žádné konkrétní kroky v celé věci
tedy že dveře mají být zamčené a do nepodnikly. V tomto došlo i u nich
kotelny nesmí vstupovat nikdo mimo k pochybení. Nicméně spoléhání na
člověka, který kotel obsluhuje. Nájem- druhé nikoho odpovědnosti nezbakyně měla tyto pokyny respektovat,“ vuje. Dle našeho soudu existovala řada
vyjádřil se obhájce, který upozornil, možností, jak šlo tragédii zabránit. Pože nebezpečné schodiště neřešila ani kud je starosta nevyužil, musí za to nést
projektantka, která chystala celkovou trestní odpovědnost,“ vysvětlil předserekonstrukci žudru, tak ani stavební da senátu Petr Vrtěl, který však v souúřad. „Z předložených dokumentů vislosti s trestem přihlédl k dosavadní
vyplývá, že stavební úřad o existenci bezúhonnosti obžalovaného a dalším
schodiště věděl. Přesto k němu v době, polehčujícím okolnostem.
kdy schvaloval změnu účelu užívání U soudu se rovněž s nárokem na nástavby, neměl připomínky. Co se týče hradu škody přesahující 7 milionů
provedených úprav schodiště, domní- korun přihlásili také členové rodiny.
vám, že se jednalo o udržovací práce, Trestní soud jej však upozornil, že pona které není třeba získat stavební po- dobný požadavek lze prostřednictvím
volení,“ předestřel ve své obsáhlé zá- civilního soudu vznést pouze vůči
věrečné řeči advokát některé z mnoha obci, kterou v tomto případě starosta
dalších argumentů.
zastupoval.
Sám starosta, který byl z celé věci oči- Rozsudek v podobě trestu na dva a půl
vidně přepadlý, byl mnohem stručněj- roku podmíněně dosud není pravoší. „Je mi opravdu líto tragického ná- mocný, obě procesní strany si ponechasledku, který mělo naše pronajímání. lylhůtypromožnostodvolání.

Pro
i proti

V rozmezí od pondělního odpoledne 18. května do úterních ranních hodin 19. května
se dosud nezjištěný pachatel
neoprávněně zmocnil osobního automobilu Hyundai i20
zaparkovaného v Martinákově ulici. Majitelce vozidla tím
způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 90 000 korun. Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Slečna v BMW
pod drogami
Pozitivní hodnotu na přítomnost amfetaminu a metamfetaminu naměřili policisté orientačním testem dvaadvacetileté
řidičce vozu BMW v neděli 17.
května večer v Brněnské ulici,
u níž provedli nejdříve dechovou zkoušku na zjištění hladiny
alkoholu v dechu, která vyšla
s negativním výsledkem. Žena
u sebe při řízení neměla ani řidičský průkaz. Policisté i tuto
řidičku vyzvali k odběru biologického materiálu v nemocnici, ale s tímto nesouhlasila. Její
přestupek v dopravě projedná
správní orgán.

BLAHOPØEJEME!!!

NEMOCNICE

...

Filip VITANOVEC
3. 5. 2020 53cm 4,30 kg
Prostějov

transportuje do prostor centrální
sterilizace. Předsterilizační příprava
začíná v tzv. nečisté zóně - nástroje
se zbavují hrubých nečistot a zbytků
tkání ručně, pak se myjí a dezinfikují v myčkách. Někdy jsou nástroje
dočišťovány v ultrazvukové čističce.
Nejobtížněji se čistí dlouhé a duté
nástroje. Vydezinfikované, čisté
a suché nástroje následně personál
„nasetuje“ do operačních sítí podle
toho, na jaký zákrok nebo operaci
jsou určeny. Jelikož existuje mnoho
druhů nástrojů a několik desítek
typů operačních sít, vyžaduje „setování“ dobré znalosti instrumentária.
Nástroje v operačních sítech se po
kompletaci vloží do sterilizačních
kontejnerů. Jeden takový kontejner

váží i 25 kilogramů. Do každého
operačního síta se vkládá chemický
test, který ukáže, zda sterilizace proběhla správně podle nastavených
parametrů. Na konci procesu je instrumentárium vyjmuto na druhé
straně sterilizátoru v tzv. aseptické
zóně a uskladněno. Pak již je vše
připraveno k dalšímu použití. Na
jednotlivé operační sály pak zaváží
sterilní materiál perioperační sestra
se sanitářem.
„Celý náš tým sedmi pracovnic centrální sterilizace tvoří sehraný kolektiv
připravený poskytnout dokonalou
vysoce profesionální a odbornou
zdravotní pomoc na nejvyšší úrovni
všem operovaným pacientům,“ dodává primář Šťastný.
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Dominik NEČAS
18. 5. 2020 52 cm 3,88 kg
Prostějov

Pøip
VHSU ravuje
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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
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Centrální sterilizace
Nemocnice Prostějov, která patří
do skupiny AGEL, se může pochlubit novými přístroji – dvěma
velkoobjemovými parními sterilizátory, plazmovým sterilizátorem,
dvěma dezinfekčními myčkami
a soupravami 40 sterilizačních
kontejnerů. Tyto přístroje slouží
k sterilizaci všech typů zdravotnických prostředků – tedy nástrojů a pomůcek při diagnostických
vyšetřeních a léčebných úkonech,
ale zejména u všech operací na
centrálních operačních sálech.
Moderní přístroje přišly v souhrnu na téměř 5 miliónů korun.
Centrální sterilizace je oddělení nezbytné pro chod operačních sálů, ale
také pro ostatní oddělení nemocnice.
„Díky novým moderním přístrojům
se nám zvýší kvalita návazné péče,“
říká primář Centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace Nemocnice Prostějov Jiří Šťastný s tím, že se
měsíčně provede kolem stovky sterilizačních cyklů, přičemž přístroje
pracují nepřetržitě ve dvou směnách
a často i v noci.
Jedním z nově pořízených přístrojů je parní sterilizátor s navážecím
zařízením, který usnadňuje personálu manipulaci s těžkými nástroji,
a je určen ke sterilizaci o teplotě
134 stupňů. Dalším přístrojem je
plazmový sterilizátor, který sterilizuje na principu průniku plazmy
peroxidu vodíku nekovovými prostředky. Souprava 40 sterilizačních
kontejnerů slouží k přepravě zdravotnických prostředků.
A jak vůbec funguje proces sterilizace nástrojů? Po operaci ještě na
sále perioperační sestra vloží použité instrumenty do dekontaminačního kontejneru a naloží je do
speciálního roztoku. Kontejner pak
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

www.vecernikpv.cz

„Uspořili jsme na výdajové stránce,“ pochvaluje si nad výsledky
Posílejte
hospodaření města prostějovský primátor František Jurasvá miminka

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

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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PROSTĚJOV V loňském roce
měla uvedená služba občanům
premiéru a od té chvíle se sdílení
kol stalo ve městě doslova fenoménem. Prostějovští radní uzavřeli
smlouvu s jejím provozovatelem

do konce října letošního roku
a nedávno se rozhodli, že ji
prodlouží o další dva měsíce, tedy až
do prosince 2020. Na co víc, vedení
města začíná zabývat zajištěním této
služby i v následujících dvou letech.
„Zavedení veřejného sdílení kol ve městě

Sokolovna prochází rekonstrukcí

k dispozici rozměrový nákres. Samotná studie však dosud nevznikla,
navíc potřebné parcely stále ještě nejsou v majetku města. „Bývalé depo
stále patří Českým drahám, s nimiž
jednáme o odkupu. Půjde ale patrně o delší časový horizont,“ přiznává
Pospíšil.
První vlaštovky už se ale objevily. „Areál je zbytný a byl nabídnut
k prodeji. Část depa již byla městu
Prostějov odprodána v lednu 2019,
zbývající část areálu pak byla městu
na jeho žádost nabídnuta a o prodeji se nyní jedná,“ prozradila mluvčí
Českých drah Vanda Rajnochová.
(sob)

město?

ČR omezilo provozní dobu střelnice. regulovat veškerou hlučnou činnost, nýLépe řečeno stanovilo dny a hodiny, brž i činnost vybranou, která je z hlediska
místních poměrů považována za problepo které musí být zachován klid.
matickou,“ nastínil primátor Prostějova
Michal KADLEC
František Jura (ANO 2011). „Jelikož je
„V rámci procesu přípravy obecně závaz- v Prostějově poměrně velkým zdrojem
né vyhlášky o regulaci hlučných činností hluku střelnice Vrahovice, má statutární
město Prostějov učinilo dotaz na Mini- město Prostějov v úmyslu vydat obecně
sterstvo vnitra, zda lze obecně závaznou závaznou vyhlášku města o regulaci hlučvyhláškou regulovat pouze hluk vznikají- ných činností, která bude regulovat pouze
cí používáním střelných zbraní nebo zda hlukvznikajícípoužívánímstřelnýchzbraje nutno regulovat obecně všechny hluč- ní, pokud jsou používány k rekreačním,
né činnosti. Ministerstvo vnitra ve svém sportovním, soukromým výcvikovým či
sdělení uvedlo, že obec nemusí nutně zájmovým účelům ve vzdálenosti menší

než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města Prostějova,
a to v rozsahu zákazu takových hlučných
činností. V návaznosti na tuto skutečnost
právní oddělení magistrátu požádalo Ministerstvo vnitra ČR o předběžné posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné
vyhlášky tak, aby rozhodlo, zda regulace
zasahující do provozní doby střelnice je
či není nepřiměřenou. Ministerstvo vnitra v právním rozboru obecně závazné
vyhlášky o regulaci hlučných činností
uvádí, že provozní řád střelnice je toliko
interní akt, který je závazný pouze pro

schválila Rada města Prostějova již v dubnu
minulého roku a lidé kola opravdu hojně
využívali. Ve spolupráci v této oblasti pokračujeme i letos, Prostějov jako město cyklistů budeme i nadále podporovat,“ uvedl
primátor František Jura (ANO 2011).
Doposud uzavřená smlouva o provozování bikesharingu se týká období od 1. března
do 31. října 2020. Nyní se jedná o rozšíření
stávajícího časového rozsahu a uzavření
změny smlouvy v poskytování služeb
o další dva měsíce, tedy do konce roku, což
již také odsouhlasilo i Ministerstvo financí
ČR. „Nechali jsme prověřit správnost žádosti z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v návrhu změny
smlouvy a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele a na mezinárodní závazky České republiky. Ministerstvo
financí posoudilo naši aktuální žádost a na
základě dostupných informací neshledalo žádná rizika, která by uzavření návrhu
změny smlouvy bránila. Závazky vyplývající z návrhu změny smlouvy nebudou mít
negativní vliv na rozpočtové hospodaření
statutárního města Prostějov,“ osvětlil první
náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
A rozjela už se také jednání o pokračování
této oblíbené služby. „Vyhlásíme veřejnou
zakázku, jejímž předmětem bude poskytování služeb v podobě provozování systému veřejného sdílení jízdních kol v letech
2021 a 2022. Součástí bude i provozování
aplikace podporující provoz systému
sdílení, tedy půjčování kol dodavatelem,
který bude vlastníkem sdílených jízdních

danou střelnici a osoby,
které se v ní nacházejí. Obecně závazná
vyhláška je naproti tomu právním předpisem s neurčitě vymezeným okruhem
adresátů, a tudíž je závazná pro všechny.
Obecně závazná vyhláška se může dostat
do rozporu pouze se zákonem, nikoliv
s provozním řádem střelnice,“ popsal náležitosti návrhu rady města a také konzultace s ministerstvem primátor Jura.
V nové vyhlášce města, kterou v úterý
zastupitelé jednohlasně schválili, se
uvádí, že na střelnici ve Vrahovicích

kol,“ potvrdil primátor Jura. „Celkem se
bude jednat o sdílené užívání sto dvaceti
jízdních kol a provozování nejméně čtyřiceti míst určených pro půjčování a vracení.
Každý bicykl bude viditelně zřetelně označen znakem a názvem města Prostějov,“
doplnil první náměstek primátora s tím,
že objednatelem služby bude, tak jako je
tomu doposud, statutární město Prostějov.
„Vybraný provozovatel bude systém sdílení
kol provozovat na své jméno, přičemž za
použití, tedy zapůjčení kola občanem nebo
návštěvníkem města, bude vybírat poplatky podle stanoveného ceníku. Za každé zapůjčení kola bude magistrát hradit smluvně
dohodnutý jednotný poplatek, kdy jeho
výše je navržena jako hodnoticí kritérium,“
prozradil dále Jiří Pospíšil a přidal informaci
o cenách. „Výše plateb uživatelů za výpůjčku kola bude nastavena tak, že prvních
patnáct minut výpůjčky bude poskytováno
zdarma a poplatek za dalších třicet minut
bude nejvýše pětadvacet korun.“
Výběrové řízení bude zahájeno zveřejněním kompletní zadávací dokumentace na
profilu zadavatele a následným zasláním

Výzvy k podání nabídky třem vybraným
možným dodavatelům. Zadávací řízení
bude administrováno prostřednictvím e-nástroje Tender Arena. Nabídky budou
hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.
Přidejme, že aktuálně jsou v Prostějově
k dispozici pevné a virtuální stanice. Pevné stanice jsou stojany společnosti nextbike Czech Republic, všechny ve stejném
provedení mohou Prostějované vidět například před budovou radnice na náměstí
T. G. Masaryka. „Virtuální stanice tvoří
městský mobiliář ve formě bezpečnostních stojanů, do kterých lidé mohou kolo
odložit, případně si ho vypůjčit. Společnost zajišťuje dostupnost a přesun kol na
pevných stanicích, virtuální stanice tedy
slouží k vrácení kola. Samozřejmě v případě, že je ve virtuální stanici kolo společnosti nextbike, můžete si ho zde vypůjčit.
Nelze ale zajistit, aby ve všech virtuálních
stanicích bylo kolo dostupné 24 hodin
denně, jako je tomu u pevných stanic,“ vysvětlil před časem styl provozu a využívání
stanic Pospíšil.
(mik)

2TQLGMVUFÊNGPÚEJMQNUGX2TQUV÷LQX÷V÷wÊPGUOÊTPÆQDNKD÷0GPÊRTQVQFKXWåGTCF
PÊXP÷OEJV÷LÊRQMTCéQXCVCUONQWXCUGURQNGéPQUVÊPGZVDKMG%\GEJ4GRWDNKEUTQ
DWFGRTQFNQWåGPC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se nesmí střílet v pracovních dnech
v době od 6.00 do 9.00 hodin a od
20.00 do 22.00 hodin. Zákaz střelby
platí také o sobotách v době od 6.00
do 9.00 hodin a od 18.00 do 22.00
hodin i během celých nedělí a ve
státem uznaných dnech pracovního
klidu.
„Za všechny vrahovické občany děkuji za
tuto vyhlášku,“ uzavřel diskusi těsně před
hlasováním zastupitel Martin Hájek (Na
rovinu!), který žije právě ve Vrahovicích.

Zastupitelé omezili provoz vrahovické 56Ą'.0+%'

PROSTĚJOV Doba koronavirová
vesměs způsobila klid, zastavení provozu, útlum. Ne tak ale v prostějov- teď, že před létem neotevřeme,“ uvedla které čas od času Sokol připravuje akce,
ské sokolovně. Zatímco kvůli opat- Kohoutová.
tak nyní mají smůlu a musí cvičit doma
řením vlády v ní donedávna nemohli Dospělí cvičenci nebo třeba děti, pro či v jiném areálu.
(sob)
lidé cvičit, nyní se do jejích prostor
sportovci nemohou vrátit z jiného
důvodu. V budově z roku 1908 totiž
nyní probíhají četné opravy, na které
se už léta čekalo.
„Pustili jsme se do oprav elektroinstalace. A dále také do rekonstrukce dřevěného obložení v tělocvičně,“ prozradila
za Sokol I Prostějov Petra Kohoutová.
Stavební ruch se neozývá pouze z útrob
sokolovny, ale také z jejího okolí. I v přilehlém sportovním areálu se totiž opra&÷VK X RTQUV÷LQXUMÆ UQMQNQXP÷ PCéCU X[
vuje a renovuje, doplňuje. „Musíme vše
UVąÊFCNKUVCXCąK
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
stihnout do konce prázdnin. Jisté je už

PROSTĚJOV Tak v tomto případě
nebylo takzvaně o čem... Zastupitelé
na svém zasedání poslední dubnové úterý všemi hlasy schválili novou
vyhlášku města o regulaci hlučných
činností. Šlo vlastně o jedinou věc,
na kterou zejména vrahovičtí občané poukazovali už několik let. Tamní
střelnice, kterou využívají především
policisté, ale i vojáci, myslivci a také
veřejnost, svojí hlučností znepříjemňovala život celému okolí. Město desítkám stěžovatelů nyní dalo za pravdu
a po konzultaci s Ministerstvem vnitra

PROSTĚJOV Své okolí rozhodně
nezkrášlovaly, ba právě naopak.
Rozpadající se budovy železničního depa místního nádraží byly
dlouhodobě trnem v oku místních a často rájem bezdomovců.
Tato éra však končí, budovy patřící k železnici jsou vesměs srovnané se zemí.
Začíná se tak řešit budoucnost
pozemků pod nimi. Ty se nachází
v dosahu centra města i řady sportovišť jako například fotbalového
stadionu nebo Sportcentra v Olympijské ulici. A právě sportu by v budoucnu mohly pozemky sloužit.
„V tomto prostoru uvažujeme o výstavě sportovní haly - tělocvičny
a parkoviště,“ potvrdil dlouhodobě
známý záměr náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že aktuálně má magistrát
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KONCE ROKU DVA ROKY?
BIKESHARING
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stavební ruch

Místo
ticha

zerv znamená, že město úspory z minulých
let používá na zvýšený objem investičních
akcí a oprav majetku v daném roce. V dalších
letech tedy pravděpodobně dojde ke snížení
objemu investičních akcí,“ objasnil primátor
statutárního města Prostějov. „Aktuálně má
město na finančních rezervách ještě sto šedesát milionů korun. Tuto částku však chce
magistrát z větší části ponechat na případné
řešení dopadu koronavirové krize, tedy na
sanaci výpadku sdílených daní,“ přidal k nejbližším plánům František Jura. „V rezervách
zůstává i nadále velice slušná částka peněz,
která tvoří zhruba deset procent ročního
rozpočtu města. Za tyto rezervy bych chtěl
poděkovat předešlým zástupcům vedení
města, kteří hospodařili velice konzervativně. Především bývalý primátor pan Pišťák,“
dodal radní Blumenstein.
Výsledky hospodaření města za rok 2019
včetně účetní závěrky budou schvalovat
na červnovém jednání i prostějovští zastupitelé.

Prostějovští konšelé v roce 2019 představili smělý plán vytvoření souvislého
zeleného prstence okolo jižní části města.
Jeho součástí je park, který se právě buduje. „Park bude mít rozlohu zhruba 1,4
hektaru. Spolu s ním však bude založena
i navazující část takzvaného ‚Jižního‘ par-

Michal KADLEC

ku, který by v budoucnu měl tvořit zelený
prstenec podél jižní hranice města. Aleje
stromů a louka budou založeny i v části
podél ulice Okružní, kde bude postupně
vznikat bytová zástavba,“ prozradil Václav
Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu. Podle jeho
slov tak celkově půjde o plochu zhruba
2,8 hektaru. Vysázeno zde bude 152 stromů a součástí parku bude i vodní plocha.
Večerník se byl během uplynulého týdne v nově budovaném parku podívat
a byl svědkem čilého pracovního ruchu.
A brzy má být hotovo. „Práce pokračují
podle harmonogramu. Jižní park bude
dokončen do 30. června výjimkou založení trávníků, které mají být založeny
v podzimních měsících, jakmile to vegetační podmínky umožní. Budou zde
zpevněné plochy s lavičkami a odpadkovými koši,“ sdělil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního
města Prostějov. „Občané se mohou
těšit na vodní prvek, výsadbu stromů
a keřů, kamenné záhony a terénní mo$WFQX¾PÊPQXÆJQRCTMWWLKåPÊJQMXCFTCPVWX1MTWåPÊWNKEKRQMTCéWLGRQFNGTCFPÊEJXUQWNCFW
UJCTOQPQITCOGOFQMQPéGPO¾DÚVLGwV÷RąGFNGVPÊOKRT¾\FPKPCOK Foto: Michal Kadlec delace s květnatou loukou a již zmíněné
založení trávníků,“ dodal.

PROSTĚJOV Nelze si toho nevšimnout. V Okružní ulici podél jižního
kvadrantu už konečně vzniká nový
park, o kterém prostějovští radní hovořili už na začátku loňského roku.
Bagry se zakously do bývalého pole
a pomalu, ale jistě se začínají objevovat obrysy nové oddechové zóny ve
městě.

NU KORUN Kdy bude nový park hotov? Pozemky po depu:
získá je komplet

www.vecernikpv.cz

Prostějov (red) - Krasičtí hasiči získají
nové vozidlo. Jeho pořízení podpoří
dotace a o jejich přijetí budou rozhodovat zastupitelé. „Již v lednu tohoto
roku jsme podali žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
na pořízení dopravního prostředku pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů
Prostějov ve výši sto tisíc korun. Naše
žádost byla schválena Zastupitelstvem
Olomouckého kraje. Peníze půjdou
z dotačního programu Olomouckého
kraje na podporu obcí Olomouckého
kraje při pořizování nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí
a to za podmínky současného čerpání
investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky.
Tady bude město také čerpat dotaci ve
výši 450 tisíc korun,“ uvedl primátor
Prostějova František Jura (ANO 2011).
Podle jeho slov bude celková předpokládaná výše nákladů na pořízení tohoto automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Prostějov-družstvo Krasice do 1,1 milionu korun.
„V rozpočtu města na letošní rok máme
na tuto akci vyčleněno 550 tisíc korun.
Dotace nám bude poskytnuta na výdaje vzniklé do 30. června 2021,“ doplnil
primátor Jura.

1DSRz½U\VI½UHP
za víc jak milion

Prostějov (mik) – Ve čtvrtek a v pátek
minulého týdne proběhlo ošetření travnatých ploch na náměstí T. G. Masaryka, Vojáčkově a Hlaváčkově náměstí.
Vedení města ale vysvětluje, že trávníky
se čistily od plevele sice postřikem, nikoliv však prostřednictvím glyfosátů.
„Postřik trávníků byl prováděn za účelem likvidace dvouděložného plevele
přípravkem Bofix, který neobsahuje
glyfosáty. Plochy byly přesto označeny
tabulkou s informací o zákazu vstupu
na jeden den po aplikaci,“ informoval
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.

Postøik, ale bez
glyfosátù!

Prostějov (red) - V polovině března přijala vláda České republiky řadu
usnesení o přijetí krizového opatření,
které se týkalo škol a školek v době
nákazy Covid-19. „V souladu s touto
legislativou vydal hejtman Olomouckého kraje rozhodnutí, v němž nařídil
od 18. března vykonávání péče o děti
a mládež, kterou nemohou za krizové
situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, organizacím Základní
škola a mateřská škola Jana Železného
Prostějov a Sportcentrum – dům dětí
a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,“ uvedl prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011). Ministerstvo školství, v souladu s usnesením
vlády, dále vydalo „Informace k určení škol a školských zařízení k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí“.
V dokumentu mimo jiné konstatuje, že
úplata se v určených školách na základě
rozhodnutí hejtmana nehradí, a to ani za
stravování. „Tedy náklady za bezplatné
stravování poskytované dětem rodičů,
kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních
sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených
sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky, bude hradit
zřizovatel. Stravování po dobu trvání
rozhodnutí hejtmana zajišťuje školní
jídelna při Základní škole a mateřské
škole Jana Železného Prostějov pro obě
organizace,“ doplnil náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko) s tím, že
vedení města má předběžně vyčíslené
náklady za měsíce březen, duben, květen a červen na 40 tisíc korun.
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PROSTĚJOV Není snad měsíce,
kdy by magistrát nesčítal škody na
městském majetku po vandalech.
Po úterním jednání rady města informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) o dalších
desetitisících korun, které pojišťovna uhradila radnici za poničený
mobiliář. „Odbor správy a údržby
majetku města nám předložil přehled financí, které stálo řádění vandalů. Zbytečné výdaje za neomalenost některých lidí,“ zlobí se.
V roce 2020 bylo pojišťovnami poskytnuto magistrátu pojistné plnění
za pojistné události při škodách způsobených vandaly na majetku města.
„Konkrétně šlo o zničené odpadkové
koše během října a listopadu loňského
roku v hodnotě zhruba 13 500 korun,
dále poničené odpadkové koše ze 31.
prosince 2019 za 99 200 tisíce korun,
poškozená autobusová čekárna v Určické ulici, kde si opravy vyžádaly 4

500 korun a poškození mincovníků na
veřejných toaletách, kde bylo nutno
vydat na opravy 9 400 korun. Pojišťovna sice městu peníze nahradí, ale
je skutečně nutné ničit to, co má sloužit všem?“ pokládá řečnickou otázku
první náměstek primátora.
K těmto nadbytečným výdajům se
podle něj přidává rozvíjející se bez-

ohlednost v biokoridoru Hloučela,
kde lidé po sobě zanechávají snůšky
odpadků, a to po celé ploše biokoridoru. „Úklid pak stojí nemalé peníze,
za které by se dalo pořídit mnoho
smysluplných věcí, jež by mohly
například právě v této oblasti lidem
dobře sloužit,“ je přesvědčen nejen Jiří
Pospíšil.
(red)

0GLXÊEG wMQF \C VÆO÷ą UVQ VKUÊE MQTWP PCR¾EJCNK XCPFCNQXÆ D÷JGO UKNXGUVTQXUMÆ
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„Zbytečné výdaje za neomalenost,“
láteří první náměstek primátora Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Základní škola Jana Železného na Sídlišti Svobody je známa
mimo jiné sportovními atletickými třídami. A mladí sportovci potřebují také
kvalitní zázemí, aby z nich do budoucna mohli vyrůst noví „Železní, Změlíci
a třeba i Zátopci“. Jsou si toho vědomi
i radní tohoto města, kteří minulý týden
schválili vytvoření projektu tunelu. Nebojte, žádné spojení s jakýmkoliv „odkloňováním“ peněz v tom nehledejte!
Déšť, mlha, ale třeba i mráz už atletice
vadit nebudou. I v době takto nevlídného počasí bude totiž možno na zmíněné
škole sportovat, a to díky vybudování běžeckého tunelu. Myšlenky na posedávání
doma v teple bude možno směle opustit
a vrhnout se na pohyb. Vše je ovšem v začátcích a nejdříve je třeba vytvořit projekt.
„Všichni vědí, že já sám mám ke sportu
velice blízko, proto jsem velmi rád, že
se zde podobná věc vybuPøip
duje. Předmětem projekčVHSU ravuje
ních prací je nový běžecký
RMHNW
EÈK½
tunel přímo v areálu
POD
QÉ
Základní školy Jana ŽelezZEMÍ
ného v návaznosti na stávající
školský a sportovní areál,“
neskrýval pozitivní pocity nad tímto rozhodnutím František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov.
vádění stavby a budeme moci uzavřít
Z výběrového řízení na zhotovitele pro- smlouvu o dílo,“ potvrdil Jura s tím, že
jektové dokumentace byla vybrána firma výše cenové nabídky za vyhotovení varize Zlína. „Vybrali jsme nejvýhodnější antní studie a projektové dokumentace
nabídku na vyhotovení variantní studie pro společné územní a stavební povolení
a projektové dokumentace pro společné a pro provádění stavby činí přes 780 000
územní a stavební povolení a pro pro- korun.
(mik)

PROSTĚJOV Musí to v červnu ještě
schválit zastupitelé, ale podle všeho
nikdo nebude zřejmě proti návrhu
prostějovských radních podpořit
oblast ochrany životního prostředí
dalšími penězi. Konšelé minulé úterý schválili dotace pro ochránce přírody z IRIS i Povodí Moravy.
„Celkem 135 tisíc korun pošleme
ochráncům přírody ČSOP – RS Iris
a firmě Povodí Moravy. Dotace je
určena na úhradu nákladů příjemce
vzniklých v období od 1. ledna do 31.
prosince,“ informoval prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Ochránci přírody z IRIS tak získají,
pokud tedy zastupitelé návrh radních
odsouhlasí, celkem 85 tisíc korun.
„Dotace bude použita na úhradu zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v záchranné stanici a na provoz
sběrného místa pro tyto živočichy,“
nastínila náměstkyně primátora Mi-

lada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), která má životní prostředí ve své náplni práce.
Další finance radní přiřkli společnosti Povodí Moravy, a to ve výši 50 tisíc
korun. „Zde podpoříme opatření na
zlepšení jakosti vody vodního díla.
Město Prostějov se tak bude podílet
na částečné úhradě nákladů na provoz srážecích stanic na přítocích do
přehrady Plumlov. Jedná se o aplikaci síranu železitého, kterým dochází
k vysrážení fosforu a tím k eliminaci
přísunu živin způsobujících nárůst
sinic. Celkové náklady na provoz
srážecích stanic činí zhruba 400 tisíc
korun, z toho 104 tisíc hradí Povodí
Moravy z vlastních zdrojů. Dofinancování je řešeno dotacemi získanými
od Olomouckého kraje, města a obcí.
Tato opatření vylepšují koupací kvalitu vody v letním období,“ vysvětlila
Sokolová.
(mik)

ochráncům přírody

Pojišťovna zaplatila za vandaly Další peníze plynou
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opatření nijak nad rámec běžných zvyklostí
z předešlých let,“ vysvětlil Večerníku Tomáš
Blumenstein.
Jak již bylo řečeno, záporné saldo rozpočtu
za rok 2019 bylo plně kryto z finančních
rezerv města. „Deficit rozpočtu krytý z re-

5EJQFGMXTQ\RQéVWO÷UVC\CTQMD[NRNP÷RQMT[VÚ\HKPCPéPÊEJTG\GTXTCFPKEG
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během celého roku dochází ke schválením
rozpočtových opatření na různé investice,
především ty stavební. Vždy se během roku
objeví nové a nové možnosti vhodných investic, takže rozpočet se postupně navyšuje.
A v uplynulém roce nebyla tato rozpočtová
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Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějov skončilo v roce 2019 záporným
saldem příjmů a výdajů ve výši 45,63 milionu korun. „Oproti původně plánované rozpočtované ztrátě k 31. prosinci ve výši 186,38
milionu korun jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města
Prostějov za rok 2019 velmi příznivý a toto
saldo bylo plně kryto z vlastního přebytku
hospodaření minulých let,“ konstatoval primátor František Jura (ANO 2011).
Lepšího hospodářského výsledku oproti
plánům se podle prvního muže radnice
podařilo dosáhnout zejména díky úspoře
na výdajové stránce rozpočtu města, kde celkové výdaje byly čerpány na 92,87 procenta
a oproti upravenému rozpočtu vykazují
úsporu ve výši 91,5 milionu korun. „Naopak
celkové příjmy města dosáhly výše 1 146,86
milionu korun a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 49,24 milionu korun.
  

Michal
KADLEC

  

pro Večerník


 

Provozní výsledek hospodaření, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a mezi běžnými
výdaji, dosáhl přebytku 196,12 milionu
korun,“ vytáhl dále ze spleti čísel Jura.
Celkový výsledek hospodaření města byl
podstatnou měrou ovlivněn výší kapitálových výdajů, které v roce 2019 činily 304,48
milionu korun. „Toto dokládá, že se město
Prostějov řádně stará o obnovu a údržbu
svého majetku. Jako významný faktor, který
se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby,


 

PŮVODNÍ

    

zpravodajství

  

který je dán tím, že město Prostějov ke svým
dobrým finančním výsledkům nepotřebuje
žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého
rozpočtu a vlastních finančních rezerv,“ míní
primátor Jura.
S výsledky hospodaření v uplynulém roce
je spokojen i předseda finančního výboru
při Zastupitelstvu města Prostějov Tomáš
Blumenstein. „Hodnotím je velice pozitivně.
Výsledný schodek vypadá jako vysoký, ale
jsou to zkumulované investice z minulých
let,“ řekl Večerníku radní za ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov.
Jak je patrné ze zpráv z magistrátu, rozpočet města se oproti tomu původně schválenému zastupitelstvem v prosinci 2018
upravoval a rozdíl byl patrný v příjmech
i výdajích. „Je to zcela běžná záležitost, kdy

  

PROSTĚJOV Na úterním zasedání Rady statutárního města Prostějov
konšelé podrobně projednávali výsledky hospodaření města za rok
2019. Loňský rozpočet počítal s daleko většími ztrátami než je výsledný
schodek ve výši 45,63 milionu korun. Prostějovský primátor si hospodaření magistrátu pochvaluje, radnice prý nejvíce ušetřila na výdajích.

„Uspořili jsme na výdajové stránce,“ pochvaluje si nad výsledky
hospodaření města prostějovský primátor František Jura

  

Magistrát zaplatí
stravné dìtem

LOŇSKÝ ROZPOČET SE SCHODKEM „JEN“ 45,63 MILIO
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zpravodajství
Pondělí 25. května 2020

MARTIN ZAORAL
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publicistika

Už je to nějaký pátek, co musíme
nosit roušku, ať se hneme kamkoliv.
Opravdu by mě zajímalo, zda ji na
sobě mívá i slavná osmasedmdesátiletá krasavice, která se s vykasanou sukní pravidelně opaluje u rozptylové loučky na prostějovském
hřbitově.
Domnívám se, že ano. Pokud by
totiž na veřejném místě neměla
ani kalhotky, ani roušku, pak by jí
zřejmě aktuálně hrozil trest smrti!
A nepomohla by jí ani obhajoba,
že se v roušce Evině pokusila oblažit
ducha svého rozptýleného manžela.
Časy se prostě mění. Zatímco
před rokem by někteří zahaleného
člověka považovali za islámského
teroristu, dnes se člověk s holou
tváří stal pro mnohé vyvrhelem.
Ostatně bdělí občané zavolali policisty i k nudistům, kteří se nazí
a zároveň bez roušek opalovali
u rybníka u Lázní Bohdaneč. K něčemu podobnému snad musel být
ze Saint Tropez přivolán sám Luis

de Funès! Úplně si ten zátah představuji – jeden policista kontroluje
a čtyři u toho fotí!
Ale jak je to ve skutečnosti? Kdy si
tedy máme vzít roušku a kdy už ne?
V tom mají mnozí z nás navzdory
všem usnesením vlády docela zmatek. Pokud si tedy stále nejste jisti,
možná by bylo dobré použít stejné
pravidlo jako u spoďárů – roušku si
nasaďte vždy, když vás vidí více cizích očích, než by bylo normálnímu
člověku příjemné…

J

V

H

zprovozněna ledová plocha v Prostějově. Tréninky na ledě jsou uzpůsobeny stále rozšiřující se členské
základně. Trenéři se dívkám věnují
individuálně, důležité také je, že
naučí bruslit i úplné začátečnice.
Pokročilejší hráčky se pak formou
různých cvičení budou věnovat
rovnou tréninku bruslení, střelby
i nácviku herních situací. Klub
spolupracuje se zkušenými hráči,
kteří předávají ženám a dívkám
své zkušenosti. Důležité také je, že
členství v klubu není nijak věkově
omezeno, hrát mohou studentky,
ženy v domácnosti i pracující ženy
a dívky.
lavním cílem a největší motivací veškeré klubové činnosti
je účast v hokejové lize žen, do níž
v nadcházející sezóně tým hodlá
vstoupit. Hru v zápase s hráčkami
ligových týmů si děvčata již mohla
vyzkoušet v rámci několika přátelských zápasů či na amatérském
turnaji. Tyto zápasy pro ně znamenaly obrovskou zkušenost a staly se
silnou motivací k další usilovné práci
na našich hokejových dovednostech.
„Rebelky“ se drží hesla, že je třeba
myslet pozitivně, tvrdě pracovat
a především nikdy nic nevzdávat.
Dodejme ještě, že klub nabírá nové
členky permanentně a je možné se
přihlásit prostřednictvím e-mailu
hcrebelky@seznam.cz.

a závěr je asi třeba osvětlit název
klubu. Dle vyjádření hráček se
jedná o vzepření se osudu a boj s ním.
Já osobně říkám, že každá dobrá aktivita je vítaná a měla by být podpořena,
obzvláště pokud se jedná o naše krásnější protějšky. Měli bychom je na rukou nosit a dělat, co jim na očích vidíme. Jsem teď možná kapku romantik,
ale ženy si to přece zaslouží, ne? Sportu
zdar, hokeji zvlášť.
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Koho jsem mohl nakazit?
Jsem jedním z těch, kteří platili pokutu za sundání ochranné roušky z úst na „veřejném místě“. Načerpal jsem u jedné z prostějovských čerpacích stanic naftu do
svého vozidla a šel si koupit kávu. S kelímkem jsem zašel za roh benzínky, sundal
si na chvíli roušku, abych se mohl nejen napít kávy, ale také si zapálit cigaretu.
Někdo mě však asi udal, protože v ten moment přijeli strážníci a přišli za mnou.
Dostal jsem dvě stovky pokuty, ani jsem nestačil dokouřit cigaretu. Nejsem žádný odpůrce nařízení a chápu i to, že lidé musejí za jejich porušení nést následky.
Pokutu jsem bez řečí zaplatil, ale ptám se, komu jsem za zdí čerpací stanice vadil?
Koho jsem mohl případně nakazit, když nikdo jiný kromě mě tam v tu chvíli
nebyl? Když pominu fakt, že někomu jsem vážně asi vadil, že mé kouření a pití
kávy se sundanou rouškou nahlásil policii, tak se mně celá záležitost zdá naprosto neuvěřitelná a nepochopitelná.
Martin S., Prostějov
Koneènì je klid
Chtěla bych tímto poděkovat městu Prostějov, že konečně nechalo zbourat ošklivé barabizny za místním nádražím, ve kterých bydlely desítky bezdomovců. Ti se přes den toulali nejen okolo nádraží, ale často davy těchto
mužů a žen proudily Rejskovou ulicí směrem do centra města. Z mnohých
šel strach, většina těchto bezdomovců žebrala o peníze nebo cigarety.
A v případě, že jim nebylo vyhověno, byli agresivní a sprostí. Teď už je naštěstí klid, bezdomovci se přestěhovali někam jinam a my v Rejskově ulici
už můžeme v klidu chodit venku.
Marie Rozsívalová, Prostějov

Smekáme pøed vládou a národem
Poděkování všem, co si to zaslouží. Výzva „Kdo má, ať dá, kdo nemá, ať si
vezme“ zastřešuje různé druhy pomoci lidem v nouzi ze strany těch, kteří
nemyslí jen na sebe. Musíme si pomáhat, první na světě je pomáhat tomu
druhému. Na začátku karantény jsme měli strach, že tady budou tisíce mrtvých. Ale zvládli jsme to skvěle. Dokázali jsme nemožné a na mapě Evropy
jsme hvězdou. Všude na světě nás chválí, jen u nás doma ne. V Německu je
to úplně jinak. Vše kopírují podle nás, ve všem jsou pozadu, ale kancléřka se
těší až osmdesátiprocentními sympatiemi. Dovedou si jí vážit, co pro ně dělá.
A u nás, kdyby se člověk (premiér a vláda) přetrhl, tak opozice, Senát či televize jen křičí, že vše je špatně a zase špatně. Většina národa to vidí a je oproti nim
nadšená, lidi vědí, kdo se o ně stará. Děkujeme! Antonín Dušek, Prostějov
Proè je „Morava“ v centru?
Sám bydlím v Olomoucké ulici, takže vím, jaké problémy jsou tady s provozem diskoték v restauraci Morava. Osobně stále nemohu pochopit, proč
taková provozovna vůbec existuje v centru města a není někde na periferii, kde by návštěvníci zábavních akcí tolik nerušili občany bydlící v husté
zástavbě. Nemám naprosto nic proti zábavě mladých lidí, taky jsme byli
mladí. Ale co je moc, to je příliš. My jsme v mládí rozhodně v noci lidem
nebouchali na dveře či okna, nekopali jsme na ulici do popelnic a podobně.
Celý problém kauzy „Moravy“ ale vidím jen v tom, že tento podnik nemá
co dělat v centru Prostějova.
Jiří Vymazal, Prostějov
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ytvoření tohoto spolku bylo
reakcí na situaci v ženském
hokeji v našem městě. Poté, co
spolek LHK Jestřábi Prostějov
z hlediska ženského hokeje prakticky ukončil svoji činnost, ocitl
se nový ženský hokejový tým bez
možnosti dalšího fungování a jakékoliv finanční podpory. V té
době již nikdo nevěřil v možnost
další existence ženského hokejového týmu v Prostějově. V reakci na
nastalou situaci se však členky týmu
a trenéři vzepřeli osudu a založili
vlastní klub pod názvem HC Rebels
2017 Prostějov, z.s. Dne 26. října
2017 byl klub oficiálně Krajským
soudem v Brně zapsán do spolkového rejstříku, je také členem Českého
svazu ledního hokeje.

současné době lze říci, že se
jeho snaha začíná vyplácet,
přestože situace stále není ideální.
Klub získal podporu ze strany města
Prostějova a podařilo se mu tak zajistit vyšší frekvenci tréninků na ledové
ploše zimního stadionu v Prostějově.
Nouzový stav v zemi znamenal vynucenou přestávku v trénování. Již je
však připraven plán pro následující
sezónu. Jeho součástí budou suché
tréninky na hřištích v Prostějově, kde
se hráčky budou věnovat rozvoji silových a koordinačních schopností,
které jsou pro hokej, jakožto rychlostně silový sport, nezbytné.
ak to situace dovolí, začnou
hokejistky hned využívat rovněž blízkosti zimního stadionu ve
Vyškově, a to do doby, než bude opět

Pomalu, ale jistě se nám všech frontách obnovují sportovní aktivity. Ať to vezmeme, jak chceme, všichni jsme již na
ten sport natěšeni i jako fanoušci. Televizní retroparty je sice hezká věc, ale už nám chybí to fandění u živých přenosů.
Ono sledovat esporty, případně běloruskou a nikaragujskou
fotbalovou ligu také není žádná hitparáda. Samozřejmě
i v Prostějově se sportoviště otevírají, tenisté chystají miniextraligu a další sportovní kluby se jistě také přidají. Jsou kluby
a sporty, kde o fanoušky nouze není, ale pak jsou i oddíly, kde
fanouškovská základna není největší. A je to vlastně škoda,
protože máme třeba ve městě bojovnice v hokejové výstroji,
o nichž ví jen pár zasvěcených. A tak si dnes pojďme kapku
představit hokejový ženský klub fungující v našem městě.
Jedná se o hokejové „rebelky“.
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Adam a Eva dlouho žili blaženě
v ráji. Pak se připlazil had, Eva kousla do jablka a nastal poprask. Oba
se museli okamžitě začít shánět po
nějaké té roušce, kterou by zakryli
alespoň to nejnutnější…
Pokud by se tento dávný příběh
přihodil dnes, tak by Adam a Eva
nepoužili první fíkový list na zakrytí svých intimních partií, ale dali by
si ho přímo před ústa. Jinak by jim
totiž kromě vyhnání z Ráje ještě
hrozila mastná pokuta!

Kdy nosit kalhotky? A kdy roušku?

stavební
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Muzeum řemesel v Konici
Připravil: Michal SOBECKÝ

Konický zámek: Dva Guinessovy rekordy
Nevšední, pozoruhodné, zajímavé. Těmito přívlastky se právem mohou pyšnit v Konici, alespoň pokud se jedná o místní expozici řemesel.
Dlouhodobou výstavu umístěnou na zámku
může člověk obdivovat z několika důvodů.
Částečně pro rozsah, ale také díky největší pile
a největší sekeře v České republice, které jsou
dokonce rekordmankami oficiálními. A taky
z jednoho důležitého důvodu. „Nejsme typickou
zámeckou expozicí, kde se exponátů nemůžete
dotknout. Zde si naopak můžete třeba nářadí
ševce osahat, vyzkoušet, blíže se na něj podívat,“
prozrazuje správce muzea Pavel Šín.
Pro seriál Večerníku se zároveň rozpomněl, jak vlastně
kdysi skromná expozice začínala. „Loni jsme slavili deset let expozice. Muzeum vlastně vyšlo z toho, že v Konici nic moc k návštěvě tehdy nelákalo. Vytvořili jsme tak

DH[SRQiW\EH]]iND]Ł
nejdříve jednu místnost, pak druhou a třetí,“ uvádí Šín.
V současnosti už se expozice značně rozrostly, část je
k vidění i na nádvoří zámku. Nyní je zde k nalezení
více než 10 řemesel, a to značně různorodých. Pavel
Šín navíc rád o jejich významu a o práci jednotlivých
řemeslníků povídá. „Věnujeme se zde ševcům, krejčím, kovářům, tkalcům, tesařům nebo bednářům.
Celkem je zastoupeno něco mezi deseti až dvaceti
řemesly,“ vypočítává.
Konice odjakživa stála na důležité obchodné stezce,
byla pro Moravu jednou z přirozených bran do Čech.
Jak sám název města napovídá, s tím spojený chov koní
byl důležitým zdrojem obživy. A s tím všechna příbuzná
řemesla. „Například podkovářství a kovářství jsou

pro Konicko typickými řemesly. Dále také ševcovství,
tkalcovství,“ říká dále Pavel Šín. Ten upozorňuje ještě
na jednu raritu, která se ale úplně k řemeslům neváže.
K nalezení je však rovněž na zámku, a sice Foucaultovo
kyvadlo. „Bylo zde umístěno u příležitosti 65 let fyzika
z Konice Vojtěcha Ullmanna,“ vysvětlil Šín.
Expozice se otevírá právě dnes. „Prohlídka trvá pětačtyřicet minut,“ informovala Lucie Krejčí z konického
informačního centra. Otevírací doba expozice je tak
shodná s otevírací dobou informačního centra, které
také eviduje počet návštěvníků Muzea řemesel v Konici. Z menších muzeí Prostějovska patří k nejnavštěvovanějším. „Přes turistickou sezónu si ji prohlédne na tisíc
lidí. Za celý rok pak určitě dva tisíce,“ dodala Krejčí.
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Foto: internet

MU
UZEU
UM ŘEMESEL KONICE
Adresa:
Kostelní 46, Konice, budova zámku
Otevírací doba: 9.00 až 16.00 hodin
Kontakt:
724 328 934
Co je k vidění: rozsáhlá expozice historických řemesel,
typických pro Konicko
ZAJÍMAVOST největší pila a sekera v ČR,
možnost si exponáty„osahat“

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. V posledních týdnech jsme všichni měli možnost poznávat krásy města právě jen z pohodlí domova,
ale doba omezení je už pomalu za námi, většinu opatření totiž vláda rozvolnila ve velké vlně 25. května. Nicméně PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokračuje v seriálu s příznačným názvem SLAVNÉ
MĚSTSKÉ BUDOVY i ve chvíli, kdy nejen památky otevírají své brány. V dnešním šestém díle budeme již podruhé vaším průvodcem po slavných městských stavbách, které proslavil sport.
EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme
další budovy spojené
se sportem

4

V minulém vydání jsme načali
památky sportovně-užitkové.
Dnes se k nim ještě jednou vrátíme a doplníme je o další kvarteto. Do hledáčku si tentokrát
vezmeme velodrom, sportcentrum, areál SCM Za
Místním nádražím a budovu Národního sportovního centra. V příštím čísle se opět vrátíme k historickým budovám kulturního rázu a přiblížíme
některé z prostějovských kostelů. Víte vše o těchto
objektech, kolem kterých většinou procházíte bez
povšimnutí? I po ukončení nedobrovolného celospolečenského útlumu se vám tak Večerník pokusí DDM Sportcentrum sídlí v účelově postavené budově
z osmdesátých let 20. století a je největší sportovní halou
něco z jejich historie připomenout.
v Prostějově. Jednopatrová budova s horší dostupností
je situována za městem v blízkosti sportovní zóny a lesoparku Hloučela. Největší část budovy tvoří přízemí,
jehož hlavní částí je prostorná sportovní plocha s litým
povrchem, lemovaná dvěma tribunami. Součástí budoV České republice je jsou jen čtyři funkční otevřené ve- vy je restaurace se zvláštním vchodem, která je zřizovalodromy, na kterých se pořádají závody. Jsou jimi města telem pronajímána jinému subjektu. Celková kapacita
v Praze, Brně, Plzni a právě Prostějově. Výstavba toho zdej- haly je 1500 míst.
šího klopeného oválu odstartovala na začátku šedesátých Sportovní halu primárně využívají basketbalisté a volejlet 20. století. Velodrom zaujal místo po areálu bývalého balistky, kteří zde hrají svá domácí utkání. Kvůli těmto
Sokolského stadionu. Hotový byl roku 1967 a byl slavnost- sportovním odvětvím je palubovka rozdělena vysouvací
ně otevřen mezinárodním utkáním juniorů ČSSR – NSR. tribunou na dvě hrací plochy o rozměrech 28x16 metrů.
V této době dochází k velkému rozvoji cyklistiky a prostě- Dělící tribuna prošla nedávno výraznou rekonstrukcí.
jovští závodníci se dostávají na špici pelotonu.
Starou rozkládací dřevěnou tribunu ve špatném stavu
Během posledních deset let se areál velodromu dočkal nahradila nová z plastu a kovu. Zrekonstruované je také
několika změn, když dostal nové osvětlení, zrekonstru- i osvětlení nad hřištěm. Do budoucnosti by sportovní
ována byla tribuna a zejména vyrostlo tolik chybějící zá- hala chtěla mít vlastní elektřinu a vodu. Solární elektrárzemí včetně kanceláří, šaten a regenerace. V areálu byla na, jejíž instalace byla zahájená na konci loňského října,
také otevřena bikrosová dráha, která je hojně využívána. už funguje. Město také pracuje s projektovým námětem
Plocha velodromu je betonová a splňuje náročné meziná- na efektivní hospodaření se srážkovou vodou v areálu
rodní podmínky.
Sportcentra DDM.
Zajímavost: Každý rok se zde koná Grand Prix Pros- Zajímavost: Na začátku února město oznámilo, že
tějov – Memoriál Otmara Malečka, který je zařazen se venkovní prostor před budovou Sportcentra dov kalendáři UCI. V loňském roce se uskutečnil jubilej- čká významných změn. Hlavní myšlenkou studie je
ní 20. ročník.
vybudovat nový nástupní prostor do sportovní haly.

VELODROM
(KOSTELECKÁ 4468)

SPORTCENTRUM
– DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
(OLYMPIJSKÁ 4228)
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STADION ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM
(ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM 4536)
Fotbalový areál Za Místním nádražím vznikl již za první
republiky, kdy byl vybudován stadion klubu SK Rolný. Po
válce tam působil klubový pokračovatel Jiskra či TJ OP
Prostějov. V devadesátých letech klub ukončil činnost
a hřiště využil klub TJ Sokol II. Prostějov. Po letech nečinnosti a vyřešení majetkových vztahů vyvstala otázka
– co s areálem. Kvůli problémům se stadionem ve Sportovní ulici a částečnému nezájmu města o fotbal vůbec
nakonec přišla iniciativa postavit nový stadion právě zde.
Vznikl projekt na výstavbu nového areálu. Stadion se
nachází na severním okraji Prostějova, leží v těsné blízkosti vlakové stanice Prostějov místní nádraží. Byl tak
vytvořen sportovní areál s názvem Fotbalové sportovní
centrum mládeže. Areál byl otevřen v roce 2010. Přes
otazníky, kdo nakonec bude majitelem a různé spekulace, v areálu působil klub TJ Haná, který zde poprvé od
roku 1931 našel domácí prostředí a některé týmy mládeže 1.SK Prostějov. Současné využití je pro fotbalové
zápasy profesionálního týmu 1.SK Prostějov, který je
účastníkem Fortuna:Národní ligy.
Tribuny stadionu se nachází na třech stranách. Hlavní je
krytá a má své místo na západní straně, naproti je větší,
také krytá tribuna, která se nachází po celé délce východní části hřiště a byla vybudována v roce 2012. Za severní brankou je potom sektor pro fanoušky hostů s místy
k stání a další oddělená část tribuny s místy k sezení. Tato
místa jsou nekrytá a byla vystavěna v souvislosti s postupem do FNL v roce 2016. Ve stejném roce došlo k rekonstrukci oplocení areálu. Současná divácká kapacita
činí 3500 míst.
Zajímavost:Na seznamu největších fotbalových stadionů v Česku podle kapacity drží dělenou 28. pozici
společně se Sportovním areálem Na Chvalech v Praze.

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM
(ZA VELODROMEM 7)
Budova byla postavena mezi roky 2016 až 2018, zastavěná
plocha je 2474 m2 a za návrhem stojí architekt Miroslav
Pospíšil z ateliéru Ateliér-r. Provozovatelem je spolek Prostějov olympijský z.s. zastoupený hejtmanem kraje, primátorem města a zástupcem společnosti TK PLUS. Na
místě současného centra stál dříve areál koupaliště, který
byl dlouho nepoužívaný a rozpadající se. Součástí stavby bylo i nové řešení okolních komunikací a vytvoření
rozptylové plochy pro pěší veřejnost. Objekt obsahuje
především multifunkční sportovní halu s jedním velkým
hřištěm s velodromem, ale i rozdělení na poloviny pro 2
menší hřiště s určenými rozměry pro volejbal, basketbal
a další sporty, s kapacitou 336 sedících diváků. Má certifikaci pro extraligové zápasy v basketbalu a volejbalu. Dále
je zde konferenční sál, odpočinková zóna a bufet, venku
před budovou je rozlehlé náměstí. Konají se zde i různé
konferenční akce, jednání a jednou z hlavních akcí, která
se zde nově každý rok začala konat, je udělování cen za
sportovce roku.
Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, která je
na jižní a západní straně „vybrána“. Obě tyto fasády tak
ustupují zpět oproti hraně střechy a ta tak vytváří jakýsi
sešikmený „kšilt“, který kryje obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou pro návštěvníky pohledově nejvíce
exponované a jsou tedy tvořeny lesklou, stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Jako kontrast ke zmíněným ušlechtilým,
lesklým plochám jsou fasády hlavního objemu kvádru na
severní a západní straně provedeny z trapézových plechů
s povrchovou úpravou v černém, matném provedení.
Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené. Za tímto prosklením se nacházejí hlavní prostory
pro veřejnost i administrativu haly.
Zajímavost: Výstavba stála 140 milionů korun, z čehož 110 milionů korun činila státní dotace.
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Ochoz (mls) - Loni dokončená
cesta mezi obcemi Ochoz a Budětsko bude uzavřena pro nákladní
dopravu. Omezení nebude platit
pro místní zemědělce. „Opakovaně
se stalo, že se na ní objevily kamiony, které sem údajně navedla navigace. Cesta by však neměla suplovat cestu pro nákladní dopravu,
která patří na krajské silnice. Není
pro ni ani vhodná. Proto jsme rozhodli o umístění tohoto omezení,“
vysvětlil ochozský starosta Martin
Bílý.

MOSTKOVICE, PLUMLOV Čilý pracovní ruch aktuálně panuje na obou plážích u plumlovské přehrady. Zatímco pláž U Vrbiček po potřebných investicích s očekáváním vyhlíží start
nové sezóny, U Lázničků to tak nadějně nevidí. Vše ovlivňuje aktuálně probíhající výstavba
cyklostezky kolem přehrady. „Škoda že takovou komunikaci nepostavili dál od vody,“ lituje
dlouholetý provozovatel pláže Miloš Láznička.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Zázemí pláže U Vrbiček se už desítky
let nezměnilo. A bylo to na něm hodně znát. „Nyní se tu dělají věci, které se
třicet let nedělaly,“ usmál se její provozovatel Radek Kocourek. Konkrétně
se jedná o tři projekty. „Obec Mostko-

vice zajistila kompletní rekonstrukci
záchodů, kde je nyní moderní obložení
i vybavení. Povodí Moravy se pustilo
do výstavby nového oplocení včetně
brány. Hotovo by to mělo být tak v po- &÷PÊPCRN¾åK7.¾\PKéMčWTéWLGCMVW¾NPÊXÚUVCXDCE[MNQUVG\M[
Foto: Martin Zaoral
lovině června. Co se mě týče, tak jsem
investoval do výstavby rozlehlé pergoly mezi koupajícími se lidmi,“ vzka- cyklostezky, která vede napříč pláží.
u občerstvení,“ představil hlavní změny zuje Kocourek, který ve spolupráci „Jsme tu na staveništi, otevřeme,
s agenturou HIT TRADE na pláži až stezku dodělají. Kdy to přesně
na pláži Radek Kocourek.
chystá tradiční akce. „V červenci to bude, netuším. Slíbili, že to zkusí
bude oblíbené Rock Memory of, co nejdřív,“ konstatoval Miloš Lázv srpnu Guláš Rock Fest a v září nička, který litoval zejména toho,
koncert legendární kapely Olym- že cyklostezka vede jen pár metrů
Zajímalo nás, zda po výstavbě no- pic,“ předeslal.
od vody. „Staví ji na nejfrekvenvého oplocení nezačnou návštěvtovanějším místě, kde dříve byly
níci za vstup na pláž platit. „Takové
lavičky. Když lidé půjdou do vody,
úvahy sice existují, ale pro letošek se
budou muset přes ni projít. Kdyby
určitě nic nemění. Jen bychom rádi
ji naprojektovali patnáct metrů dál
upozornili, aby lidé venčili své psy Naopak žádné velké novinky nechys- od vody, bylo by to pro návštěvníky
výhradně na okrajích pláže. Není tají na pláži U Lázničků. Vše se tu určitě bezpečnější,“ zauvažoval Miloš
dobré, pokud zvířata volně pobíhají odvíjí od právě probíhající výstavby Láznička.

Škola slaví vítìzství
v ]HPÈSLVQÅRO\PSL½GÈ
Ptení (mls) - První místo za vítězství v zeměpisné olympiádě v Olomouckém kraji putuje na základní
školu do Ptení. Zasloužila se o to
žákyně Martina Trnečková, která
díky tomu postoupila do celostátního kola. Podařilo se to v kategorii žáků 8. a 9. tříd základních škol
včetně studentů příslušných ročníků víceletých gymnázií. „I v celostátním kole by Martina mohla mít
velké šance, neboť v publikovém
srovnání získala druhý nejvyšší
počet bodů ze všech účastníků,“
upozornila ředitelka školy Viera
Šmilňáková.

Platit
se nebude

„Stezka mohla
být dál od vody“

-QNGORN¾åG78TDKéGMUGDWFWLGPQXÆQRNQEGPÊ#VQPGPÊTQ\JQFP÷XwG
Foto: Martin Zaoral

Zaplatil předem,
ch
Vidina zlatý
VKNC
U
O
[
FWM¾VčUGX
KONICKO I když se mu inzerát
s lákavou nabídkou na koupi zlatých dukátů zdál velice podezřelý, přesto muž z Konicka zaplatil
předem. A pak se divil. Policisté
tak nyní řeší další případ internetového podvodu, které se v poslední době množí jako houby po
dešti.
„Na velice lákavou nabídku inzerovanou v březnu na internetovém
aukčním portálu zareagoval čtyřiapadesátiletý muž z Konicka. Předmětem aukce měla být nabídka zlatých dukátů z pozůstalosti za velice

nemá nic!

výhodnou cenu. Přestože byla nabídka až podezřele výhodná, přistoupil
kupující na to, že dohodnutou cenu
uhradí předem,“ řekl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Až posléze muž poznal, že se stal obětí podvodu. „Po zaplacení více než
sedmi tisíc korun totiž žádné zboží
nedostal a prodejce se stal nekontaktním. Policisté tak věc šetří pro
podezření z přečinu podvodu, za
který pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ konstatoval
policejní mluvčí.
(mik)

Po opravì pozemky
vykoupí
Ohrozim (mls) - Celkové rekonstrukce by se měl dočkat 24 kilometrů dlouhý úsek silnice vedoucí
z Prostějova přes Ohrozim, Vícov
a Protivanov až na hranici Olomouckého kraje. Týkat by se měla
i betonové tzv. Hitlerovy dálnice
vedoucí do ohrozimského kopce. Problémem je velké množství
vlastníků pozemků, které by touto
stavbou měly být dotčeny. S nimi
nyní musí vyjednávat vedení obce.
„Zavázali jsme se, že kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho
roku ode dne kolaudace stavby, pokud budou pozemky touto stavbou
dotčeny,“ prozradil v této souvislosti ohrozimský starosta Michal
Lukeš.

Co se děje v Olomouckém kraji?
,ĞũƚŵĂŶƐƚǀşƉŽĚƉŽƎşŶŽǀĠŵǇƓůĞŶŬǇĂŝŶŽǀĂĐĞ
,ĞũƚŵĂŶƐƚǀş ƉŽŵƽǎĞ /ŶŽǀĂēŶşŵƵ ĐĞŶƚƌƵ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ;/K<ͿƐƉŽĚƉŽƌŽƵŶŽǀǉĐŚƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬǉĐŚŵǇƓůĞŶĞŬ͘sWƌŽƐƚĢũŽǀĢĂWƎĞƌŽǀĢŵĂũş
ǀǌŶŝŬŶŽƵƚƚĂŬǌǀĂŶĠŝŶŽǀĂēŶşŚƵďǇ͕ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵũĞũŝĐŚƵƉůĂƚŶĢŶşǀƉƌĂǆŝƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚ͘ŽƌĞĂůŝǌĂĐĞǌĄŵĢƌƵƐĞǌĂƉŽũşŝƌĂĚŶŝĐĞǀŽďŽƵǌŵŝŸŽǀĂŶǉĐŚŵĢƐƚĞĐŚ͕ŬƚĞƌĄũƐŽƵƉƌŽƚĞŶƚŽƉƌŽũĞŬƚŬůşēŽǀĄ͘
ͣ,ƵďǇ ŵĂũş ůŝĚĞŵ ƉŽŵĄŚĂƚ ƌŽǌũşǎĚĢƚ ƉŽĚŶŝŬĄŶş͕
ŝŶŽǀŽǀĂƚũĞũĂƌŽǌǀşũĞƚƐƉŽůƵƉƌĄĐŝĨŝƌĞŵ͘,ůĂǀŶĢǀƓĂŬ
ŶĂďşĚŶŽƵƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽǀǉǀŽũǀůĂƐƚŶşĐŚƎĞƓĞŶş͕ŶŽǀǉĐŚ
ƉƌŽĚƵŬƚƽĂƵƉůĂƚŶĢŶşŶŽǀǉĐŚŵǇƓůĞŶĞŬ͕͞ƵǀĞĚůĂƎĞĚŝƚĞůŬĂ/K<DĂƌŝĞ^ƚƵĚĞŶĄ͘
EŽǀǉƉƌŽũĞŬƚũĞƵƌēĞŶũĂŬǌĂēşŶĂũşĐşŵƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƽŵĂĨŝƌŵĄŵ͕ƚĂŬŝƚĢŵ͕ŬƚĞƌĠƵǎĨƵŶŐƵũşĂǀƉƌŽǀŽǌƵƵƉůĂƚŸƵũş
ŝŶŽǀĂƚŝǀŶşƎĞƓĞŶş͘,ƵďǇǀďƵĚŽƵĐŶƵǀşĐĞƉƌŽƉŽũşƐŽƵŬƌŽŵǉƐĞŬƚŽƌƐǀĢĚŽƵĂǀǉǌŬƵŵĞŵ͕ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƽŵƵŵŽǎŶş
ƐĚşůĞŶşŬŽŶƚĂŬƚƽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ƚĞƐƚŽǀĂĐşĐŚēŝƉƌŽƚŽƚǇƉŽǀǉĐŚ
ǌĂƎşǌĞŶşŶĞďŽũŝŵǌĂũŝƐƚşĞǆƉĞƌƚŶşǌĄǌĞŵşͣ͘WƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŵĞƚĂŬĠ͕ǎĞŝŶŽǀĂēŶşŚƵďǇďƵĚŽƵƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚƐǀĠƐůƵǎďǇ
ŵĢƐƚƽŵĂŽďĐşŵ͘KĚƉŽǀşĚĂũşĐşŶĂďşĚŬĂƉƎŝƚŽŵǀKůŽ-

ŵŽƵĐŬĠŵ ŬƌĂũŝ ĚŽƐƵĚ ĐŚǇďĢůĂ͘ ZĄĚŝ ďǇĐŚŽŵ ƉƌŽ ũĞũş
ǀǇƚǀŽƎĞŶşǀǇƵǎŝůŝǌĚƌŽũƽǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞ͕͞ĚŽĚĂůĂ^ƚƵĚĞŶĄ͘
ĄũĞŵĐŝŽǌĂƉŽũĞŶşĚŽƉƌŽũĞŬƚƵŶĞďŽůŝĚĠ͕ŬƚĞƎşĐŚƚĢũş ǌĂēşƚ ƉŽĚŶŝŬĂƚ ēŝ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƌŽǌũĞƚ ŶŽǀǉ ƐƚĂƌƚͲƵƉ͕
ŵŽŚŽƵ ǀǇƉůŶŝƚ ĚŽƚĂǌŶşŬ ŶĂ ĂĚƌĞƐĞ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŝŶŽǀĂĐĞŽŬ͘ĐǌͬŝŶŽǀĂĐŶŝͲŚƵď͘ şƐŬĂŶĄ ĚĂƚĂ ƉŽƐůŽƵǎş
ŬƵƉƎĞƐŶĢŶşŶĞũĞŶƚĢĐŚƚŽƉƌŽũĞŬƚƽǀĞĚŽƵĐşĐŚŬĞǌůĞƉƓĞŶşƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚşǀŬƌĂũŝ͘
;ŽůŬͿ
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na zámku?

EĞũůĞƉƓşǁĞďŽǀĠƐƚƌĄŶŬǇŵĂũş
ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢĂsĞůŬǉĐŚ>ŽƐŝŶĄĐŚ
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ODCHOD
zjistili jsme
MOŘICE Jak už Večerník informoval, pořádnou bouři vzbudilo
nedávné zastupitelstvo v Mořicích. Ač tomu program zasedání nenasvědčoval, hlasovalo se
o budoucnosti starosty Martina
Obruči. A výsledkem bylo jeho
odvolání a nahrazení Tomášem
Pavelkou. Bouřlivé zasedání ale
mohlo mít ještě další dohru...
Hned několik zastupitelů totiž prohlásilo, že ve funkci končí a svůj
odchod nevyloučil ani exstarosta.
Pokud by přitom počet zastupitelů
poklesl na čtyři, což v takovém případě reálně mohl, obec by si prošla

předčasnými volbami, v tomhle případě druhými za posledních pět let.
Nakonec však zastupitelstvo hlásí
jen jeden odchod.
„Paní Václavíčková z hnutí Mořice
pro občany – občané pro Mořice
už dodala rezignaci písemně. Další
ji naopak nedoručili. Bylo zde i písemné sdělení lidem, že ani rezignaci
nepodají,“ prozradil starosta obce
Tomáš Pavelka. V zastupitelstvu tak
místo osmatřicetileté Jitky Václavíčkové zasedne o osm let starší René
Mikala.
(sob)

ĂƉůŝŬĂĐĞũĞƵƌēĞŶĄǀƓĞŵ͕ŬƚĞƎşĐŚƚĢũş
ǌşƐŬĂƚŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎďĄĐŚǀĞŵĢƐƚĢŝũĞŚŽŽŬŽůş͘EĂũĞũş
ƚǀŽƌďĢ ƐĞ ƉŽĚşůĞů ƚǉŵ ǌŬƵƓĞŶǉĐŚ
ůŝĚşʹŝĚşŬǇŶŝŵũƐŵĞǀƚĠƚŽƐŽƵƚĢǎŝ
ŽƉĢƚƵƐƉĢůŝ͕͞ƵǀĞĚůĂŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚŬĂ
DŽŚĞůŶŝĐĞ:ĂŶĂ<ƵďşēŬŽǀĄ͘
sƓŝĐŚŶŝŬƌĂũƓƚşǀşƚĢǌŽǀĠĚǀĂĂĚǀĂĐĄƚĠŚŽƌŽēŶşŬƵƐŽƵƚĢǎĞůĂƚǉĞƌďƉŽƐƚƵƉƵũşĚŽĐĞůŽƐƚĄƚŶşŚŽŬŽůĂ͕ŬƚĞƌĠ
ƉƌŽďĢŚŶĞϭϴ͘Ăϭϵ͘ƎşũŶĂǀ,ƌĂĚĐŝ
<ƌĄůŽǀĠ͘
;ŽůŬͿ
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2TQUV÷LQX
2. Mohelnice
/QTCXUMÚ$GTQWP

Konice (mls) - Téma dokončení
oprav fasády na zámku v Konici přišlo na řadu během jednání
místního zastupitelstva. Vše by
mohlo být dokončeno příští rok,
v předmětné záležitosti se čeká na
dotace. „O finance můžeme žádat
každý druhý rok,“ vysvětlil konický
starosta Michal Obrusník.

91ÈPÄLFÉFKVHYUKQRX
QDFKRGQÉN\
Němčice nad Hanou (sob) – Ve
staveniště se v těchto dnech mění
hned několik míst v Němčicích nad
Hanou. Důvod? Oprava chodníků,
která nyní probíhá směrem k Mořicím v ulici Šafaříkova. „Předpokládáme, že by mělo být hotovo do
konce května. Řeší se ale pokládání
sítí ze strany společnosti E.ON, takže uvidíme,“ prozradila Večerníku
místostarostka Němčic nad Hanou
Jana Oulehlová. Naopak na samém
začátku brzy bude rekonstrukce ještě jednoho chodníku. „Začíná také
oprava chodníku v Havlíčkově ulici
směrem ke hřbitovu. Staveniště už
je předáno zhotoviteli,“ dodala místostarostka.

KDE SE
CO DÌJE?

20051910734
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DĢƐƚĂ Ă ŽďĐĞ ǀ KůŽŵŽƵĐŬĠŵ
ŬƌĂũŝ ŽƉĢƚ ƐŽƵƚĢǎŝůǇ Ž ůĂƚǉ Ğƌď͘
>ĞƚŽƐƐĞũŝĐŚĚŽŬůĄŶşŽŶĞũůĞƉƓş
ǁĞďŽǀĠ ƐƚƌĄŶŬǇ͕ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵ
ƐůƵǎďƵ Ă ƉƌŽũĞŬƚ ^ŵĂƌƚ ŝƚǇ ƉƎŝŚůĄƐŝůŽ ƐĞĚŵŶĄĐƚ͘ ͣ,ĞũƚŵĂŶƐƚǀş ƐŽƵƚĢǎ ůĂƚǉ Ğƌď ƉŽĚƉŽƌƵũĞ
ŚůĂǀŶĢ ƉƌŽƚŽ͕ ĂďǇ ŵŽƚŝǀŽǀĂůŽ
ǀĞƐŶŝĐĞĂŵĢƐƚĂŬǀǇƵǎşǀĄŶşŵŽĚĞƌŶşĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş͕ŬƚĞƌĠůŝĚĞŵ
ƵƓĞƚƎşŶĂƉƎşŬůĂĚĐĞƐƚƵŶĂƷƎĂĚ͕͞
ƎĞŬůŚĞũƚŵĂŶŽůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ
>ĂĚŝƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬ͘
Nejlepší internetovou prezentaci ze
ǀƓĞĐŚƉƎŝŚůĄƓĞŶǉĐŚŵĢƐƚŵĂũşǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ ͣsşƚĢǌƐƚǀş ũƐŵĞ ŶĞēĞŬĂůŝ͘
<ŽŶŬƵƌĞŶĐĞ ǀ ƚĠƚŽ ŽďůĂƐƚŝ ũĞ ǀĞůŬĄ
ʹ ƚĠŵĢƎ ŬĂǎĚĠ ŵĢƐƚŽ ƐǀŽũĞ ƐƚƌĄŶŬǇƉŽƎĄĚǀǇůĞƉƓƵũĞĂƉƎŝĚĄǀĄŶŽǀĠ
ĂƉůŝŬĂĐĞ͕ĂďǇũĞƓƚĢǀşĐĞǀǇƓůŽǀƐƚƎşĐ
ŽďēĂŶƽŵŝŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽŵ͕͞ƉƌŽŚůĄƐŝů
ŶĄŵĢƐƚĞŬƉƌŝŵĄƚŽƌĂ:ĂŶ<ƌĐŚŸĂǀǉ͘
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Na komunikaci mezi obcemi Dubany a Blatec kontrolovala minulé
pondělí 18. května večer hlídka policistů padesátiletého řidiče vozidla
Fiat Stilo. Při kontrole policisté zjistili, že muž usedl za volant, přestože
mu byl rozhodnutím Okresního
soudu v Olomouci vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
s platností až do června 2021. Kontrolovaný řidič se podrobil i orientační dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu. Přístroj mu opakovaně
naměřil hodnoty přes 0,9 promile
alkoholu v dechu. Vzhledem k těmto zjištěním zakázala policejní hlídka další pokračování v jízdě. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí řidiči
trest odnětí svobody až na dva roky.
Jízdu pod vlivem alkoholu policisté
dále šetří jako přestupek v dopravě.

Opilý a se zákazem

patrnost devětadvacetiletý řidič ve
Stražisku. Před odjezdem od tamního nákupního střediska si na kapotu automobilu položil peněženku.
Tuto skutečnost si uvědomil až během jízdy a po několika minutách
se vrátil zpět. Svou peněženku sice
našel několik desítek metrů od nákupního střediska na kamenné zdi,
ale chyběly v ní peníze. Ty skončily
pravděpodobně v rukou nepoctivého nálezce, který tím poškozeného
muže připravil o 12 500 korun. Případ policisté prověřují jako trestný
čin zatajení věci, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

www.vecernikpv.cz

by bylo déletrvající ochlazení. Květy
také pomrzly, ale ještě je to v pohodě.
Co nás trápí, je opravdu to sucho. Květy totiž pak nevytváří nektar. I proto
potřebujeme, aby pořádně zapršelo,“
přeje si Jiří Vymazal předseda prostějovských včelařů.
Nepříliš příznivou situaci hlásí také
Povodí Moravy. Z řek se totiž podle
průtoků stávají potoky, z potoků pramínky vody. „Valová (Romže) v profilu Stražisko je pod hranicí sucha
a dosahuje asi šesti procent obvyklého
dubnového průtoku. Konkrétně je
zde průtok osmnácti litrů za sekundu.

0RNŐDGX0RŐLF
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Na obávané křižovatce silnic mezi obcemi
Dubany, Smržice, Držovice a Olšany u Prostějova v těsné blízkosti
dálnice došlo ve čtvrtek 21. května
po třinácté hodině ke srážce dvou
osobních automobilů. Za zranění
dvou žen může senior, který nedal
přednost...
„Dvaasedmdesátiletý řidič Škody
Yeti do křižovatky od Držovic proti
dopravní značce ‚Stůj, dej přednost
v jízdě!‘ vjel v době, kdy tudy po hlavní komunikaci z Duban na Smržice
čtyřiačtyřicetiletá žena řídila Škodu
Fabii. Došlo ke střetu vozidel, po kterém Fabia vyjela mimo komunikaci.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky a spolujezdkyně ve Fabii.
Obě byly převezeny do prostějovské
nemocnice,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře-

ditelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na tři sta

tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami,“ doplnil Kořínek.
(mik)

%JXKNMCPGRQ\QTPQUVKCOQJNQFQLÊVMLGwV÷HCV¾NP÷LwÊOP¾UNGFMčO5T¾åMWFXQWCWV
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yy Byl jste zatím nepravomocně
odsouzen za věc, kterou jste přímo
nezavinil, ale dle soudu jste jí mohl
zabránit. Zvažujete v této souvislosti sám rezignaci?

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

„Je to určitě nepříjemná věc nejen pro mě osobně, ale i pro obec
Bílovice-Lutotín. Nicméně co se
týče dalšího rozvoje vesnice, tak
za sebe mohu říct, že bych nechtěl
nyní odcházet od rozdělané práce.
Na druhou stranu vše to s sebou
nese velkou psychickou zátěž. Ale
v tuto chvíli nechci vyslovovat
žádné ukvapené závěry, to není
můj styl.“

yy Rozsudek dosud neníí pravopravo
omocný, chystáte proti němu
ěmu
u
dovolání?
„Společně se svým právním zástupcem jsme si vzali lhůtu na rozmyšlenou. Počkáme tedy na písemné vyhotovení rozsudku. Jsme přesvědčeni,
že v celé záležitosti sehrál velký vliv
alkohol i to, jak organizátoři akce nezodpovědně přistoupili k povinnosti
uzamknout vchod do kotelny. O okolnostech případu hodně vypovídá i to,
s jakým zpožděním bylo tělo mrtvé
ženy objeveno...“
yy Co na celý případ říká zastupitelstvo jako celek?
„Samozřejmě že jsme to mnohokrát
na jednáních probírali, nicméně ne-

1D0LURVODYD+RFKYDOGDGRSDGODWtKDRGSRYĚGQRVWL]DYHäNHUpGĚQtYREFL
BÍLOVICE-LUTOTÍN Byl nepravomocně odsouzen za trestný
čin z nedbalosti, o čemž se můžete dočíst v přímé reportáži ze
soudní síně na straně 5 dnešního vydání. Dostal však podmíněně
odložený trest, jehož součástí není zákaz výkonu zastupitelské
funkce. Pro Miroslava Hochvalda (na snímku) by se prakticky nic
změnit nemuselo. Ale bude tomu skutečně tak?

mohu mluvit za jednotlivé zastupitele.
Každý to samozřejmě intenzivně řeší
až v momentě, kdy se jej to osobně
dotýká. Jinak jsme v celé věci spoléhali
hlavně na naše právní zastoupení.“
yy Rozhodnutí trestního soudu se
může chytit rodina zemřelé, která
už deklarovala snahu vymáhat po
obci několikamilionové odškodné.
To ovšem zatím trestní soud neřešil. Byla v této věci už podána civilní
žaloba?
„Zatím ne. Myslím, že čekají na to,
jaký bude pravomocný rozsudek a podle toho se zařídí.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

MOSTKOVICE S kvalitou vody
v plumlovské přehradě to bývá stejné jako se známkami průměrného
školáka. Nástup je vždy s jedničkami, nicméně v průběhu času se
vysvědčení začíná pomalu, ale jistě
(QVQ<W\CPC1WNGJNQX¾
kazit. Někdy dokonce hrozí i propořádku. Budeme řešit, co s místem padnutím. Jak tomu bude letos,
dál. Lávka a přístřešek už mají něco zatím nikdo neví. Aktuálně je však
za sebou, chce to opravu. Stejně tak se kvalita vody v nádrži výborná.
budeme bavit se zahradním architektem ohledně podoby Mokroše. Přeci Martin ZAORAL
jen se zde první kop udělal už v roce Hygienici se zkumavkami letos po2003,“ vysvětlil Tomáš Pavelka. Je tak prvé vyrazili k plumlovské přehradě
možné, že odpočinkové místo pro pří- v pondělí 18. května. A žádný problém
chozí a domov pro ptáky a obojživel- neobjevili. „Jedná se o nezávadnou
níky doznají výrazných změn.
vodu s nízkou pravděpodobností
p
p
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vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a vyhovujícími smyslově
postižitelnými vlastnostmi,“ popsala
její vlastnosti Eva Čehovská z Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje, která je dle svých vlastních slov stále doslova zavalena řešením problémů
týkajících se koronaviru.
Podobné hodnocení se čekalo. Jedničku dostala voda v přehradě v uplynulých patnácti letech při každém z květnových měření, a to kromě let 2010 až
2013, kdy byla nádrž kvůli bagrování
vypuštěná. Postupem času se však
kvalita vody každoročně zhoršovala.
Nejhorší to bylo v roce 2009, kdy byla
voda v nádrži plavcům nebezpečná už

2N¾å78TDKéGMNGVQUWåUKEGQåKNCFQXQF[UGXwCM\CVÊOJTPGLGPO¾NQMFQ
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šek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Pozornost se při prováděném šetření
postupně přikláněla k oznamovatelce,
která se chovala dosti zmateně. „Provedenými dechovými zkouškami u ní
policisté změřili hodnotu přesahující
tři promile alkoholu v dechu. Žena
přiznala vypití jednoho a půl litru vína
a také to, že bezprostředně po jeho vypití řídila automobil z nedaleké obce do
Protivanova! Další jízdu proto policisté
ženě zakázali a zahájili proti ní úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ informoval Kořínek s tím, že ženě
nyní v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.
(mik)

KAPLE Zatím není jasné, co předminulý pátek ovlivnilo postaršího
řidiče Renaultu, který ztratil vládu nad řízením a těžce havaroval.
Nehodu odnesl zraněním jak čtyřiaosmdesátiletý šofér, tak jeho
o dva roky mladší spolujezdkyně.
Policisté příčiny havárie, kdy stařík
s autem skončil mimo silnici v poli,
nadále prověřují.
Byl pátek 15. května něco málo po
deváté hodině, kdy na komunikaci
mezi obcemi Kaple a Lípy došlo k havárii osobního automobilu Renault.
„Čtyřiaosmdesátiletý řidič z dosud
přesně nezjištěných příčin přejel do
protisměru, dostal smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam vozidlo
narazilo do příkopu a poté zastavilo
v poli,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při havárii došlo k lehkému zranění
řidiče i jeho o dva roky mladší spolu-

„Pokud bude potřeba, vezmem si roušky,“
podotkl Jiří Vrba z divadelního spolku
Větřák, který každoročně sečení pořádá.
Jinak by ale program měl být velice podobný až stejný jako vždy. „Změna není,
je to tradiční sečení, nevymýšlí se tedy
jiné, nové věci. Jako tradičně se jde síct,
pak bude nějaká ta čtvrtka. A následuje
posezení a zpěv,“ těší se známý místní nadšenec.
Hrozilo přitom, že se akce, která běžně
v Pivíně přitahuje mnoho pozornosti,
neuskuteční. „Zvažovali bychom konec,
kdyby bylo povoleno jen deset lidé. To
bychom to nedělali,“ přiznává Jiří Vrba,
který připomíná nutnou dezinfekci s sebou!
(sob)
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jezdkyně. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
31 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ přidal
policejní mluvčí.
(mik)

il sebe
Senior zran ni
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PIVÍN Tradice, kroje. Ale také pořádná dávka námahy. Tedy pokud se
zúčastníte aktivně. To vše už několik
let slibuje kosení trávy v Pivíně pořádané se vší parádou v krojích, se zpěvem
a s dobrou náladou. Akce divadelní
společnosti Větřák se nakonec nezalekla ani koronaviru. I když měla namále.
Zajímavý návrat ke kořenům a k tradicím mohou zažít lidé v Pivíně. Stačí
si pořádně přivstat. Tradiční sečení se
totiž v obci bude konat tuto sobotu
30. května už od půl páté ráno pod
hřbitovem. Kdo je ale ranní ptáče, ten
zažije krojované sečení trávy postaru.
I když možná v přeci jen v trochu jiném
duchu, než je tomu obvykle.

Sečení „TRÁVE“
se po roce vrací

PROTIVANOV Kdyby nešlo o vážnou záležitost, možná by se tomu
jeden i zasmál... V sobotu 16. května před dvacátou hodinou bylo na
lince policejního tísňového volání
přijato oznámení o klientovi jednoho z protivanovských restauračních zařízení, který má vyhrožovat
sebepoškozením. Hrozbu oznámila
žena, které nakonec po prověření
dalších okolností hrozí kriminál!
„Po příjezdů policistů na místo se k nim
přihlásila devětadvacetiletá oznamovatelka, která však byla zcela zjevně
pod vlivem alkoholu. Provedeným
šetřením policisté zjistili, že údajně
ohrožený muž je v pořádku a žádné
sebedestruktivní sklony nemá,“ popsal
první postřehy zasahující hlídky Franti-

nakonec může jít do vězení

Oznámila hrozbu sebevraždy,

Pondělí 25. května 2020

6WDĆËNVNRQêLOV5HQDXOWHPYSROL

Foto: Martin Zaoral

ve druhé polovině června. Nejlepší
naopak pak v roce 2015, kdy pouze
jedinkrát obdržela mírně zhoršenou
známku. V pozdějších letech už však
byly výsledky bohužel horší. Předloni
hygienici koupání v nádrži zakázali na
přelomu července a srpna, když pár
dní předtím přehrada zažila rekordní
nápor návštěvníků. Loni se lidé mohli koupat téměř až do konce srpna,
vzhledem k počasí o to však zas až takový zájem nebyl.
Na kvalitu vody v přehradě budou
pracovníci hygienici letos dohlížet
každé dva týdny. O výsledcích jejich měření vás bude Večerník i tentokrát pravidelně informovat.
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„Například v úterý mělo pořádně zapršet. Nebylo to ale ani jeden a půl milimetru, to ani neskropilo prach,“ pustil se Melka do hodnocení aktuálního
stavu. Sobě, jakožto pěstiteli zejména
jablek, přitom může ještě gratulovat.
„Stromy si berou vodu z větší hloubky
než třeba plodiny v rostlinné výrobě.
Můžeme navíc doplnit zavlažováním.
To ale není schopné v plné míře nahradit chybějící srážky,“ vysvětlil určický sadař.
Podobně nespokojeně však vnímají
sucho také včelaři. „Zatím jsou tu jen
krátkodobé výpadky v teplotě, horší

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

V Polkovicích je stav lepší a kolísá nad
hranicí sucha – aktuálně dosahuje výška hladiny v tomto profilu dvaapadesát
centimetrů, což je jen šest centimetrů
nad hranicí sucha,“ uvádí mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
Jiné toky na tom nejsou o moc lépe.
„Hloučela v profilu Soběsuky od srážek
v minulém týdnu postupně poklesává
a aktuálně jí protéká třiašedesát litrů
za sekundu, dosahuje výšky hladiny
v tomto profilu pět centimetrů, což je
tři centimetry nad hranicí sucha,“ uvedl
mluvčí povodí k současné situaci s tím,
že průtoky jsou až na spodní hranici
dlouhodobého průměru. „Obavy ze
sucha jsou namístě, ovšem nejedná se
pouze o sezónní záležitost spojenou
s blížícím se létem. Nás vodohospodáře
trápí sucho a jeho důsledky i v průběhu
2ąÊTQFPÊ\CLÊOCXQUV/QMTQwO¾RTQLÊVXÚTC\PÚOK\O÷PCOK
podzimu, zimy a jara. Sucho na našem
území přetrvává již několikátý rok za listů, dokazuje už řadu let Mokroš. díváme se na to, co se dá dělat s přítosebou a jeho důsledky se kumulují,“ va- Malý mokřad s altánkem a zelení pro kem z potoka, ve kterém ale aktuálně
roval Petr Chmelař.
ptactvo láká výletníky zdaleka, letošní také není moc vody,“ říká starosta
sucho mu však nepřeje. Z dříve vod- Mořic Tomáš Pavelka. Ten zároveň
natého mokřadu se stala pouhá louže. upozornil také na ne zcela dobrý stav
Ve vodě přitom mají žít obojživelníci jak můstku, tak altánku, nezbytných
i ryby, kterým by v důsledku dalšího součástí Mokroše. A zároveň místa
táhnoucího nejen zamilované páry,
vysychání mohlo hrozit nebezpečí.
Že se i místo uprostřed polí může „Je sucho a pro nás je samozřejmě ale také fotografy. „Minulý týden jsme
proměnit v oblíbený cíl turistů a cyk- důležité, aby v lokalitě voda byla. Po- se sešli a probírali, jak dát lokalitu do

Smutný je už také pohled na Mokroš...
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SUCHO ZAČÍNÁ TRÁPIT. ZEMĚDĚLCI I VČELAŘI MAJÍ OBAVY 0õăHQÈ]DçDOR -ü@CM<?<

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

PROSTĚJOVSKO Sucho a sucho. Uplynulou sobotu sice dlouhotrvající období trochu narušil déšť, na některých místech bylo
i bahno, nicméně půda na střední Hané zůstává nadále vyprahlá,
popraskaná. A toky poloprázdné. Nejeden zemědělec tak už nyní napjatě vyhlíží, co počasí s jeho plodinami provede. „Sucho je
Šrajtofli našel,
srovnatelné s tím loňským, možná je to ještě o něco horší,“ smutní
například sadař Pavel Melka. Nejenom on vnímá, že situace je leale prázdnou
Uplynulou středu 20. května okolo tos opravdu vážná! Nízké množství srážek už dělá pořádné vrásky
půl jedenácté doplatil na svou neo- jak zemědělcům, tak i dalším odvětvím, která jsou na dešti závislá.

V Horním Štěpánově v části Nové
Sady zastavila v pondělí 18. května
večer a kontrolovala policejní hlídka osmadvacetiletého cyklistu. Důvodem zastavení byl fakt, že muž neměl řádně osvětlené kolo. Cyklista
dále souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky na předchozí
ovlivnění alkoholem. Opakovaně
mu přístroj naměřil hodnoty přes
jedno promile alkoholu v dechu.
Muž s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal, že vypil tři desetistupňová piva a stejný počet panáků
slivovice. Hlídka muži další jízdu na
bicyklu zakázala a zadokumentovaný případ je šetřen jako přestupek
v dopravě.

Po slivovici
sedl na kolo
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PROSTĚJOV Doprava je bezesporu jedním z témat, o kterém diskutují snad všichni Prostějované
a které se nezřídka stává tématem
plným emocí. Za poslední roky se
díky dlouhodobé koncepci radnice udělalo v prostějovské dopravě
mnohé k zajištění bezpečnosti,
plynulosti a také k vytěsnění většího provozu vozidel z centra města.
Mnohé problémy ale přetrvávají.
O tom všem jsme hovořili v obsáhlém rozhovoru s náměstkyní primátora statutárního města Prostějov Alenou Raškovou (na snímku),
do jejíž gesce právě doprava spadá.
A pronesla leccos zajímavého. „Ve
vedení města bohužel stále převládá názor, že počkáme na účinnost
severního obchvatu. Já sama jsem
pro okamžitou výstavbu kruhové
křižovatky Olomoucká–Vápenice,
protože jsem přesvědčena, že severní obchvat i přes svůj nesporný
kladný smysl neodtáhne dopravu
z Olomoucké ulice natolik, aby
tato frekventovaná ulice nebyla
stále přetížena,“ řekla například
k jednomu z ožehavých témat.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Podle nedávno zveřejněné
statistiky nehodovosti se Prostějov
umístil na čtvrtém místě v republice s nejnižšími čísly a v rámci Olomouckého kraje těmto statistikám
vévodil. O čem to podle vás svědčí?
„Jednak o tom, že řidiči se u nás snad
konečně naučili jezdit opatrně. Hlavně
to ale svědčí o našich dlouhodobých
a zdařilých plánech jak upravit dopravu
v Prostějově.“
yy Můžete být konkrétnější? Jaké
úpravy máte na mysli?
„Je to už více než deset let, co jsme na
radnici vytvořili koncepci toho, jakým
směrem se má doprava v našem městě
ubírat. Základem této koncepce bylo
krédo bezpečné dopravy a průjezdný
Prostějov. Začali jsme před léty budovat
okružní křižovatky, které umožňují plynulou dopravu, ale zároveň dopravu také
zpomalují. Vždyť si vezměte například
Plumlovskou ulici, jaké se tam před lety
pořádaly ‚závody‘. Od té doby, co na ní
vyrostly dva velké rondely, tam výrazně
ubylo nehod, protože řidiče prostě tyto
okružní křižovatky zbrzdí a nemohou
tak výrazně překračovat rychlost. Stejně
tak to máme na Brněnské ulici. Navíc se
nám podařilo vybudovat jak severní, tak
jižní obslužnou komunikaci, které z centra města odtáhly spoustu vozidel. Vybudované cyklostezky nasměrovaly cyklisty ven ze silnic a velkému počtu nehod
zabránily také námi osvětlené přechody
pro chodce, a to jak shora speciálními
světly, tak blikajícím světelným značením
přímo v bílé zebře. Toto bezpečnostní
opatření v takovém rozsahu neuvidíte
v žádném jiném městě! Těch faktorů,
díky kterým se snížila nehodovost v Prostějově, je pak ještě mnohem více.“
yy Zapomněla jste ještě na jedno
opatření pro zajištění větší bezpečnosti dopravy, kterou ovšem teprve
připravujete. Radary na měření rychlosti...
„Ano, to je pravda. Stacionární radary
jsme tady už před léty měli a myslím si, že
zkušenosti s nimi nebyly špatné. Nicméně tehdejší systém, se kterým jsme je provozovali, byl vyhodnocen jako chybný
z hlediska zákona. Od měření rychlosti
v ulicích Prostějova jsme tehdy upustili
a vracíme se k němu až teď. Máme po
jednání s Policií ČR vytipovány asi tři
nebo čtyři lokality, kde bychom stacionární radary rádi umístili. Prozrazovat je
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Náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková
popisuje úspěchy i problémy
my v regionální dopravě
Prozrazovat lokality, kam umístíme radary,
dary,
u.
v tuto chvíli nechci, snad pouze jedinou.
Mohlo by jít o Vápenici, kde jsou školy
a v nebezpečí jsou i ostatní chodci...
v tuto chvíli nechci, snad pouze jedinou.
Mohlo by jít o Vápenici, kde jsou školy
a v nebezpečí jsou i ostatní chodci.“
yy Jak už jste zmínila, před lety město vytvořilo dlouhodobou koncepci,
podle které se plánují stavebně-dopravní investice a činí se také různá
bezpečnostní opatření. Jak se tuto
koncepci daří plnit?
„V této koncepci jsme si kdysi vytýčili
hned několik cílů. Jedním z nich byla
výstavba komunikací, které by odtáhly
dopravu ven z centra Prostějova. Na své
náklady jsme tedy vybudovali jižní kvadrant i severní obslužnou komunikaci. Od
té doby, co jsou tyto dvě komunikace
v provozu, se skutečně rapidně snížil počet vozidel mířících do centra. Ta severní okolo nemocnice pomohla výrazně
ulehčit dopravě po Plumlovské ulici.“
yy Dalším z cílů v dlouhodobé dopravní koncepci magistrátu byla
výstavba okružních křižovatek po celém vnitřním okruhu města. Je tomu
tak i nadále?
„Ano. Některé rondely už máme vybudované, a nejen na vnitřním okruhu.
Podle mého názoru tím nejlepším a zároveň absolutně nejlevnějším je minirondel na křižovatce ulic Šárka, Jezdecká
a Okružní. Toto stavební opatření napomohlo plynulosti v dopravě a hlavně na
tomto místě ubylo dopravních nehod.
Dopravě velice pomohla i okružní křižovatka v Dolní ulici u motorestu, kde
nyní už nestojí fronty vozidel při cestě do
průmyslové zóny ani při sjezdu z dálnice.
Za velice prospěšné považuji rondely
v Plumlovské ulici, na Přikrylově náměstí
i Petrském náměstí. Pořád nám ale chybí
ještě okružní křižovatky na Poděbradově
náměstí a také už v nedávné době tolik
mediálně propíraný rondel na křižovatce
ulic Olomoucká - Vápenice. A uvažujeme stále o rondelu u hudební školy na
křižovatce ulici Plumlovská, Palackého
a Blahoslavova. Ten by umožnil i výjezd
z Kravařovy ulice, i když já osobně jsem
proti tomu, aby se Kravařova směrem do
Plumlovské otevírala. Ale určitě k tomuto tématu zahájíme ve vedení magistrátu
diskusi.“
yy Základem dopravní koncepce
města byl také vnější severní obchvat
Prostějova, o kterém se začalo nahlas
hovořit už před dvanácti lety. Stavět se
ale začal teprve až vloni...
„Abych pravdu řekla, základy projektu
severního obchvatu města byly vytvořeny skutečně už okolo roku 2008, ale od
té doby vždy došlo k nějaké komplikaci,
která tuto významnou dopravní stavbu
oddálila. Jednou se cíle prostějovské radnice lišily od plánů Olomouckého kraje,
pak došlo k problémům s výkupy pozemků a podobně. A když si pomyslím,
že už okolo roku 2010 byly na severní
obchvat vyčleněny finanční prostředky...
Tenkrát ale hlavním motivem výstavby
bylo i to, že přes centrum města mířily
denně desítky těžkých kamionů na pilu
do Ptení. Tomu jsme právě chtěli zabránit výstavbou severního obchvatu. Pak
ale ptenská pila přestala na několik let
fungovat, takže plány na stavbu začaly
opět stagnovat. Bohužel z těchto všech
důvodů došlo k začátku realizace teprve
až v loňském roce.“

yy Chtěl bych
znát váš osobní názor. Opravdu si myslíte,
že severní obchvat městu výrazně pomůže?
„Jednoznačně ano! Vím, že si hodně lidí
myslí, že většina vozidel míří do obchodních zón v okolí Kauflandu v Konečné
ulici nebo Tesca v Držovicích a ta se pak
stejně vrací do centra města. Ale musíme
si uvědomit, že severní obchvat odtáhne z centra Prostějova všechna vozidla,
jejichž řidiči míří z Olomouce nebo obchodních zón do Kostelce na Hané, Ptení a na Konicko. A jelikož máme v plánu
i druhou etapu severního obchvatu, která povede z Kostelecké ulice přes Tichou
s vyústěním u Domamyslic, dosáhneme
i toho, že obchvat budou využívat lidé
ze západní části Prostějova, Mostkovic
a Plumlova.“
yy Když jsme u té druhé etapy severního obchvatu, jak daleko je k její
realizaci?
„Pokud mám správné informace, tak
Olomoucký kraj už v tuto chvíli vytváří
projekt na tuto výstavbu. Jako město
Prostějov máme na této investici eminentní zájem a na realizaci budeme tlačit.
Rádi bychom do tohoto projektu také
začlenili naše myšlenky a požadavky ve
prospěch našich občanů.“
yy Večerník už posledních pět let na
základě různých vyhlášení představitelů města i Olomouckého kraje
informuje o zahájení rekonstrukce
Vrahovické ulice. Každý rok občanům sdělujeme, že kraj tuto dopravní investici odkládá o další rok. Paní
náměstkyně, podle posledních vyjádření krajských úředníků a náměstka
prostějovského primátora Rozehnala má dojít k rekonstrukci Vrahovické
ulice letos. Je tomu tak?
„Není, bohužel... A je mi to nesmírně líto.
I já jsem žila z informací Olomouckého
kraje, že s rekonstrukcí Vrahovické ulice
se letos na sto procent začne... Nyní nám
bylo sděleno, že došlo při výběrovém
řízení k nějakým komplikacím s dodavatelem stavby, takže s největší pravděpodobností letos k rekonstrukci nedojde.
Zřejmě zase až příští rok...“
yy V rámci tohoto projektu je pamatováno i na cyklostezku do Vrahovic
a také z opačného směru. O klasickou
stezku pro cyklisty ale nepůjde, že?
„Půjde o dva obousměrné pruhy pro
cyklisty v rámci silniční komunikace.
A že nepůjde o klasickou cyklostezku?
Jak se to vezme, tyto zvláštní pruhy pro
cyklisty na samé silnici jsou běžné všude
ve světě.“
yyA jak to aktuálně vypadá s úpravou křižovatky ulic Vrahovická a Českobratrská? Původně na toto místo
byl vyprojektován rondel...
„Před pár lety jsme měli na uvedené
místo skutečně vyprojektovanou kruhovou křižovatku, ale podle posledních
připomínek Dopravního inspektorátu
Policie ČR tato dopravní úprava není již
potřebná. Na této křižovatce nedochází
k žádným dopravním nehodám. Ale

v souvislosti s již zmíněným
ěným vybudováá
ním cyklostezky do Vrahovic budeme
muset vymyslet, jak křižovatku
žovatku přece jen
upravit tak, aby se cyklisté
klisté na stezkuu
bezpečně napojili. O vyjádření
v tomto smyslu ale musíme

ho inn
opět požádat dopravního
adnýý
ženýra Policie ČR. Případný
částí
projekt by nebyl součástí
onn
krajské investice na rekonstrukci Vrahovické ulice,
šlo by čistě o městskou záležitost. Na celé
vyřešení budeme spěchat a žádat o stavební povolení tak, abychom ho dostali
nejpozději do konce tohoto roku. Bylo
by totiž vhodné, abychom případné
úpravy na křižovatce na náměstí Padlých
hrdinů dělali společně se zmíněnou rekonstrukcí Vrahovické.“
yy Dalším problémem Prostějova je
nedostatek parkovacích míst. Znáte
řešení?
„Město je historicky nějak postavené,
hustá zástavba, relativně úzké ulice, a pokud je volná plocha, pak je to náměstí.
Do daných podmínek se těžko vkládá
možnost parkování. Nicméně problém
tu je a musíme se pokusit ho vyřešit.
Osobně se ale bojím, že to nebude jednoduché a ani to nebude k úplné spokojenosti občanů. Ono díky podmínkám
města to dost dobře nejde. V současné
době máme k dispozici dvě studie řešení parkování, k těmto studiím se bude
vyjadřovat jednak komise, která k této
problematice byla ustanovena, jednak
odborníci, stavaři a samozřejmě i vedení
města. Obě studie počítají s výstavbou
parkovacích domů v centru města. Na
doporučení a hlavně na řešení si musíme
počkat.“
yy Pojďme se ještě vrátit k okružním
křižovatkám. Již několik let je vypracován projekt na výstavbu dvou menších rondelů na Poděbradově náměstí. Je vůbec ještě v plánu je postavit?
„Určitě to v plánu stále je. Obzvláště dnes,
kdy z Žeranovské i Vodní ulice míří na
Poděbradovo náměstí čím dál tím více
vozidel, například do průmyslové zóny.
Ano, projekt je již vypracován a schválen
několik let a vydáno již bylo i stavební
povolení, jehož platnost však letos končí.
Budeme ale žádat o jeho prodloužení.
Podle posledních informací od investora
Olomouckého kraje by se oba rondely
mohly vybudovat v roce 2022, kdy je
v plánu i rekonstrukce Wolkerovy ulice.
Udělalo by se tak vše zaráz.“
yy Můžete nyní Prostějovanům již
prozradit, proč sešlo z již vámi zmíněnévýstavbyrondelunakřižovatceulic
Olomoucká a Vápenice? Obzvláště
nyní, kdy se během letních prázdnin
bude rekonstruovat právě ulice Vápenice? Obě investiční akce tak rovněž
mohly proběhnout současně...
„Bohužel jde o komunikace ve vlastnictví kraje a tak o této investici rozhoduje
právě Olomoucký kraj. I v tomto případě
je již vyhotoven projekt, ale vzhledem
k tomu, že se nyní staví severní obchvat
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města, počkáme na to, jak právě tento
obchvat sníží počet vozidel projíždějících po Olomoucké ulici. Podle toho
pak Olomoucký kraj vyhodnotí potřebu
zmíněného rondelu.“
yy Promiňte, znamená to tedy, že ve
vedení města převládl názor – čekejme?! Ale na co?
„Ano, ve vedení města bohužel stále
převládá názor, že počkáme na účinnost
severního obchvatu. Já sama jsem pro
okamžitou výstavbu kruhové křižovatky Olomoucká–Vápenice, protože jsem
přesvědčena, že severní obchvat i přes
svůj nesporný kladný smysl neodtáhne
dopravu z Olomoucké ulice natolik,
aby tato frekventovaná ulice nebyla stále
přetížena. A je pravdou, že neuvěřitelné
množství vozidel míří do nákupní zóny
v Držovicích právě ze Svatoplukovy
a Újezdu. Už z tohoto směru by tento
rondel výrazně řidičům pomohl a určitě
by přispěl k plynulosti dopravy. Navíc se
budu opakovat, že už několik let máme
v Prostějově vypracovanou koncepci
v dopravě a během uplynulých let jsme
ji plnili. Tak by se přece tato koncepce
měla dotáhnout do konce!“
yy Připravuje se nový stavební zákon. Podle něj by už památkáři neměli tolik zasahovat do stavebních
projektů obcí a měst. To by pomohlo
i Prostějovu, že?
„Už aby ten nový zákon tady byl! Například právě proti projektu rondelu na
Vápenici vydali památkáři několik pro-

tichůdných stanovisek, která my dost
dobře nechápeme. Ano, nový stavební
zákon by nám výrazně usnadnil práci na
projektech všech stavebních investic.“
yy Už před dvěma měsíci jste zmínila, že má konečně dojít k optimalizaci
fungování semaforů na křižovatkách
vnitřního okruhu. Kdy k tomu skutečně dojde?
„Už na to máme vysoutěženou speciální
firmu, ale sama realizace byla zdržena
kvůli nouzovému stavu a různým opatřením v souvislosti s nákazou COVID-19.
K optimalizaci fungování semaforů tak
dojde nyní v nejbližších týdnech. Dojde tak nejen k seřízení semaforů a prodloužení některých intervalů ‚zelené‘, ale
provoz na křižovatkách budou regulovat
také chytré kamery. Věřím, že se tak brzy
dočkáme opět takzvané zelené vlny.“
yy Během letních prázdnin je naplánována rekonstrukce povrchu vozovky na Vápenici. Objevují se však hlasy,
že některé silnice v Prostějově jsou v
daleko horším stavu a jejich opravy by
se měly upřednostnit. Co vy na to?
„Vápenice je podobně jako například
Olomoucká či Újezd jednou z nejvytíženějších komunikací v Prostějově a
jsou tam vyježděny opravdu hluboké
koleje. Proto jsem ráda, že se letos bude
opravovat. Navíc je nutno si uvědomit,
že se jedná o krajskou komunikaci, tedy
nerozhodujeme ani o pořadí důležitosti
my a dokonce ani opravu neplatíme my.
Ostatní vozovky přijdou na řadu později.“

vizitka
ALENA RAŠKOVÁ
✓narodila se 27. října 1949 v Novém Jičíně
✓ je vdaná a má tři dospělé syny
✓ střední školu vystudovala v tehdejším
Gottwaldově, poté absolvovala
Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci obor učitelství
matematiky a fyziky, čímž získala titul RNDr.
✓v letech 1973 až 1974 vyučovala na učňovské škole v Uherském Hradišti,
od roku 1974 do roku 1989 učila na SOU strojírenském v Prostějově
a po sametové revoluci až do roku 2008 vyučovala na Střední
průmyslové škole oděvní v Prostějově
✓ od roku 2009 působila na radnici jako uvolněná radní,
posléze jako místostarostka, náměstkyně primátora a v letech
2015 až 2018 byla primátorkou statutárního města Prostějov
✓ v současné době je opět náměstkyní primátora
pro dopravu a sociální oblast
✓ od roku 2004 je členkou ČSSD
✓ k jejím koníčkům patří četba, posezení s rodinou a přáteli,
cestování, má ráda moderní výtvarné umění
zajímavost: podle vlastních slov má ráda lidi a věří, že v každém je něco
dobrého, jen se někdy musí trochu déle hledat...

Pondělí 25. května 2020

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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Bez Obalu hrozil
SMRT VE VRAHOVICKÉ ULICI Prodejně
v Prostějově konec...

-<?@NµODG@O½CJHPÜ@I<nGDQ?ÁGIî Přišla NOVÁ ŠANCE!

Martin ZAORAL
Sanitka a policejní auta stojící před areálem bývalého Agrostroje ve Vrahovické
ulici zaujaly ve čtvrtek 14. května kolem
osmé hodin pozornost nejednoho
z našich čtenářů. Obratem jsme se obrátili na Policii ČR, avšak na informace
jsme si museli nezvykle dlouho počkat.
„V místě došlo k náhlému úmrtí osoby.

Věc
šetří policisté obvodního oddělení Prostějov 1. Nic v tuto
chvíli nenasvědčuje cizímu
zavinění,“ prozradil Večerníku minulé pondělí ráno
František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Přímo na místě jsme následně zastihli
spolupracovníky zesnulého padesátiletého muže. „Nejednalo se o pracovní úraz
či nic podobného. On měl dlouhodobé
zdravotní problémy se žaludkem, byl
na tom už opravdu špatně. Večer byl
unavený, usnul tady na kanapi a už se
neprobudil,“okomentoval smutnou událost jeden ze zaměstnanců autoopravny.

PROSTĚJOV Poslední červencový
den v roce 2017 byl pro lidi s ekologickým smýšlením v Prostějově dost
možná přelomový. V centru města
totiž s velkou slávou otevřel obchod
Bez Obalu v srdci Hané, a to doslova.
Kdo přišel, musel si vzít vlastní dózu
nebo pytlík, kam mu byly potraviny
navážené. Obchůdek se později přestěhoval k prostějovskému divadlu
a rozšířil sortiment. Nyní mu však
dlouho hrozilo, že skončí.

EXKLUZIVNĚ

Michal SOBECKÝ

8 VQOVQ QDLGMVW X CTG¾NW DÚXCNÆJQ #ITQUVTQLG D[NQ QDLGXGPQ DG\XN¾FPÆ V÷NQ
OWåG
Foto: Martin Zaoral
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Čtyřiatřicetiletý muž si šel zaplavat,
➢ z titulní strany

PLUMLOV Desítkám lidí procházejících se v pátek 22. května večer
v okolí Podhradského rybníka se naskytl hrůzný pohled. Velké manévry
policistů, hasičů a lékařů záchranky
dávaly tušit, že došlo k neštěstí. Přivolaní potápěči zahájili okamžitě
pátrací akci přímo na hladině a samozřejmě hlavně pod ní. Výsledek?
Tragický! Chlapík, který si šel jen tak
zaplavat, se už na břeh nevrátil. Za
vším prý přitom stojí alkohol...
„Ve večerních hodinách jsme na linku
158 přijali oznámení o čtyřiatřicetiletém muži, který si šel zaplavat do Podhradského rybníka a nevrátil se na břeh.

vylovili jej až policejní potápěči
Policisté ihned vyjeli na místo, kde proběhlo šetření a následně i pátrání. Asi
po třech hodinách intenzivního pátrání
bylo nalezeno a vytaženo z vody tělo
muže policejními potápěči, kteří úzce
spolupracovali s kolegy z hasičského
záchranného sboru. Bohužel již bez
známek života,“ informovala Večerník
během sobotního dopoledne Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Hned z několika zdrojů se k nám doneslo, co celé tragédii předcházelo.
„Než se vydal do vody, seděl na pláži

u rybníka ve společnosti dvou zdejších bezdomovců, které tu každý zná,
protože přespávají na zastávce a dělají
nepořádek. Bohužel u toho nechyběl
ani alkohol. On sám však bezdomovec
nebyl, žil společně s maminkou a chodil do práce,“ vypověděl exkluzivně
pro Večerník jeden z místních, který
byl přímým svědkem událostí.
Trojice opilých mužů dostala nešťastný nápad, že se půjdou vykoupat.
„Bylo kolem dvacáté hodiny. Lidé,
kteří procházeli po hrázi, si všimli, jak
někde poblíž občerstvení U Sando-

kana plavec mizí pod vodní hladinou.
Okamžitě tedy zavolali záchranku. Ti
dva bezdomovci byli tak opilí, že vůbec nevěděli, že se něco stalo,“ dodal
další ze svědků z řad místních, podle
něhož policejní potápěči muže našli
zhruba o půl jedenácté. „Byl to místní rodák, předtím bydlel v Prostějově,
do Plumlova se vrátil asi před dvěma
roky poté, co se rozešel s přítelkyní. Je
ho velká škoda, pro rodinu to musí být
strašná tragédie,“ dodal svědek.
Co bylo přesnou příčinou úmrtí, zjistí
až policejní vyšetřování. „U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva,“
nechtěla nijak spekulovat o příčinách
neštěstí mluvčí krajských policistů Miluše Zajícová.
(son, mik, mls)

Podle potvrzených informací by měl
být posledním dnem provozu 31. květen. Konec oznámila provozovatelka
na Facebooku. „Končí jedna krásná,
ale velice náročná etapa mého života.
Zkušenost jako žádná jiná. Kdo jste k
nám chodili, nebo nám fandili, či nám
dokonce dodávali ty lahodné produkty,
děkuji,“ vzkázala Jitka Nadymáčková
příznivcům prodejny. Ta je dosud v
Prostějově svého druhu jediná a lidé si
do prodejny chodili pro mouku, luštěniny, těstoviny i sladkosti.
Důvodů pro uzavření mělo být několik. Úvahy začaly sílit ve chvíli, kdy Jitka
Nadymáčková získala práci v oboru
zdravotnictví v Brně. Jak se ukázalo,
rozvoj obchodu a nové pracovní místo
se spolu logicky nedaly skloubit. Načas

to však vypadalo, že prodejna bude pokračovat díky páru mladých nadšenců,
kteří by ji převzali. V jednu chvíli ale jednání ustrnula na mrtvém bodě, dohoda
s majitelem nemovitosti se zdála být
nemožná. Stejně tak dopadly další kontakty s potencionálními provozovateli.
„Zájemci ztratili odvahu, nicméně na
druhé straně zde již byla bohužel moje
výpověď z prostor. Pronajímatel řekl:
dala jste výpověď, počítáme s tím, že
odejdete, my na rozdíl od vás zájemce
máme,“ uvedla na svém webu obchod
Bez Obalu v srdci Hané.
Nakonec se ale doslova za pět minut dvanáct podařilo obchůdek
zachránit. „Nastala prudká změna!
Zřejmě v důsledku toho, že některá
média se chytila mého facebookového příspěvku a kopírovala jej do
svých zpráv, tak Bez Obalu pokračuje.
Nový majitel, který mi jakoby zdánlivě překazil plány včetně dřívějšího
majitele prostoru, mě zkontaktoval a
dává budoucnosti absolutní zelenou.
Aktuálně tedy jednáme s poslední
zájemkyní, co měla o provozování
zájem,“ nadšeně prozradila těsně před
uzávěrkou Jitka Nadymáčková.
Je tak velmi pravděpodobné, že po měsících nejistoty přece jen služba bezobalového prodeje v Prostějově nezanikne.
Na definitivní zprávu však ještě čekáme.

zjistili jsme

1DEJQF $G\ 1DCNW FGHKPKVKXP÷ MQPéÊ 0GLFąÊX OCTP÷ JNGFCN \¾LGOEG RCM RąKwGN
QRTQUVQT[
Foto: Michal Sobecký

20051910731

PROSTĚJOV „Usnul v práci a už se
neprobudil,“ takto popsal skon svého
kolegy jeden ze zaměstnanců autodílny ve Vrahovické ulici. Kvůli nečekanému úmrtí v areálu zasahovali policisté, přivolána byla i záchranka. Cizí
zavinění však zjištěno nebylo.
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Konstelace hvězd Prostějova
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Už v těchto dnech se většina Prostějovanů bude zamýšlet nad letní dovolenou
a pro mnohé z nás to nebude lehké rozhodování. Koronavirová doba výjezdům
do zahraničí moc přát nebude, takže začne pořádná sháňka po tuzemských rekreacích jako za starých časů.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Až příliš
se budete spoléhat na schopnosti
druhých než na ty svoje. Trpíte totiž
pocitem hodně nízkého sebevědomí, přitom máte talentu na rozdávání. Zkuste něco začít sami a neohlížejte se na druhé.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Velice rádi
se budete zabývat domácími pracemi a zahradničením. Přitom vám
vůbec nebude vadit únava, svým
způsobem půjde o relax. Nezapomeňte ale plnit pracovní povinnosti, to by bylo zlé.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vzdáváte se příliš rychle a často ustupujete
z nedokončené práce. V následujících
dnech ale musíte dovést do konce
alespoň jednu významnou záležitost,
která je důležitá pro celou vaši rodinu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Navštíví vás
přítel, o kterém jste si mysleli, že už
dávno nežije. Z počátečního šoku se
ale brzy vymaníte a společně začnete spřádat společné plány. Dejte si
ale pozor, ať vás dotyčný nezatáhne
do riskantního obchodu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Navenek se budete tvářit optimisticky, ovšem uvnitř
budete plni hněvu a zloby. Spory s partnerem sice nechcete přenášet na kolegy
v práci, ale v některých případech vám
to ujede. A stanete se neoblíbenými.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Někde
blízko vás se bude pohybovat člověk, který se bude snažit vám ublížit. Nikoliv fyzicky, ale spíše půjde
o narušení vašich plánů a znemožnění vaší seberealizace. O koho jde,
na to přijdete před víkendem.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Velkou
radost budete mít z toho, že u rodinného krbu se konečně vyjasní
atmosféra a vy se konečně po dlouhé době budete těšit domů. Nemusíte tak už zbytečně zůstávat v práci,
abyste se vyhnuli hádkám.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete báječný nápad, který by vám
mohl přinést značný finanční obnos. Sami ale na realizaci stačit určitě nebudete. Musíte si najít zkušeného partnera. Udělejte to, i když se
vzápětí budete muset dělit o peníze.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą,67,&Ì35267Ĥ('.<
267Ĥ
267Ĥ('.<
Ĥ('.<

Jar na mytí nádobí 450 ml

32,90

44,90
(650 ml)

26,90

26,90

29,90

32,90

3URVWĝHGHNQDP\WtQiGREt
SULYiWQt]QDÿNDPO

-

24,90

-

29,90 (1l)

23,90
(450ml)
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(1l)
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12,90

12,90
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-

-
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14,90

14,90
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(85ks)

249,90

249,00

-
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-
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Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
PüVWDY
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru
začíná již zítra, tj. v úterý 26. května.
úterý 26. května - blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště
u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského)
levá strana směr z centra
čtvrtek 28. května - blok 19
Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty),
Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), za ul. Květnou

Hospodářská komora, Svaz obchodu
a cestovního ruchu, Asociace malých
a středních podniků a živnostníků
ČR a Komora daňových poradců
před dvěma dny.
Ze šetření mezi podniky a analýzy
také vyplynulo, že více než třetině
podniků by zároveň vedle zrušení
plateb pojistného pomohlo, kdyby
se stát přihlásil ke kompenzaci škod,
které jim vláda způsobila v souvislosti s preventivními opatřeními proti
šíření koronaviru. „Drtivé většině
podnikatelů nejde o náhradu ušlého
zisku, ale o alespoň částečnou náhradu škody, kterou jim způsobila vládou zavedená preventivní opatření.
Stát jim nařídil zavřít, přišli tedy o svůj
příjem. Ale nadále měli výdaje, měli
povinnost zaměstnancům vyplácet
mzdy, státu odvádět odvody a jiné
zálohy daní, hradit nájemné, splácet
úvěry, v některých případech museli
vyhodit nakoupený materiál, například restaurace vyhodily do popelnic
nakoupené suroviny. Škodu přitom
neměly jen ty podniky, které musely
okamžitě zavřít. Ale ne všechny mají
dnes nárok na nějakou podporu. Třeba neměly zaměstnance na překážkách, ale přišly o svůj odbyt,“ poznamenal Dlouhý.
Podle odhadů Hospodářské komory
můžou podnikatelé podat desítky až
stovky tisíc žalob. Kdyby vláda dala na
stůl férovou nabídku k jednání s podnikateli – např. dohodu, že pokud jim
bude uhrazena alespoň půlka nákladů
prokazatelně vzniklých během krize,
dojde k mimosoudnímu vyrovnání,
a nebudou mít další nároky, každý
podnikatel by si pak dal na misku vah,

zda vůbec chce podstoupit vleklý a co
do výsledku nejistý soudní spor, anebo raději se spokojí s půlkou náhrady
škody. Po náhradě škod volají hlavně
nejpostiženější odvětví – restaurační
služby a cestovní ruch (65 %, resp. 63
% firem upřednostňuje tuto formu
podpory).
Z analýzy Hospodářské komory
dále vyplynulo, že firmy s více než
250 zaměstnanci volají především
po prodloužení programu Antivirus. Tuto formu podpory potřebuje
polovina respondentů mezi velkými
firmami.
Velké firmy také intenzivněji upřednostňují rozšíření programu Antivirus o další režimy, např. pro firmy, které musí udržovat trvalý provoz, i když
je pro ně ztrátový. Další režim programu Antivirus by mohl pomoci třetině
firem ze zpracovatelského průmyslu.
Pokračování nějaké formy programu
Antivirus by uvítaly i tři pětiny všech
firem z cestovního ruchu.
Šetření Hospodářské komory mezi
podniky také ukázalo, že pětina podniků by uvítala především snížení
administrativní zátěže, častěji se přitom jedná o právnické osoby a subjekty působící v oboru stavebnictví. Výhodné úvěry preferuje před
ostatními formami pomoci jen 16 %
firem, a to především ve stavebnictví
a v cestovním ruchu. Pomoc v podobě grantů preferuje zcela okrajový
počet podnikatelů.
Do šetření se zapojilo 796 členů
Hospodářské komory všech velikostí a působících ve všech hlavních odvětvích a regionech ČR.
Zdroj: HK ČR

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: Mořice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 8.6. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 ho- Dne: 17. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice din. Vypnutá oblast: Oboustranně hodin. Vypnutá oblast: část města
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. hlavní ulice od č. 94 a 21 po konec Kostelec - celé ul. Legionářská, ReJednostranně ulice Horní brána od obce směr Němčice s č. 152 a 50. Uli- voluční, Příhon, Zahradní, Krátká,
č. 271 po č. 420. Oboustranně ul. Za- ce k zámku vč. č. 13, 123, 100. Ulice Lešanská, Husova, Partyzánská, Přehradní od ul. Šafaříkova po č. p. 133 od č. 180 a 108 po č. 163 a 96. Od- myslovka, Za Kapličkou, Dvorek,
a 471. Jednostranně Komenského běratelská trafostanice Mořice ZD (č. Bezručova, Smetanova č. 1 a 22, Třenám. od č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 300711).
bízského - mimo část ulice od č. 407
(ZUŠ).
Obec: Plumlov
po č. 673, část ul. Tyršova - levá straObec: Vrchoslavice
Dne: 10. 6. 2020 od 7:00 do 15:00 na od ul. 8. května po č. 36 (obchod),
Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: Bližník vč. mimo č. 954, část ul. 8. května od
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně MŠ, Na Aleji + č. 251, Podhradská, křižovatky ul. Legionářská po konec
podél silnice od Mořic od č. 114 po Zámecká (mimo areál zámku), ul. města sm. Prostějov vč. ČS PHM, náč. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně Boskovická jednostranně od bývalé- draží, kovovýroba Z. Balaš, dále část
ulice za školou od č. 140 a 130 po ho kina č. 362 po č. 112 vč. nákupní- od ul. Husova po ul. Tyršova.
konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, ho střediska a druhá strana od č. 544 Obec: Němčice nad Hanou
včetně ulice s č. 170, 158, 153, 176. po Tyršovo nám., celá ul. U Parku po Dne: 18. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
Dále č. 5, 71, 72, kostel, oboustranně č. 233 a dále ul. Sv. Čecha po č. 229 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
od č. 113 a 11 po konec obce směr a 297, Tyršovo nám. č. 158, 159, 160, Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. JedNěmčice ohraničený čísly: 138, 139, 180, 181, 183, 184, 186, bankomat, nostranně ulice Horní brána od č. 271
157, 40 a 53.
CETIN a.s. a celá ul. Krátká.
po č. 420. Oboustranně ul. Zahradní
Obec: Určice
Obec: Určice
od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a 471.
Dne: 16. 6. 2020 od 7:30 do 15:00 Dne: 15. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 Jednostranně Komenského nám. od
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 466, hodin. Vypnutá oblast: č. p. 495, č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
478, 500, 518 a parc. č. 1461.
483, 486, 468, 497.
E.ON Distribuce a.s.
20052120744

20052120743
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Oznámení o přerušení dodávky

Klást na důraz na čistotu je obzvlášť v současné době, kdy na nás útočí viry ze všech
stran, více než nutné. Proto stoupá poptávka po čisticích prostředcích a pomůckách
všeho druhu. A tak jsme zjistili, že nejlevnější jar na nádobí nabízí Billa i Kaufland,
Somat tablety do myčky na nádobí Tesco s Penny marketem, kde koupíte i cenově
nejvýhodnější drátěnku. Pro Finish gel do myčky nádobí XXXL se vypravte do Albertu, privátní značku na mytí nádobí nabízí za nejnižší cenovku Lidl, který má
stejně jako Billa a Penny market i nejlevnější houbičku na nádobí.
Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 20. května.
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INFORMUJE
Zatímco firmy s více než 250
zaměstnanci budou potřebovat hlavně prodloužit a rozšířit
program Antivirus, problémy
malých a středních podniků by
výrazně zmírnilo, pokud by jim
vláda dočasně zrušila placení
povinných plateb pojistného podobně jako u OSVČ, placení daní
a kompenzovala jim prokazatelně vzniklé škody. Vyplývá to z nové
analýzy Hospodářské komory na
základě šetření mezi 800 podniky
všech velikostí a oborů.
„Aby byla pomoc státu kvůli vládou
zavedeným opatřením proti šíření
koronaviru skutečně efektivní, měla
by se přizpůsobit reálným potřebám
podnikatelů. Vzhledem k tomu, že
současná situace znamená pro firmy
větší nároky na likviditu, mohlo by
se zdát, že podnikatelé budou upřednostňovat výhodné úvěry COVID,
jaké byly nabízeny ČMZRB ve spolupráci s komerčními bankami. Představa firem o formě pomoci státu se
ale od této obecné domněnky výrazně liší,“ poukazuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na
výsledky nejnovější analýzy.
Podnikatelům by nejvíce pomohlo,
kdyby vláda dočasně zrušila placení
pojistných odvodů nebo daní. To
by pomohlo dvěma třetinám všech
podniků ustát současnou krizi. Podnikatelé přitom už dříve uvedli, že
vládou navržené pouhé posunutí plateb na podzim, navíc i nadále penalizované úrokem, je jen odkládáním
problému. V dopise adresovaném
premiérovi, ministryni práce a předsedům poslaneckých klubů to sdělila

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Budete si dělat, co se vám zamane.
A pak se nedivte, že v žádném kolektivu oblibu rozhodně nezískáte.
Zkuste brzdit své vášně a začněte
mít ohledy na druhé. Sami se rozhodně úspěchu nedočkáte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Už delší čas sháníte novou práci
a nyní nastává ta pravá doba, abyste
změnili zaměstnání. Dostanete totiž
nabídku, která se jen tak neodmítá.
Možná se budete muset stěhovat,
ale peníze jsou peníze.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Čeká
vás významná společenská akce. Vy ale
záhy zjistíte, že ve svém šatníku nemáte
příhodný oděv, který byste si na oslavu
oblékli. Neváhejte a zamiřte co nejdříve na nákupy. Ať to stojí, co to stojí!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čekají vás
spory se sousedy, se kterými se už
delší čas nemusíte. Nejste v domě
příliš oblíbení a dotyční vám to
právě teď dají najevo. Pokud se nechcete stěhovat, naslouchejte svým
kritikům.

Pondělí 25. května 2020
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OD 25. DO 31. 5. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem dál,
až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní
vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.
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SLUŽBY

PRODÁM

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Prodám palivové dříví za dobrou cenu.
721 344 771. Práce různého druhu.
Tel.: 605 86 41 40
Sečení trávy a náletových křovin.
Prodám starší vybavení stolárny-protahovačku, hoblovku, dlabačku a jiné. Tel.:
728 949 375

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

Prodám Škoda Fabia, šedá metalíza,
2000.02, 44kW, 1,4 najeto 112.000 km,
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
TK 4/2022. První majitel. 100% garance
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
najetých km. Tel.: 732 548 756
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Prodám levně 8 metrů čtverečních
Tel.: 604 820 358
minerální vaty tlouštky 10 cm.
Tel.: 774 664 966
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Dnes, tj. 25. května 2020
vzpomínáme 10. smutné
výročí úmrtí
paní Evy KOŘÍNKOVÉ
z Čechovic.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

Dne 27. května 2020
si připomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Miloslava KRATOCHVÍLA
ze Seloutek.
Stále vzpomíná syn Miloš.

Láska v srdcích nekončí,
v srdcích navždy Tě budeme mít...
Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.

KOUPÍM

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

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

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

Život jde dál jak tiché řeky proud,
jen bolest zůstává a nedá zapomenout.

Dnes, tj. 25. května 2020
vzpomínáme
p
3. smutné výročí,
ý ,
kdy nás opustil náš milovaný
manžž l, tatínekk a dědeček
manžel,
děd
ddčk
pan Antonín VALČÍK.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Masáže dílčí i celého těla, ruční
lymfodrenáže nohou
(zeštíhlí a navodí lehký krok).
Žeranovská 1012/34, Pv
Objednávky tel.: 608 639 609
alternativajana@seznam.cz
masazejanahladka-cz.webnode.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.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

200562120790

AUTO-PYTELA výkup
starších vozů od roku 1960.
Platba hotově při převzetí
volejte 602720182
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 24. května 2020
by oslavil 80 let
pan Vladimír LIEDERMAN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jaroslava a celá rodina.
Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Škoda je, že už tu s námi nemůžeš být,
abys
b mohla
hl svéé narozeniny
i oslavit
oslavit.
l it
M na Tebe
My
T b neustále
tál vzpomínáme
zp í á
a své myšlenky Ti posíláme.

Dne 23
D
23. kkvětna
ět 2020
jsme vzpomenuli 3. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Ludmila VALČÍKOVÁ
a dne 6. září 2020
by se dožila 101 roků.
Za vzpomínku děkuje
snacha s rodinou, dcera
s rodinou a syn.

Dne 24. května 2020
uplynulo 8 let od úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s
námi. Děkují manželka Oldřiška,
synové Mirek, Tomáš, Aleš a sestra
Libuše s rodinou.

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

FINANCE

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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
Zprostředkuji půjčku 5-30.000 Kč. Peníze ihned po schválení. ExpressCash.
Kdykoliv volejte. Tel.: 733 666 493

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 24. května 2020
jsme si připomenuli 3. smutné
výročí, co nás navždy opustil
pan Jaroslav PIŇOS
z Plumlova.
S láskou vzpomíná rodina.
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí
v srdcích tě navždy budeme mít.

"Naše srdce na
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PODĚKOVÁNÍ

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

Dne 27. května 2020
bby se ddožila
žil 90 llet naše
š maminka,
i k
babička a prababička,
paní Jiřina MERDOVÁ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomínají syn
a dcera s rodinami.

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

DARUJI
Daruji za odvoz starý, rozkládací gauč.
Tel.: 721 881 530

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

Dne 24. května 2020
jsme si připomenuli 3. výročí úmrtí
pana Ladislava MUSILA.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka Eva a synové Ladislav
a Pavel s rodinami.

Dne 27. května 2020
uplynou 4 smutné roky od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znal
i a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

16011421482

JE V PÁTEK
29. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

Dne 29. května 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa MRÁZE
z Kelčic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Dne 26. května 2020
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Ivony PAVELKOVÉ.
Za vzpomínku děkuje
manžel a dcera s rodinou.

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

Dne 28. května 2020
uplyne 11 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

Dne 30. května 2020
vzpomeneme 10 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Jan MINX
z Seč-Hrochov.
Stále vzpomínají sourozenci
a družka s rodinami.
Prosím, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuji.

„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.“
S pozdravem a díky
Dr. h.c. Michal J. L. Mejzlík,
Kamenictví Mejzlík
Děkuji paní řečnici Elišce Komárkové za
velice pěkně připravené a interpretované
smuteční rozloučení s naším tatínkem,
panem Františkem Hořavou. Děkuje
dcera Jitka Solařová s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Šnajdr 1941
Tvorovice
Kamil Musil 1930
Prostějov
Emilie Hexmanová 1933
Slatinky
Josef Slouka 1939
Prostějov
Dobromila Mézlová 1926 Klopotovice
Dagmar Hradilová 1943
Čechy pod Kosířem
PhMr. Jarmila Otevřelová 1925 Vyškov

Dne 27. května 2020
si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Romana FINKA
z Dobrochova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Alena, synové Roman,
Adam, Stanislav, snachy Monika,
Jana, vnoučata Románek, Anička,
Janička a Ellinka.

Poslední rozlouèení
Středa 27. května 2020
Libuše Reiterová 1930 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Zajíčková 1940 Ohrozim 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 29. května 2020
Alena Žáčková 1931 Mostkovice 13.00 kostel Mostkovice
Anna Vysloužilová 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 30. května 2020
Josef Kučera 1950 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Středa 3. června 2020
Libuše Sequensová 1944 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Kašparová 1945 Prostějov Dagmar Zapletálková 1950 Drahany Marie Krušinová 1933

Alojzov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaromír Výmola 1934

Prostějov Miroslav Herink 1947

Prostějov Jarmila Skovajsová 1939

Prostějov
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Firma na šití kožené konfekce hledá
šičky a pomocné síly do výroby.
Zvýhodněné platové podmínky
a firemní benefity.
Dotazy na tel. 603834529.
Na obsluhu letní zahrádky přijmeme
brigádníky. Možno i na HPP.
Tel: 775 780 046
Přijmeme skladníka na HPP. Požadavky: znalost práce na PC, fyzická zdatnost. Tel.: 777 099 406
Pro komunikativní a aktivní nabízíme
lukrativní přivýdělek. Tel.: 777 838 910
Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně.
Info na tel: 603 533 508

Pondělí 25 května 2020

HLEDÁTE PRÁCI?
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Automechanici
20 000 Kč
Provozáři maloobchodu 25 500-30 000 Kč
Obchodní zástupci
25 000 Kč
Manažeři týmu
60 000 Kč
Prodavači masa a uzenin 18 000 Kč
Účetní
20 000 Kč
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Provoz
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
pružná prac. doba
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
vysokoškolské

Firma
FEDOR Auto, Prostějov
MAKOVEC, Kostelec na Hané
DRIVE, Prostějov
SMS finance, Prostějov
ZD Vícov – jatka Lešany
PROFROST, Prostějov

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Montážní pracovníci

100 Kč/hod.

pružná prac. doba

střední odborné

TRINIUM Invest, Mostkovice

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

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

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

Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.
20052110746

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

REALITY

Nabízíme

20051310706

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

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

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877

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

Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ

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

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<

Pronajmu v Prostějově obchodní
prostory 120 m2. V centru města Prostějova. Vhodné na obuv, zelenina,
cokoliv. Tel.: 777 13 55 40,
99fab@seznam.cz
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Od 1.6.2020.
Cena 5.000 Kč+inkaso. Tel.: 732 548 756
Pronajmu vybavený byt 1+1 v Pv.
Tel.: 704 41 66 41

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,

Volejte: 739 322 895
NN-RãWRYR29FLKOD
.þ
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
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Volejte: 739 322 895
&KDWD.RVWHOHFNi
NMHGQiQt
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud nabízíte reality.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

3521È-0<
Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUDYHGYRĜH .þ
Volejte: 739 322 895
'YRĜiNRYDFLKOD
.þLQN

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
3URQiMHPJDUiåH]D0HFKDQLNRX .þPČVtF
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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VOLEJTE: 739 322 895

'23258ý8-(0(

20051810730
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INZERCE JE V PÁTEK
29. KVÌTNA V 10.00 HODIN

%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

0CwGTWDTKMCą¾FMQXÆKP\GTEG
LGVCF[UV¾NGRTQ8¾U
8[WåKLVGą¾FMQXÆKP\GTEG
CXÚJQFPÆCMEG\FCTOC
-QPVCMVWLVGKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

3URGHM FKDW\ .RVWHOHFNi
XO 3URVWČMRY &KDWD ]GČQi
VNOiGiVH]YHUDQG\DMHGQRKR SRNRMH D MH SRGVNOHSHQi
=DVW SORFKD P 3ORFKD
SR]HPNXPâtĜNDDåPGpONDP1DSR]HPNXMHHODYODVWQtVWXGQD3R]HPHNMHRSORFHQê
]þiVWLRVi]HQRYRFQêPLVWURP\
&HQDNMHGQiQt

7HO
3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ 3ORFKD
P
þWYHUFRYpKR
WYDUX FFD[P 3R]HPHNOHåtYFKDWRYpREODVWL
YþiVWL3OXPORYVNpSĜHKUDG\]YDQiýXEHUQLFH3R]HPHNMHRSORFHQêXGUåRYDQê
EH] GĜHYLQ 3ĜtVWXS N SR]HPNX SR OiYFH SĜHV SRWRN
$NWXiOQČSR]HPHNVORXåLOMDNR]DKUDGDGOH~]HPQtKR
SOiQXYKRGQêSURYêVWDYEXUHNUHDþQtFKDW\1DSR]HPNXMHHOHNWĜLQD
&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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I jednadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 28. 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

sídliště Svobody
Dušan KERN, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč nasortimentprodejny.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Hunal
T
Pavel ROZEHNAL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
POTÍŽE S UČENÍM
Eva VLÁČILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vyučovací hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 9, 6, 8
Lubomír NOVÁK, Pěnčín
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?

20020760204

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pomozte nám zachránit
Hana KŘÍŽKOVÁ, Prostějov
CLUB Záhoří v Prostějově.
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na akci klubu.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þGRKHUQ\

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

HADI, KRKY, ATLETI, HNĚV, ALEŠEK, LETÁK, OPÁL, ŠTEP, POUK,
OHNIŠTĚ, FARAO, DYNASTA, VTIPY, OTOV, NEBE, ATELIT, HOPLA,
TOUHA, TRAŤ, OPATI, OLŠE, POHON, VOLATA, CAEN, STON,
TKÁNĚ, DEKL
+PRWD 3ĜLYiGČW
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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BÁDEJTE, KDO SE
S
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili POLITIKY
a graficky lehce poupravili dosud poměrně utajeného člena rady Statutárního města Prostějov s iniciály
RK, který byl v roce 2018 zvolen za hnutí ANO 2011…
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DOPŘEJTE SVÉMU TĚLU...
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TIP 9HîHUQtku

VÝSTAVA ART ACTIVE NABÍZÍ
PRŮŘEZ VÝTVARNÝM UMĚNÍM
.'<¤7957(..9¨71$$l1('¨/(¤(59(1&(+2',1
.'(08=(80$*$/(5,(935267¨29¨107*0$6$5<.$
né výtvarné osobnosti. Tady je Husserl, jak by jej udělal Vincent
van Gogh nebo třeba Josef Lada. Většinou jsou to světoví výtvarníci. Myslím, že se toho Bárta zhostil vynikajícím způsobem. Kdo
se v umění trochu orientuje, ten rukopis výtvarníků pozná na první pohled,“ řekla k výstavě kurátorka Kamila Husaříková.
Celá expozice hýří tvary, barvami a samozřejmě dává odkazovat
na mnohé. „I laik v oblasti výtvarného umění rozpozná rysy práce světoznámých umělců, které se promítly právě do výsledného
díla dua Bárta–Karásek,“ poznamenala Husaříková.
Výstava se koná u příležitosti mezinárodního fenomenologického kolokvia „Prostějov Edmunda Husserla a znovuzrození
evropského racia“ a je věnovaná výročí 161 let od narození filozofa. Muzeum a galerie v Prostějově ji pořádá ve spolupráci se
statutárním městem Prostějov a pod záštitou primátora Františka
Jury. Pro návštěvníky je otevřeno kromě pondělí denně od 9.30
až 12.00 a 13.00 do 17.00 hodin.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 25. května
20:00 MAJÁK
mysteriózní drama USA/Kanada
úterý 26. května
20:00 VLASTNÍCI
česká komedie/drama
středa 27. května
20:00 BLOODSHOT
akční scifi USA
čtvrtek 28. května
20:00 PROBLÉMISSKY
historická komedie Velká Británie
pátek 29. května
17:00 EMMA.
komedie/drama Velká Británie
20:00 V SÍTI
český dokument
sobota 30. května
17:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
20:00 PROBLÉMISSKY
neděle 31. května
17:00 V SÍTI
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
do 19. června
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

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 26. a čtvrtek 28. května
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

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

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 26. května od 17:00 hodin se koná zahájení kurzu rodinného poradce „JAK BUDOVAT ZDRAVÝ PARTNERSKÝ VZTAH? I.“
* ve čtvrtek 28. května od 17:00 hodin se uskuteční tvořivá dílna „KOŠÍK Z PEDIGU“

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 27. května od 9:00 hodin se pořádá akce pro seniory a další dospělé zájemce
„NAUČNÁ STEZKA BIOKORIDOREM
HLOUČELA“, sraz u mostu přes Hloučelu
na Olomoucké ulici.
* v sobotu 30. května od 9:00 hodin se
koná akce pro rodiny s dětmi „HRÁTKY
S PŘÍRODOU V PARKU“

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ
NESLYŠÍCÍCH
A
NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní
dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní
poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici
15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30, čtvrtek
9-12:00

aneb, co se
kde děje…
Muzeum a galerie
v Prostìjovì
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

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

3ċ('3/$71e
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608 960 042

akce
v regionu...
Malířský workshop na
zámku pod Kosířem
U příležitosti 200.
výročí narození
malíře Josefa Mánesa si zámek v Čechách pod Kosířem ve spolupráci
s olomouckým klubem Potvůrka připravil sérii malířských workshopů.
Kurzy budou probíhat v autentických prostorách, kde tento významný umělec tvořil. Pod vedením zkušených lektorů si lidé mohou vyzkoušet
různé výtvarné techniky a vytvořit si
tak jedinečné umělecké dílo.
První z nich se koná už tuto sobotu
30. května a je určen rodičům a dětem, kteří si chtějí užít malování
a strávit tak tvůrčím způsobem společný čas. Sraz je od 9:30 do 10:00
hodin u oranžérie, kde si můžete zapůjčit stojan i židle. Konec je plánován na 12:00 hodin.

20052210820

Přesně dva měsíce bylo zavřené Muzeum a galerie Prostějov, v důsledku čehož návštěvníci přišli načas hned
o několik zajímavých výstav, expozici Husserl Art Active
nevyjímaje. Ještě dlouho před otevřením ale muzeum avizovalo, že řada výstav, a to včetně této, bude prodloužena.
A tak se taky stalo. Nevšední ohlédnutí za známým prostějovským filozofem bude proto k mání až do poloviny
července. Samotná vernisáž obnovené výstavy proběhne
tento čtvrtek 28. května od 17 hodin v hlavní budově.
Návštěvníkům muzea je nadále nabízen sál plný díla výtvarníka Luďka Bárty a sochaře Miloše Karáska. Ti ztvárnili
Edmunda Husserla, rodáka a zakladatele filozofického směru
fenomenologie po svém. Tedy výtvarnými pracemi, respektive těmi sochařskými. Inspiraci si však nabrali ze svých uměleckých předchůdců. Husserl tím nabyl nečekaných podob.
„Na tiscích zpodobnil Husserla tak, jak by jej zpodobnily význam-

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

VZPOMÍNKA
NA BÁSNÍKA

KULTURA

SPOLEČNOST
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vinou koronavirové panÔDGÉ
demie schylovalo, se stalo de-

Foto: Olomoucký kraj

V Kostelci na Hané byl
po patnácti letech znovu
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JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Ve středu 27. května oslaví
34. narozeniny útočník hokejových Jestřábů a prostějovský rodák
Václav Meidl.
ƔƔ S novinkou přišli na Střední
odborné škole podnikání a obchodu, vůbec poprvé si absolventi
pro vysvědčení a diplomy přijdou
v taláru.
ƔƔ Tenisový turnaj O pohár prezidenta ČTS, který je první akcí na
kurtech po koronavirové přestávce,
zná svůj harmonogram. Dorazila
však omluvenka od ženské jedničky.
Čtěte na straně 36

SERVIS PRO ŽENY

A PŘECE MAJÍ
GÓLMANA!

ƔƔ Prostějovští Jestřábi získali pro no(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vou sezónu brankáře číslo 1. Večerník
jeho jméno předpovídal již před častrana 33
sem…

V sobotu druhá liga:

vítací tabule s Vítkovicemi
PROSTĚJOV Tak, a je to tady!
Po dvouapůlměsíčním půstu se
fanoušek prostějovského fotbalu
může opět těšit na ligový zápas.
V 19. kole Fortuna:Národní ligy
přivítá eskáčko na stadionu areálu
SCM Za Místním nádražím v tabulce předposlední Vítkovice.
b klé Na
N stadion
t di nebuPřece jen ale nebude vše tak, jako bývá obvyklé.
de mít přístup zdaleka každý, proto také bude utkání přenášeno
přímým přenosem na webových stránkách www.1skprostejov.cz.
Na utkání samotném podle platných regulí může být maximálně 300
osob, ovšem včetně samotných aktérů a organizačního zabezpečení.
K tomu je třeba připočítat majitele permanentních vstupenek, kteří si
však musí vyzvednout zvláštní vstupenku pouze na tento duel v předprodeji. Bez tohoto lístku nebude vstup na stadion nikomu umožněn.
Toto je potřeba zvládnout ve středu 27. května od 14.00 do 16.00 hodin
na sekretariátu klubu stadionu Za Místním nádražím. Pokud zůstanou
ještě nějaké vstupenky do volného prodeje, bude možné je zakoupit ve
čtvrtek 28. května opět od 14.00 do 16.00 hodin.
Nezbývá než doufat, že si cestu na stadion najde maximálně možný počet fanoušků. Hráči totiž budou o podporu proti týmu, se
kterým vzhledem k jeho dosavadním výsledkům lze očekávat bodový zisk, určitě stát.
(tok)

vs.

ƔƔ Dneškem, tj. v pondělí 25. května, opět otevírá jídelna v Kostelci
na Hané, odkud si obědy brali například senioři.

WWW.VECERNIKPV.CZ

ƔƔ Právně dnes se po celém tuzemsku
otevřou brány památek a my máme pro
vás druhou pozvánku
strana 23

Chystají se nové eskáčko

ƔƔ Čtvrtou hráčkou ze stávajícího kádru, která nadále zůstává
v A-týmu žen VK Prostějov, je mladá smečařka ze Slovenska Karolína
Fričová! Více čtěte na straně 35

0#,&'6'050#

HRADY
A ZÁMKY

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL
dvoustrana
30-31

ƔƔ V pátek by měla skončit uzavírka silnice ve Studenci, kde se více
než měsíc pracuje na novém povrchu vozovky.

ƔƔ Ve čtvrtek uplyne 150 let od
narození Viléma Otáhala, prostějovského rodáka, středoškolského
profesora a později také správce
muzea a od roku 1928 starosty
města.

Naleznete
uvnitř

s tematickou stranou, která potěší
nejen něžnější pohlaví. Co chystá seriál
strana 24
PROMĚNA IMAGE

Marek SONNEVEND

Hrajte 6. kolo

Číslo 21 •Ročník 24
Pondělí 25. května 2020

ƔƔ Také v květnu jsme přispěchali

finitivní skutečností. Extraliga druždružžstev mužů ČR 2019/2020 byla už dříve – vzhledem
m k daným zdravotním okolnostem – předčasně ukončena.
čena.
A 7. května Výkonný výbor České boxerské asosociace na svém jednání rozhodl, že v sou-těži nebude vyhlášeno žádné pořadí ani
týmový mistr republiky.

„Sice jsme vedli tabulku a měli tak největší šanci na další zlato, alee tento
krok vedení svazu považujeme za správný. Sám jsem nedávno říkal,
íkal, že
pokud v extralize proběhla jen nekompletní čtyři kola z celkového
o počtu
šesti, neměl by být titul udělován. Proto nemáme s takovým logickým
gickým
rozhodnutím žádný problém,“ potvrdil šéf a hlavní trenér rohovníků
ovníků
BC DTJ Prostějov Petr Novotný.

20052210828
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PROSTĚJOV Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučila radním umístit na vjezdech do města Prostějova nové vítací tabule. Podobné tabule již nějakou
dobu slouží, ale čas si vybral svou daň a je proto třeba výměny.
„Tabule budou umístěny v lokalitách ulic Brněnská,
Dolní, Kostelecká, Plumlovská a u obchodního domu
Tesco,“ vyjmenoval konkrétní místa prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). Jde o zhotovení pěti jednoduchých projektových dokumentací pro územní souhlas včetně související inženýrské činnosti, to je získání

souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy
a správců inženýrských sítí. „Oslovili jsme pětici uchazečů. Cenovou nabídku podali celkem dva. Nejvhodnější,
ve výši pětatřiceti tisíc korun, podala společnost Stavtes
Prostějov,“ dodal náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).

ZPRAVODAJSTVÍ
Z PROSTŘEDÍ ESKÁČKA
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 28-29

➢
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www.vecernikpv.cz

kultura v prostějově a okolí

Pondělí 25. května 2020

=SĚWGRKLVWRULHSURPDOpLYHONp


V „KASKU“ VYROSTLY
),*85Ì1<.9,'ħ1Ì
JE TAKÉ MAMUT...

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV JJako na cestě časem si aktuálně musí připadat
návštěvníci hlavního sálu Společenského domu. Společnost původní
reporáž
Exkurze a výstavy přivezla v pokoronavirové době do
ník
Prostějova putovní výstavu věnovanou osobnostem, které se pro Večerník
zapsaly do českých dějin. Kromě otce vlasti Karla IV., který chybí.
Vystavené figuríny v životní velikosti však zosobňují jiné veliči- Michal
ny dějin jako například prvního československého prezidenta SOBECKÝ
KÝ
Tomáše Garrigue Masaryka, mistra Jana Husa či Jana Ámose
Komenského. Celkově jde o více než dvě desítky figurín, na kte- cilské nebo Karlova mostu.
Vedle toho, že si návštěvníci mohou
ré se zašel podívat také Večerník.
„Osobně mezi nimi nemám favorita.
Všechny tyto osobnosti totiž za sebou
mají zajímavý příběh,“ uvedl k historickým postavám jednatel firmy Adolf
Joo, která se s historickou výstavou
vrátila do Prostějova po dvou letech.

„Přidali jsme nové postavy jako Marii
Antoinettu, Napoleona Bonaparte, císaře Františka Josefa nebo Ferdinanda
d‘Este.“ K vidění jsou i věrné repliky
například Svatováclavské koruny, královského žezla a jablka, Zlaté buly si-

èGUMÆF÷LKP[6CMUGLOGPWLGXÚUVCXCFÊM[PÊåUGNKFÆX2TQUV÷LQX÷OQJQWUG\P¾OKV\JKUVQTKEMÚOKQUQDPQUVOKèGEJ
/QTCX[C5NG\UMC
Foto: Michal Sobecký

ležitě probrat.
Výstava však nemapuje jen středověké a novověké dějiny českých
zemí, jde naopak více do hloubky. Lidé se tak v „Kasku“ mohou
seznámit i se životem lidí v době
lovců mamutů. A vlastně i se samotným mamutem. Zajímavou
figuríny prohlédnout, mají také mož- výstavu figurín pak dokreslují
nost se o nich leccos zajímavého dozvědět. U každé postavy je poutavé
čtení o životě tohoto člověka, jeho
činech i názorech. Lidé si tak třeba
mohou připomenout konzervativní
postoje císaře Františka Josefa I. nebo
život plný těhotenství a sňatkové politiky Marie Terezie. „Ano, tady Marie
Antoinetta, její dcera, vůbec nebyla
tak špatná, jak se o ní říkalo. Pomluvy
tehdy šířili například Němci,“ mohou
se lidé dozvědět o pozdější francouzské královně, která byla kritizována
za rozmařilost. V případě zájmu navíc
všichni dostávají doprovod v podobě
uvaděčky Lenky, se kterou je možné
postavy a jejich životní kotrmelce ná- saa

velké modely věcí, které byly pro
postavy typické. Zatímco tak mistr
Jan Hus stojí na hranici, u Rudolfa
II. se setkáme s náčiním pro alchymisty. Jisté je, že výstava může
zaujmout jak někoho, kdo se o dějiny zajímá, tak i naprostého laika,
který chce zkrátka vidět něco netradičního.
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Výstava zaujme bezesporu všechny generace. Děti si mohou osahat
husitské zbraně, starší si osvěží
znalosti. „Je to taková procházka
historií spojená s přednáškami pro
malé i velké,“ usmívá se Joo. Proto
byste ji neměli minout, trvá až do
neděle 31. května a otevřeno je
denně od 10.00 do 18.00 hodin.

jjaká
aká byla
bylaa výstava…
výsstaava…

3x foto: Michal Sobecký
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zajdete s autory na víno?
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KONICE Smutně začal letošní rok pro pořadatele kulturních a společenských akcí. Jen co se venku trochu umoudřilo počasí, museli své plány
zrušit nebo posunout, koronavirová opatření prakticky zastavila kulturní
život. Organizačním peklem si prošli také v Konici. Ta je pro region jedním
z kulturních center, zejména tamní zámek. A zatímco tamní expozice musela zavřít, nadále se bojovalo o to, zda se některé akce vůbec uskuteční.
„Například by mohly probíhat
Michal SOBECKÝ ná.
koncerty Klubu přátel hudby. Sál je
U mnoha i nyní zůstává velký otazník. pro osmdesát lidí, ale jestliže před,
I když se už může na akci objevit i tři za, vlevo i vpravo má být od každésta lidí, jiná opatření jsou nemilosrd- ho posluchače prostor. Na Hanku
1DTC\[,CPC&GOGTEKJQLUQWKPURKTQXCPÆLCRQPUMÚOOKPKOCNKUOGO
Foto: www.gupv.cz

PROSTĚJOV Na rozdíl od takových muzikantů pracují malíři
obvykle v osamění svých ateliérů.
Osobně se s nimi potkat proto není
tak jednoduché. Setkat se s malířem
Janem Demercim u sklenky vína ale
budou moci všichni zájemci již tuto
středu 27. května od 16:00 hodin
u příležitosti ukončení výstavy Ida.
V Galerii umění Prostějov na Svatoplukově náměstí (najdete za OC Zlatá
brána) bude ve středu přítomna i au-

torova partnerka. Petra Volta minimalistické obrazy svého druha na téma
ženy doprovodila slovem.
„Jedná se o minimalistickou tužovou
malbu inspirovanou japonským minimalismem. Možná to není umění
určené právě každému, ale kdo chce,
tak si v něm to své najde. Doprovodné
texty pak mají erotický podtext a týkají
se různých podob vztahu mezi ženou
a mužem,“ přiblížil galerista Jindřich
Skácel.
(mls)

Dva radniční obrazy
projdou restaurováním
PROSTĚJOV Čas je neúprosný a podepsal se i na obrazech, které jsou
umístěny v chodbě druhého patra
radnice na náměstí T. G. Masaryka.
Obrazy „Sen dívky“ a „Sen jinocha“
autora Jana Preislera tak čeká restaurování.
Práce na obnově obrazů finančně podpoří Olomoucký kraj. „Od hejtmanství
jsme získali dotaci ve výši 180 tisíc korun. Nyní o jejím přijetí budou rozho-

dovat zastupitelé,“ nastínil primátor
František Jura.
Statutární město Prostějov o dotaci žádalo letos v únoru a bylo úspěšné, když
prošla hodnocením a byla schválena.
„Celkové předpokládané náklady na provedení restaurátorských prací činí téměř
373 tisíc korun. Smlouvu o poskytnutí
dotace budeme zastupitelům předkládat
na zasedání dne 16. června,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Křížkovou máme zase vyprodáno,
tak uvidíme, nejspíš podnik přesuneme na nádvoří,“ zamyslel se ředitel městského kulturního střediska
Tomáš Vrba.
Právě u akcí konaných v uzavřených prostorách je tento problém
nejpalčivější. Ovšem nejen u nich,
otazník visí i nad oslavami města.
Na ty zatím ani Konice nezve. Jisté
je tak pořádání pouze minimum

akcí. „Určitě proběhne 20. a 21.
června výstava bonsají. A jsem
si jistý, že také Konické štrapáce
proběhnou, to je venkovní akce,“
uvedl Vrba s tím, že ani trénování
paměti konané v komunitním centru by nemělo být ohrožené. „Vše
se uvidí hlavně v půlce června.
Záleží samozřejmě na ukázněnosti
lidí, co všechno tou dobou bude
možné a co ne,“ dodává.

Vladimír Franz vystaví obrazy

ve Zlaté bráně a zahraje v kostele
0LPRŐiGQiXGiORVWNXOWXUQtKR
OpWDVHFK\VWiQDVWŐHGXÿHUYQD

PROSTĚJOV Tohoto muže si
nespletete! Hudební skladatel
a výtvarník je známý rozsáhlým
tetováním celého těla včetně obličeje. Do povědomí širší veřejnosti se zapsal svojí prezidentskou kandidaturou, v níž jej před
osmi lety podpořili zejména mladí lidé. Již brzy se tento vysokoškolský profesor představí také
v Prostějově. Lidé budou moci
vyrazit do OC Zlatá brána na
výstavu jeho velkoformátových
obrazů Má vlast stejně jako na
jeho varhanní koncert v hlavním
prostějovském kostele.
Vladimír Franz loni oslavil své šedesáté narozeniny. Ve své tvorbě se
již více jak deset let intenzivně zabývá českou krajinou, nelze se tedy
divit, že jeho výstava nese název Má
vlast. „Veškerá dobrá energie, která

zde kdy byla, propojila naši krajinu
s nebem. Mým cílem je stát se její
součástí a propojit ji s krajinou, kterou si neseme uvnitř sebe,“ představil svoji práci Vladimír Franz, který
před dvěma lety vydal stejnojmennou knihu obsahující kromě obrazů i jeho úvahy či básně v próze.
„Stalo se tradicí, že jedenkrát ročně
pořádám velkou výstavu výrazné
umělecké osobnosti. Poprvé mám
premiéru také jako pořadatel hudebního vystoupení. Koncert na
varhany v podání profesora Vladimíra Franze bude jistě velký zážitek
pro celou prostějovskou veřejnost,“
upozornil galerista Jindřich Skácel, který vše pořádá ve spolupráci
s prostějovskou farností a OC Zlatá
brána, a to koncentrovaně v rámci
jednoho dne. „Koncert se bude konat ve středu 24. června 2020 od

8NCFKOÊT(TCP\PCRTXPÊFQLGO\CWLOG\GLOÆPCUXÚOVGVQX¾PÊOMVGTÆRQMTÚX¾
EGNÆLGJQV÷NQ
(QVQCTEJKX8NCFKOÊTC(TCP\G

šestnácti hodin v kostele Povýšení
sv. Kříže v Prostějově, na něj pak
ve stejný den naváže vernisáž výstavy obrazů. Ta proběhne zhruba
v 17:00 hodin ve druhém patře
obchodního centra Zlatá brána.
Výstavu zahájí profesor Ivo Barteček,“ prozradil Jindřich Skácel, jenž
výstavu i koncert věnuje lidem v prv-

ní linii, kteří skvěle zvládali aktuální
epidemii. „Chtěl bych tímto všechny
pozvat, aby mohli oddechnout a užít
si po dlouhé době kulturního půstu
něco mimořádného,“ vzkazuje.
Na obě akce je vstup pro veřejnost zdarma, záštitu nad nimi
převzal prostějovský primátor
(mls)
František Jura.
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V minulém čísle jsme to započali, dnes dokončujeme! Nouzový
stav v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a na základě výskytu onemocnění COVID-19 citelně ovlivnil zahájení letošní turistické sezóny na českých hradech a zámcích. Ta běžně startuje s příchodem jara, nyní však nabrala více jak měsíční zpoždění. Brány
památek proto v důsledku pandemie zůstaly zavřeny déle, než
bychom si přáli. Díky postupnému uvolňování vládních opatření
však již nemusíme čekat. Vstupy areálů se otevřely už 11. května,
od kdy je možné projít si nádvoří, ochozy a věže. Vnitřní prostory
hradů a zámků se pro návštěvníky otevírají již dnes, tj. 25. května.
A právě tato tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s pořadovým číslem dvě (jedničku jste mohli najít v minulém čísle – pozn.red.) vám přináší nejen tipy, kam můžete zavítat.

Texty připravila
a Eva Reiterová
ZPRÁVY

Plánujete výlety na
hrady a zámky?
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S historií hradů a zámků bývá neodmyslitelně spojována nějaká strašidelná záhada, nevysvětlitelná událost, navíc se
po cimbuří po nocích prochází bílá paní
či duch hradního pána... Ne nadarmo se
říká, že každý pořádný hrad musí mít své
strašidlo. Kdo by také neměl rád tajemné
příběhy, které nemají rozumné vysvětlení. Chcete se vypravit na zvláštní výlet
po památkách, při kterém se budete tak
trochu bát? Poznejte s námi nejpodivuhodnější záhady Moravy, jsou blíž, než si
myslíte.

SOVINEC

Málokterý český hrad je opředen takovým množstvím záhad a tajemných historek jako Sovinec v
Nízkém Jeseníku. Nejstrašidelnějším místem hradu
je prý páté nádvoří, které má podivnou atmosféru a
na kterém se zjevuje šedý skřítek. Byla tu několikrát
spatřena bílá paní, ale i žena oděna v černém plášti,
která zvěstuje špatné události. Přímo ve vnitřních
prostorách se pak zjevuje ohnivý kůň, jak běží po
schodech. Další ze záhad se vyprávění o Soví princezně, která má být pohřbena ve stříbrné rakvi
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Každá památka si ale může upravit jak ceny,
tak může přidat další opatření proti šíření koronaviru. Proto doporučujeme prohlédnout
si před návštěvou webové stránky konkrétního místa, abyste potom nebyli nemile zaskočeni. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky
nemusí být totiž návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes uhrazené vstupné.

nepředstavitelné hrůzy v podobě krutého mučení
a upalování údajných čarodějnic. Při výsleších byly
obviněné ženy podrobeny krutému mučení, při
které přiznávaly prakticky vše, co se po nich chtělo.
V záznamech z procesů jsou tak podrobná líčení
údajných sexuálních orgií i temných magických obřadů, kterých se tyto údajné čarodějnice dopouštěly
při svých sletech. Zmučené duše prý bloudí stále
po okolí. Několik místních obyvatel bydlících ve
starých domech dodnes tvrdí, že jim v noci někdo
Malebnému zámku nedaleko od Šumperka už chodí po bytech, ze sklepů se ozývá tajemné kvílení
nikdo neodpáře smutnou pověst dějiště čaroděj- a jejich domácí zvířata se náhle začnou třást strachy.
>>> více čtěte na www.vecernikpv.cz
nických procesů. V 17. století se tam odehrávaly
pod skálou Kočičí hlava. Tajemstvím je opředeno i
podzemí hradu. Pravděpodobně se tam skrývá nesmírně cenný poklad Řádu německých rytířů, sbírka francouzských archivních vín a tajné německé
archivy. Dodnes někde na Sovinci leží neobjevený
masový hrob švédských vojáků, kterých tu za třicetileté války zemřelo zhruba 800.

VELKÉ LOSINY
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ných příslušníků. Není také dovoleno shlukování osob, a to jak v parcích či zahradách,
nádvořích a dalších venkovních i vnitřních
prostorách, tak především v místech před
toaletami, na pokladnách, před výdejními
okénky občerstvení, před výdejními automaty a v místech prodeje upomínkových předmětů. K dispozici turistům budou i stojany s
dezinfekcí a bude nutné provést důkladnou
dezinfekci rukou při vstupu do pokladen či
sociálních zařízení.
Lehké to nebude mít ani personál, který
musí zamezit zbytečnému křížení cest personálu a návštěvníků. Počet osob při prohlídkách bude kvůli viru také značně omezen.
Skupiny budou nejvíce desetičlenné, a to
včetně průvodců. Z tohoto důvodu se návštěvníkům doporučuje buď zakoupit vstupenky předem on-line, nebo alespoň přímo
na místě použít bezhotovostní platbu. I přes
značné ztráty způsobené odložením sezóny
by se neměly ceny vstupného výrazně změnit.
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Hrady a zámky jsou
hlavním cílem
letošních letních
ƉƌĄǌĚŶŝŶƉƌŽēƚǇƎŝ
z ĚĞƐĞƚŝWƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ͘

D
Dnešním
dnem, tedy 25. května, znovu
ožijí české památky včetně státních hradů
o
a zámků. S několikatýdenním zpožděním
zzahajuje jejich hlavní návštěvnická sezón
na 2020. Lidé si budou moci prohlédnout
zzpřístupněné vnitřní prostory, které byly
o
od 10. března až doposud uzavřeny. Do
o
odvolání je ovšem nutné dodržovat platn
ná opatření vydaná Vládou ČR proti šířen
ní koronaviru.
P
Přestože bývají v pondělí hrady a zámky obvvykle uzavřeny, většina památek otevře hned
v první možný den. V souvislosti s opatřen
ními proti šíření koronaviru budou muset
návštěvníci dodržovat zpřísněné pokyny
nad rámec návštěvnického řádu. Stejně jako
zaměstnanci památek musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu.
Ten, kdo v souladu s pokyny vlády nemusí
ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným
potvrzením. Povinné bude i dodržování
dvoumetrových odstupů, s výjimkou rodin-
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servis pro ženy

Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítám vás v květnovém vydání naší rubriky. Zdá se, že
to nejhorší období koronavirové pandemie je již za
námi, a tak můžeme opět volněji dýchat po všech
směrech. Většinu hygienických návyků bychom
všakmělidodržovatjižnadále.Ktomustáleutužujme imunitu, uberme stresu a přidejme na
radosti. Pojďte se ale již podívat, co jsem si
pro vás připravila. Dnes si můžete přečíst
rozhovor na téma, jak pečovat o pleť po
dlouhém čase, co jsme nosili roušky,
dále, jak to aktuálně vypadá se seriálem PROMĚNA IMAGE, jako vždy
si zacvičíme a nechybí ani tradiční
receptprovásna něco chutného.
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ODDECHOVÝ ÈAS

rozhovor se zajímavou osobností...

CVIČENÍ
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Krásné a klidné dny
přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:
„Nevěnuji pozornost ničemu, co
jiní chválí nebo obviňují. Jednoduše sleduji svoje vlastní pocity.“
Wolfgang Amadeus Mozart
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Roušky a respirátory se v posledních
dvou měsících staly nečekanou i nedílnou součástí našich životů. Díky
nim jsme chránili nejen sebe, ale
především své okolí. Na druhou stranu nás také dovedly slušně potrápit,
nejeden z nás si na ně jistě občas postěžoval. A co teprve naše pleť. Právě na ni měly a mají roušky neblahý
vliv. A tak jsme se tentokrát rozhodli
pro interview s kosmetičkou Hanou
Ondrejovou ze Studia H, které sídlí
v Prostějově, Rejskova 30.
ƔƔ Naše pleť dostala v posledních
měsících zabrat kvůli nošení roušek
a respirátorů, co se s pletí dělo pod
rouškou?
„Pod rouškou se více potí, bakterie se ve
vlku více množí, dochází k mechanickému tření i chemickým reakcím, pokud
roušku nemáme správně ošetřenou. Pokožka se stává více citlivou, je vysušená,
podrážděná. Může tak snadno docházet
k akné či ke zhoršení atopických ekzémů.“
ƔƔ Jak se tedy nyní chovat k pleti po
dlouhodobém nošení roušek?
„Je důležité se o pleť dobře starat, a to
včetně těch, co se o ni dosud třeba
nikdy nestarali. Pleť se musí opravdu

čistit ráno i večer po úplném sundání
roušky čisticím mlékem a tonikem bez
alkoholu, v dnešní době jsou oblíbené
čisticí pěny nebo oleje. Doporučuji
používat ochranné krémy, ale spíš lehce vstřebatelné a aplikovat ho alespoň
dvacet až třicet minut před nasazením
roušky, aby od krému nevlhla, a stejně
tak večer pleť hydratovat krémem, aby
se dostala do kondice.“
ƔƔCo platí na zhoršené akné?
„K čištění je třeba používat přípravky bez
alkoholu, určené na citlivou pleť, je dobré
pod rouškou nepoužívat make-up, pudr
a podobně, nechat pleť opravdu dýchat.

Ano, je tomu tak. Konečně. S dalším
uvolňováním vládních opatření se
již brzy můžeme těšit na restart seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který měl
dvouměsíční pauzu zaviněnou pandemií COVID-19. Naposledy se konal březnový díl, v dubnu a květnu
už jsme museli sedět doma. Posláním oblíbeného projektu je nejen
měnit vizáž, ale hlavně pracovat na
vašem sebevědomí, dodat radost
a novou jiskru do života. A po době
temna je právě ten pravý čas, užít si
zase chvíle štěstí. Již příští měsíc se
tak můžeme všichni společně těšit
na předprázdninové pokračovaní...
Na řadě je už čtyřiapadesátá PROMĚNA IMAGE, která bude jubilejní, jelikož
slavíme páté výročí existence tohoto
projektu. Než k tomu dojde, pojďme
se ohlédnout do historie. Psal se duben
2015, kdy PROSTĚJOVSKÝ Večerník
uspořádal úplně první proměnu.
Od té doby změnou vizáže prošlo
sedmapadesát účastníků, většinu představovaly ženy, ale našli se i odvážlivci

opačného pohlaví či manželské a partnerské páry. „Na věku u nás nezáleží,
mezi našimi vítězi byly jak mladičké slečny, z nichž nejmladší měla šestnáct let,
tak dámy středního a zralého věku, kdy
nejstarší a neskutečně vitální dáma měla
krásných 76 let,“ prozradila Aneta Křížová, patronka projektu. „S některými
jsme v kontaktu dodnes, čas od času se
potkáme třeba na náměstí nebo se i sami
ozvou s tím, že seriál celou dobu s radostí pravidelně sledují a vzpomínají, jak to
bylo. I to je pro nás patřičné zadostiučinění,“ neskrývala své pocity Aneta Křížová.
Navíc je PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vyšperkována natolik, že je o ni pravidelně
zájem nejen z Prostějovska, výjimkou
nejsou okolní regiony, ani Praha a dokonce také Slovensko. A čím se živili
účastníci proměn? Byly to obory napříč
všemi odvětvími od úřednic, prodavaček, manažerek, dělnic, cukrářek po
zdravotní sestry, kuchařky, ale také stu-
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Lépe se tak aplikují a účinkují i přípravky
na akné. Muži by měli věnovat pleti péči
po holení, přípravky hydratační a klidnící,
pokud mají vousy, tak je pravidelně omývat, aby se bakterie nemnožily. Určitě
bych doporučila návštěvu kosmetického
salónu, kde pleť ošetříme profesionálně.“
ƔƔ Jak zacházet s pletí, pokud se
kvůli nošení roušek zhoršil atopický
ekzém?
„Je dobré vše zklidňovat přípravky, které
jsou na citlivou pleť, a to ráno i večer, když
je to možné, tedy i přes den. Aplikovat
krémy a masti k tomu určené, aby nebyla
vysušená. Zde make-up opravdu vynechat a případně vyhledat kožní lékařku.“
ƔƔČeká nás léto, jak nejlépe o pleť pečovat v letních měsících?
„V nadcházejících teplých dnech bychom měli pleť ráno vyčistit a hydratovat
lehce vstřebatelným krémem s ochranným faktorem. Během dne je dobré
pleť osvěžit rozprášením minerální vody
a pak osušit. Dobrým pomocníkem je
papírový kapesník, kterým pleť můžeme
během dne průběžně osušovat jen tím,
že ho přiložíme na tvář, aby nedocházelo
k podráždění. Večer pak po čištění dodat
hydratační sérum a noční krém.“

Ohlédnutí za pìti lety seriálu PROMÌNA IMAGE
Narozeninový díl se blíží
dentky nebo seniorky. „Hlásíte se nám
nejen vlastním přičiněním, ale pravidelně se jedná o vyjádření lásky a vděku od
dcer, maminek, sester či babiček, které
chtějí potěšit své rodinné příslušníky.
Někdo bral naši proměnu jako splnění
svého snu, mnohé ženy za sebou měly
také těžké životní příběhy a proměnu
vnímaly jako nový start do života. Není
snad žádný díl, na který by se dalo jen tak
zapomenout. Stejně tak seriálem prošla
řada kvalitních profesionálních partnerů,
ať už to byly kadeřnické, či kosmetické
salóny, obchody s oblečením, doplňky,
brýlemi. Děkuji všem účastníkům i partnerům za společné zážitky a těším se na
mnoho dalších,“ ohlédla se za pětiletou
dekádu tvůrkyně projektu.
Všech dosavadních třiapadesát
dílů PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku najdete na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz, kde nechybí
ani videa a fotografie.

I DUŠI
V tomto okénku se budeme
již po pětašedesáté
společně věnovat
různým harmonizačním,
relaxačním, ale také posilujícím
či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde,
je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se
zaměříme na posílení vnitřního
stabilizačního systému, břicha,
zadku a zadní a vnitřní strany
stehen, a to opět za pomoci láhve.

LXV.
DÍL

1. Jako první si připravíme PET
láhev. V tomto cviku si lehneme na
záda a umístíme ji mezi chodidla
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Následně zatlačíme chodidly
do láhve a zvedáme nohy nahoru
směrem ke stropu a dolů. Když
zvedáme nahoru, zvedáme do
výšky, do které zvládneme láhev
udržet (viz. foto). Ze začátku
vám bude možná padat, ale to
jen chvíli, než se naučíte zapojit
vnitřní stabilizační systém a láhev
zvládnete udržet. Cvik provádíme
alespoň desetkrát.

R ecept pro vás
Ingredience
4
2
5
2
2
¼
t

Koláèek v hrníèku

lžičky hladké mouky
lžičky oleje
lžic mléka
lžičky kakaa na pečení
lžičky cukru krupice
lžičky prášku
do pečiva
špetka soli

20051910736

Postup
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 5/2020 - Hrníčkové
recepty - moučníky na každý den.

3. Poté zůstaneme ležet na zádech,
pokrčíme nohy a láhev vložíme
mezi kolena (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

4. Nyní začneme zvedat pánev
vzhůru ke stropu. Zkuste vydržet v maximálním vytažení hýždí
ke stropu, alespoň po dobu půl
minuty (viz. foto). Následně přejděte do výchozí pozice a chvíli
odpočívejte. Opakujte dvacetkrát
za sebou. Následně se uvolněte
a proveďte protažení. Dnes jsme
účinně posilovali vnitřní stabilizační systém, břicho, zadek a zadní a vnitřní strany stehen.
A já už se zase těším na příště!
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KOSTELEC NA HANÉ Velkou
slávu zažil v úterý 19. května
Kostelec na Hané. Po dlouhých
patnácti letech se veřejnosti
znovu otevřel domek, kde svá
poslední léta života trávil básník Petr Bezruč. Olomoucký
kraj tak definitivně zakončil
rekonstrukci, o níž se začalo
vážně mluvit okolo roku 2015.
Dům má nyní stejné využití,
jaké měl před uzavřením expozic již v roce 2005. V jeho zdech
tak najdete výstavu věnující
se životu a dílu Petra Bezruče.
Hejtmanství jako vlastník budovy do rekonstrukce vložilo 8
milionů korun.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství

þHUYHQëGRPHNY.RVWHOFLQD+DQp

RSĚWSŐLSRPtQi%É61Ì.$
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ
V novém kabátě a po letech znovu přístupný veřejnosti je domek v Kostelci
na Hané, ve kterém žil a dožil básník
Petr Bezruč. Jeho úternímu otevření
dal Olomoucký kraj slavnostní ráz.
Nechyběly proslovy, vzpomínky na
doby dávno minulé i na rekonstrukci.
„I když jsme už někteří ze střední školy
déle, určitě si všichni vzpomeneme,

že právě Petr Bezruč je autorem Slezských písní,“ připomněl náměstek olomouckého hejtmana Petr Vrána při začátku akce, která byla spuštěna úderem
desáté hodiny. Jedna ze zmíněných
písní také zazněla. Náměstek hejtmana následně mimo jiné připomněl,
že původně v těsném sousedství stály
domky dva. „U takzvaného Bílého
domku bylo rozhodnuto o demolici,“
vrátil se k aktu, který před pár lety provázely mnohé vášně. Stejně tak odejmutí památkové ochrany Červenému

jaká je historie Ā:FJ:B®C domku…
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domku. Někteří místní se báli, že je to
předzvěst zboření i druhé stavby, a dokonce založili petici. „Červený domek
dlouho chátral. V minulosti se dokonce uvažovalo o jeho zbourání,“ potvrdil
Vrána. Naštěstí je tomu ale naopak.
„Díky krajské investici teď ale v regio-

nu přibylo další místo, kde lidé získají
informace o životě a tvorbě umělce,
který se zapsal do naší historie,“ řekl
pyšně náměstek hejtmana pro oblast
kultury a památkové péče.
Příprava na rekonstrukci začala před
dvěma lety a definitivně zakončená
byla letos na jaře. Červený domek byl
kompletně zrekonstruován – řemeslníci odstranili původní a položili nový
krov i strop nad druhým nadzemním
podlažím, práce zahrnovaly také výměnu podlah za nové dřevěné či keramické. Vybudováno bylo sociální
zařízení, úklidová místnost a elektrické
vytápění. Výsledkem jsou dva výstavní sály a chodba v přízemí červeného
domku, dále úpravná zahrádka s altánkem i posezením, kde Bezruč rád trávil
volné chvíle. Nechybí ani zázemí pro
cyklisty.

Ve dvou přízemních místnostech
domu je teď situována expozice o jeho
nejslavnějším obyvateli básníku Petru
Bezručovi. Na jeho konečné podobě
se podílela řada lidí, a to včetně kurátorky Jitky Vybíralové Gajdošíkové a
jejího kolegy Filipa Gregora. Ten je
například autorem textů o básníkově
životě. „Je zde jeho psací stůl a postel
s přehozem. V expozici je celá řada
osobních předmětů básníka,“ sdělil
Filip Gregor. Expozice pak působí
úhledně, i když zároveň poněkud stísněným dojmem. „Původně byla velká
část právě v bílém domku, stejně tak
vchod. Museli jsme se trochu uskromnit,“ konstatovala ředitelka Muzea a
galerie Prostějov Soňa Provazová. „V
místnosti do ulice je k vidění vybavení
pokoje tak, jak jej Petr Bezruč obýval.
V místnosti do dvora jsou panely s

texty o životě a díle básníka. Uprostřed
stojí vitrína s dokumenty a osobními
věcmi,“ popsala Provazová.
Otázkou nyní zůstává, jak v budoucnu
naloží muzeum s horním patrem červeného domku. To bylo během rekonstrukce kvůli špatnému stavu schodiště
nepřístupné. Stejně jako využití zahrádky. O tu se bude starat město Kostelec
na Hané. „Zatím jsme využití zahrady
neřešili, je to čerstvé. Určitě ale budeme hledat možnosti využití, dovedu si
představit třeba nějaké posezení s kytarou. Aby to zde žilo, když už se domek
a okolí podařilo opravit,“ vyjádřil se starosta města František Horák.
Provoz Červeného domku bude pouze
sezónní - od dubna do října s otevírací
dobou od úterý do neděle. Zájemci o
výklad se musí předem objednat, pro
ostatní je vstup volný.

Čekání na Bezruče. Červený domek otevřel až po urgencích
Nová expozice je dobře zpracovaná, zásadní je, aby se o ní vědělo
KOSTELEC NA HANÉ „Nic jiného
než Petra Bezruče v Kostelci nemáme. Na nic jiného turisty prostě nenalákáme,“ shodli se všichni účastníci
otevření červeného domku pro veřejnost, které bylo avizováno na úterý
19. května od 13:00 hodin. Po patnácti letech odkladů si však zájemci
z řad veřejnosti museli ještě další
půlhodinku počkat. Dveře od domku se jim otevřely až po telefonických
urgencích.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
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pro Večerník

Martin
ZAORAL
Prostějov má Národní dům s divadlem,
Plumlov zámek, Konice muzeum řemesel, Němčice divadelní festival, ale proč
by lidé odjinud měli chtít navštívit Kostelec na Hané? Jedinou odpovědí v oblasti historie a kultury je odkaz básníka
Petra Bezruče. Jeho červený domek byl

uzavřen před 15 lety, minulé úterý došlo
na jeho opětovné otevření. Ale ani tentokrát se to neobešlo bez čekání. „Páni politici si to dopoledne udělali mezi sebou
a na nás kašlou,“ hodnotil místní nadšenec Jiří Kastner, který tím narážel na fakt,
že oficiální zahájení provozu za účasti
zástupců samospráv i vedení muzea se
konalo o tři hodiny dříve.

Bonbóny na omluvu
Přestože přímo na domě visel plakát
informující, že otevření pro veřejnost
proběhne od 13:00 hodin, vše nasvědčovalo tomu, že na prostý lid se jaksi
pozapomnělo. Přitom mezi zhruba
dvacítkou čekajících byli tací, kteří kvůli
Bezručovi přijeli až z Opavy. Nejagilnější
z přítomných byl prostějovský zastupitel
Petr Kousal (KDU-ČSL), podle něhož
celá situace zaváněla ostudou. I proto
telefonoval vedení muzea. Až po jeho
urgencích správcová objektu dorazila na
místo. „Moc se omluvám, že jdu pozdě.
Beru to raději na sebe,“ nechala se slyšet
Marie Greplová. Nedlouho po ní osobně dorazila i ředitelka prostějovského

muzea Soňa Provazová, která všem na a Červeném domku. I proto jsem si jeho
omluvu pohotově donesla plnou mísu dnešní otevření nemohla nechat ujít.
sladkých bonbonů.
Vzala jsem i svá vnoučata Filipa a Žanetu. Oni si to vyfotili a po návratu do školy
Vše, co jste kdy chtìli
snímky ukážou paní učitelce,“ svěřila se
vìdìt o Bezruèovi
Večerníku Blažena Procházková, která
Sama expozice se lidem líbila. První zavítala z Ohrozimi.
místnost prezentuje celou řadu předmětů, které patřily Petru Bezručovi. Vypadá
to v ní jako by básník právě vstal ze svého
gauče či ze židle u svého psacího stolu.
Pozoruhodné je i vskutku skromné porcelánové umyvadlo, v němž se umýval.
GXEHQDzÄHUYHQ
Druhá místnost přináší prostřednictvím
záøí a øíjen:
deseti panelů plno zajímavostí ze života i
úterý
až
pátek: 13:00–18:00
díla muže, jehož povedená socha stojí v
sobota, neděle: 10:00–13:00
Kostelci již 50 let. „Expozice je to skuteča 14:00–18:00 hodin
ně výborná, líbí se mi hlavně autentický
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nábytek. Všechny základní věci o jeho
životě jsou tu také zachyceny. Aby si sem
lidé ovšem našli cestu, tak se o to musí
někdo starat! A nemyslím jen, že tu někdo otevře dveře, ale aby se o tom vědělo,“
hodnotil Jiří Kastner.
Návštěvy nelitoval určitě nikdo. „Mám
třiasedmdesát let a stále si dobře pamatuji, jak jsem se učila o Petru Bezručovi

èervenec
a srpen:

úterý až neděle:
10:00–13:00
a 14:00–18:00 hodin
Informace
na telefonním čísle:
775 887 067
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PROSTĚJOV Pořád je co objevovat
a o čem informovat. Zřejmě tímto
heslem se řídí spolek Hanácký Jeruzalém, který si dal při vzniku za úkol
připomínat židovskou minulost Prostějova. A i v koronavirové době je tak
stále aktivní, členové už tudíž mají
zaškrtnuto hned několik políček v
kalendáři.
„Nouzový stav naštěstí neznamenal
utlumení všech aktivit, v dubnu jsme
proto nechali vyrobit informační totem
ke starému židovskému hřbitovu. S
městem Prostějovem máme uzavřenu
potřebnou smlouvu, takže u této kultur-

ní památky bude instalována informační
tabule a zároveň vydáme ke hřbitovu tištěnou brožurku,“ prozradila členka spolku Jana Gáborová.
„Pracovali jsme a stále pracujeme na
rozšíření internetových stránek spolku v
sekci ´Židé v Prostějově´, která zahrnuje
historii této komunity, podnikání, sport,
kulturu, židovské památky a podobně.
Toto je činnost časově velmi náročná,
protože je třeba zpracovat velké množství
materiálu včetně fotografií, takže bude
pokračovat ještě dlouho. Zároveň s touto aktivitou připravujeme sadu dalších
informačních letáků včetně procházky

znovuobjeveným židovským městem,“
přidal předseda spolku Michal Šmucr.
Se spolkem i dalšími osobnostmi města
se připojil také ke čtení jmen holocaustu,
které letos poprvé – a nejspíše naposledy
– proběhlo přes internet.
Na červenec je v plánu výstava barokní
synagogy. Ještě předtím ale proběhne
akce, která přilákala loni zájem veřejnosti
i médií – ukládání takzvaných Stolpersteinů, kamenů připomínajících zavražděné obyvatele židovského původu během
nacistické nadvlády. „Kameny zmizelých
uloží ať už osobně, nebo zprostředkovaně potomci paní Edy Tausové z Prostě-

jova, která se ve svých devatenácti letech
dožila osvobození koncentračního tábora Bergen-Belsen. Její dcera s rodinou žije
v Izraeli. Ze Švýcarska bude ukládání přítomna zřejmě pouze virtuálně Eva Sternkükerová, dcera Judy Sternkükera. Ten
stačil z Prostějova, kde žil on i jeho rodina, před nacisty prchnout do tehdejší Palestiny. Zapojil se v rámci tamní brigády
britského vojska do boje proti nacistům
a po válce se vrátil v hodnosti četaře do
Československa. Získal vyznamenání za
statečnost při osvobozování republiky,“
uvádí Michal Šmucr. Akce musela být
odsunuta na 25. června.
(sob)
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PROSTĚJOV V sobotu dopoledne došlo v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku k milé události, která dojala nejenom rodiče tříapůlroční Alexandry Hlochové. Jak jsme v minulém vydání
informovali, Kateřina Piňosová s Jiřím Hlochem založili transparentní účet s veřejnou prosbou
o finanční pomoc. Léčba malé holčičky, která trpí vzácnou genetickou vadou, epileptickými záchvaty a prošla si také dětskou mozkovou obrnou, totiž vyžaduje statisícové částky ročně, na
což finanční možnosti obou rodičů nestačí. A mezi prvními, kteří se rozhodli pomoci dobré věci,
byli zaměstnanci nejčtenějšího regionálního periodika,
kteří mezi sebou vybrali částku
přesahující deset tisíc korun!
S dvojnásobnou sumou pak
přispěchali manželé Miroslav
a Petra Černoškovi.

I<KJHJ>H<G½

Významnou èástkou pomohli také
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Michal
KADLEC
Byla sobota 23. května půl desáté ráno, když
vedoucí obchodního oddělení redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Hedvika Drmolová odevzdala rodičům malé
Lexinky hned tři šeky. „Na první částku ve
výši 5 300 korun se skládali samotní členové redakce, kterým bych chtěl tímto moc
poděkovat. Jsem rád, že máme mezi sebou
lidi, kteří mají dobré srdce. Sumu pak prakticky zdvojnásobil samotný Večerník, který
věnoval pětitisícovku. A hned dvacet tisíc
korun pak naším prostřednictvím vložili
na transparentní účet manželé Černoškovi z marketingové společnosti TK PLUS.

PDQçHOpÈERNOŠKOVI

n í cvičení po dobu deseti dní. Ještě
jednou vám i panu Černoškovi za Lexinku
děkuji,“ nechala se slyšet těsně po předání
šeků Kateřina Piňosová.
„Jsme všichni moc rádi, že můžeme pomoct. Když jsem se o tomto neštěstí dozvěděla, okamžitě jsem přemýšlela, jak rodičům situaci ulehčit. Spolupráce při výběru
finančních prostředků určených pro léčbu
malé Lexinky byla samozřejmostí. Dohodli jsme se na mediální podpoře a vyzvali se
navzájem ke sbírce v redakci,“ pousmála se
vedoucí obchodního oddělení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Hedvika Drmolová, která stála za zrodem myšlenky. „Těší
mě, že se i v této těžké koronavirové době
přidali úplně všichni. Považuji za fantastické, když se s tak významnou částkou ozval

LEXINCE

Jak vzápětí prozradila maminka Lexinky,
hned od prvních dnů po zveřejnění příběhu v minulém vydání Večerníku se na
transparentním účtu objevují peníze od lidí
s dobrým srdcem. „Už několik dárců nám
poslalo od dvou stovek až po několik tisíc
korun. Všem jsem neskonale vděčná a moc
děkuji. V tuto chvíli máme pro Lexinku na
transparentním účtu okolo padesáti tisíc korun. Což je úžasné. Moc nám to v naší životní situaci ulehčí zvládnout všechny nástrahy.
Věřím, že i díky hodným lidem se Lexince
zlepší její zdravotní stav,“ neskrývala dojetí
Kateřina Piňosová.
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 po
8GFQWEÊ QDEJQFPÊJQ QFF÷NGPÊ 2415
6ö,185-¦*1 8GéGTPÊMW *GFXKMC &T
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wGM[UHKPCPéPÊRQOQEÊQFéNGPčTGFCMEG
KOCPåGNčèGTPQwMQXÚEJ/COKPMC-C
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2x foto: Michal Kadlec

Ozval se mi přímo její spolumajitel a šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek poté, co si
v minulém čísle přečetl o životním příběhu a zdravotních problémech malé Lexinky,“ představil
dárce finančních částek v celkové
výši 30 300 korun Petr Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Symbolické šeky si převzala
maminka Kateřina Piňosová
společně s otcem holčičky Jiřím
Hlochem. „Děkuji moc Večerníku i manželům Černoškovým,
tato významná finanční pomoc
mě velice dojímá. Pomocí těchto
peněz budu moci Lexince uhradit
současnou intenzivní rehabilitaci,
kterou prodělává ať už v Neurorehabilitační pan Černošek a budu ráda, pokud bude mít
klinice Arcada v Ostravě nebo v Hranicích následovníky. Určitě nekončíme,“ vyzvala
na Moravě. Jde vždy o tříhodinová intenziv- veřejnost.
ZHQVQ-CVGąKPC2KÿQUQX¾

půl roce. Lexinka dostala první epileptický
záchvat, který nás zavedl do nemocnice
a rozjelo se kolečko vyšetření i zkoumání.
Lékaři jí následně zjistili vzácnou genetickou vadu i epilepsii, prodělala
dětskou mozkovou obrnu, má
centrální zrakovou vadu a prožívá
opožděný psychomotorický vývoj,“ vzpomíná na hrůzné chvíle
před třemi roky. Nyní už Lexinka,
i díky umožněné rehabilitaci, dělá
výrazné pokroky. „Hodně jsme
trénovali to, aby uměla lézt po
čtyřech, což dlouho nedokázala.
Neuměla se totiž pořádně opřít
o natažené ručenky. Po dvoutýdenním cvičení v Neurorehabilitační klinice Arcada v Ostravě si již
teď sama po čtyřech doleze, kam
chce,“ těší se Kateřina Piňosová
z prvních úspěšných signálů ve
zdravotním stavu své dcery.
Lexinka má častou rehabilitaci
i v rámci speciální školičky Jistota
v Prostějově, kam pravidelně dochází a rehabilituje ve spolupráci
s Lipkou. „Využíváme různé kompenzační
pomůcky jako například chodítko, s nímž
trénuje stabilitu a nácvik chůze, dále vertikalizační stojan, aby si zvykala na jinou polohu
než jen ležet, jsou to i ortézky na nožky a speciální botičky, které jí drží správně nožičky, jídelní židlička, která pomáhá udržet správný
sed, aby si neničila záda, kterou používáme
také na hraní a různé aktivity. Máme také
speciální TheraTogs obleček na rehabilitace,“ vypočítává maminka vše, co chtě nechtě
patří do života osudem zrovna dvakrát nepolíbené dívenky.
Její příběh i pokroky můžete sledovat
na facebookových stránkách Lexinka,
jedna z milionu a první text najít na www.
vecernikpv.cz. 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!“
Budete dalšími, kteří rodičům malé Lexinky Hlochové pomohou v její nesnadné léčbě
a rehabilitaci? Buďte tak hodní, otevřete
svá srdce a pošlete libovolnou částku podle
svých možností na dnes již známý transparentní účet 2601389022/2010 u Asociace
rodičů dětí s DMO.
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Přispějte prosím na transparentní účet
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Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

Pondělí 25. května 2020
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Další skvělou sezónu prožívá prostějovský lukostřelec Michal Hlahůlek. Je to čtvrt roku, co obhájil titul mistra
České republiky v halové lukostřelbě. A aby toho nebylo málo, nyní si připsal také tuzemský rekord v počtu bodů. „S deštěm
přišly i krásné momenty! Na sobotním závodě Michal Hlahůlek vytvořil nový český rekord v hodnotě 668 bodů,“ informoval
Facebook prostějovského klubu.
Hlahůlek patří k velkým oporám oddílu, a přitom je mu teprve pětadvacet let. „Jsem samozřejmě moc spokojený. Luk jsem měl dobře nastavený
a taky jsem si věřil, předchozí tréninky jsem měl dobré,“ pochvaloval si poté, co se mu podařilo porazit předchozí rekord držený střelcem s Plzně
o tři body. „Už předtím jsem měl možnost dvakrát či třikrát jeho čísla překonat. Až se to konečně povedlo,“ zářil Prostějovan.
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Foto: Michal Sobecký
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i nad okresními ligami LIGOVÝ POHÁR
PROSTĚJOV Vypadá to, že minimálně do podzimu se v prostějovském regionu budeme muset
obejít bez soutěžních zápasů v oblíbené odnoži velkého fotbalu.
První podstatnou a v tuto chvíli už
jistou informací je, že Krumsínský Haná Cup 2020 coby největší
turnaj v malé kopané na Prostějovsku letos neproběhne. V obvyklém termínu státních svátků
zkraje července se měl uskutečnit
23. ročník tradiční akce, bohužel
však nebude.
„Hlavním důvodem není strach z nákazy koronavirem, ale spíš možné
problémy a komplikace v souvislosti s hygienickými opatřeními. Kdo
ví, jak v létě všechno bude,“ odtušil
hlavní organizátor Krumsínského
Haná Cupu Martin Ošťádal s tím, že
Večerníku brzy poskytne obsáhlejší
oficiální vyjádření.
Nijak slibně to momentálně nevypadá ani s odehráním jarní části okresních lig v malé kopané 2019/20
ČUS Prostějovska. Odvetná fáze
obou soutěží měla původně odstartovat začátkem dubna, leč epidemie

SONDA
MARKA

SONNEVENDA

koronaviru vše odložila. Postupem
času vznikl při uvolňovaných opatřeních náhradní plán, že by jarní část
mohla být dokončena během čtyř
červnových víkendů. Nyní to ovšem
pro změnu vypadá spíš na předčasné
ukončení celé sezóny. „Domluvili
jsme se s místopředsedou Bobem
Krátkým, že ještě počkáme do závěru května na další vývoj situace,
mimo jiné i v nákazou postižené
Otinovsi. Poté v rámci výkonného
výboru definitivně rozhodneme,“
sdělil šéf malé kopané ČUS PV Pavel Kočíb.
Co se týče dalších letních turnajů,
které se v regionu každoročně konají
(například Metle Cup v Otaslavicích, Mexico Cup ve Víceměřicích,
COPA Vrbátky a mnohé jiné), zdá
se jejich letošní osud rovněž zpečetěn. Nikomu z organizátorů se do
pořádání za současných nejistých
podmínek logicky nechce, účastníci
i fandové si tak pravděpodobně budou muset počkat až na příští rok.
A pokud se přece jen někde odhodlají své klání uskutečnit, ve Večerníku se to včas dozvíte.
(son)
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PROSTĚJOV Hrozilo, že navzdory uvolňujícím se opatřením vůči
nákaze koronaviru letos neproběhnou žádné oficiální nohejbalové soutěže. Svazové vedení se
však kvůli své liknavosti ocitlo
pod velkou kritikou, mimo jiné
i dlouholetého trenéra TJ Sokol
I Prostějov Richarda Beneše.
A tento tlak přinesl ovoce v podobě vyhlášení samostatné soutěže
pro aktuální rok, kterou bude Ligový pohár 2020!
Nejprve proběhlo distanční hlasování členů Rady ČNS o možné podobě
letošních ligových soutěží. S variantou pro odehrání zkrácené základní
části jednokolovým systémem však
většina přítomných delegátů nesouhlasila. Proto Výkonný výbor ČNS
následně vyrukoval s alternativní
soutěží v podobě zmíněného Ligového poháru 2020.

Právo na účast mají všechny oddíly
z extraligy, 1. ligy a 2. ligy mužů. Podstatné ale rovněž je, že start nikoho
není povinný a hrát tedy budou jen
kluby s opravdovým zájmem, které
se do včerejší půlnoci přihlásily. Každopádně Ligový pohár bude v mužské kategorii rozdělen na Divizi 1
(osm družstev), Divizi 2 (osm celků) a dvě skupiny Divize 3 (po osmi
či méně kolektivech).
Pokud by se přihlásily všechny stávající ligové mančafty, šel by ten
prostějovský do Divize 2, neboť je
v oddílovém sledu nasazen jako číslo
dvanáct za osmi extraligisty a třemi
prvoligisty (viz přehled níže). Pouze za situace, kdy by se do Ligového
poháru nepřihlásily hned čtyři extraligové kluby, by byl nasazen do elitní
Divize 1, což ale není moc pravděpodobné.
>>> pokračování na straně 36
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Foto: Facebook
Klíč pro nasazení klubů
do Ligového poháru 2020
Divize 1
Modřice, Čelákovice, Karlovy Vary,
Čakovice,Vsetín, Žatec, Benešov, Holice.
Divize 2
Start Praha, Český Brod, Modřice B,
Prostějov, Čakovice B, Zruč-Senec,
Plazy, Vsetín B.
Divize 3 – skupina A
České Budějovice, Karlovy Vary B,
Radomyšl, Legendy, Horažďovice,
Hradecko, Slaný.
Divize 3 – skupina B
Zbečník, Pankrác, Solidarita Praha, Žďár
nad Sázavou, Přerov, Kroměříž.
Poznámka: pokud se některý oddíl
nepřihlásí, posune se místo něj do vyšší
divize nejbližší klub z nižší divize.

OBROVSKÝ NEZVYK

HLEDÁNÍ CEST
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Květen byl v podstatě po celý můj dosavadní život
měsícem ve znamení špičkového mezinárodního
hokeje. Samozřejmě díky každoročnímu mistrovství světa, které vždy znova rozpumpovalo fanouškovské nadšení zdaleka nejen ve mně.
Stovky tisíc příznivců z České i Slovenské republiky, Ruska, Švédska, Finska, Švýcarska, Německa,
Lotyšska atd. pokaždé žily dva májové týdny a dny
v ledovém opojení s horečným očekáváním dalšího možného úspěchu v podobě těžce vybojované
medaile.
Přesto MS z mého pohledu provázela v průběhu
let čím dál větší inflace všednosti. A osobně jsem si
už dlouho říkal, že by v zájmu zvýšení výjimečnosti
i celkového náboje nebylo od věci pořádat šampionát jen každý druhý rok. Což dobře fungující byznys logicky nepřipouštěl.
Teď ale bezprecedentně zasáhl koronavirus – a hokejová droga kolující všem nevyléčitelným nadšencům trvale v žilách najednou ukrutně chybí. Je to
ohromný nezvyk prázdnoty na místě, kde něco velkého mělo proběhnout a náhle není. Nejen v případě mistrovství světa na zmrzlé vodě.

Epidemie COVID-19 na více než dva měsíce
téměř paralyzovala normální každodenní život.
A mimo spousty jiných dopadů rovněž zatnula
tipec organizování všech sportovních utkání,
turnajů i akcí.
Ty se až nyní začínají postupně rozjíždět, pochopitelně zatím v omezené míře a při dodržování
veškerých hygienických opatření dle aktuálního
rozhodnutí vlády daného státu. Moc mě přitom
těší, že po prvních uspořádaných vlaštovkách
různě ve světě se do zástupu odvážných zemí bez
přehnaného strachu vracet se do normálu zařadila i ČR.
Udělat za současné situace (navzdory rozvolňovaným opatřením) cokoliv ve sportu pro veřejnost
vyžaduje nejen zmíněnou odvahu, ale také zvýšené odhodlání překonat nemálo překážek pro splnění všech zpřísněných zdravotních podmínek.
Naprosto chápu ty, kterým se do určitého rizika
a diskomfortu nechce. Hluboce však smekám
přede všemi, kteří místo hromady komplikací
vidí náročnou cestu a snaží se po ní jít. Obzvláště
v současnosti jsou hodni následování.

Jedním z nejaktivnějších sportovních odvětví ve
snaze o rychlé obnovení své činnosti je logicky
fotbal. Coby celosvětový fenomén má na vrcholové úrovni stamiliony fanoušků a nejen tím zásadní dopad na celou společnost, točí se v něm
astronomické peníze.
Ať tak či onak, důvody k brzkému restartu přerušené sezóny se sečetly a též my v Česku již zažíváme adrenalin z opětovného rozjetí Fortuna:Ligy
i Fortuna:Národní ligy. Stěžejní je, že se zase hraje. Ačkoliv jistota skutečného dohrání ročníku
2019/20 pochopitelně neexistuje, nový typ virové nemoci může tuhle sympatickou snahu zhatit.
Každopádně existuje termínově nabitý kalendář,
jak obě nejvyšší tuzemské soutěže v kopané během nejbližších osmi týdnů bleskově dokončit.
A vzhledem k okolnostem je zřejmé, že nadcházející zápasový rytmus středa (úterý) – víkend
po dlouhé přestávce zvládnou pouze ti odolní.
Jak fyzicky, tak psychicky.
Uvidíme, kam se v druholigovém pelotonu za
náročných podmínek zařadí fotbalisté 1.SK Prostějov. V přípravě nečekaně smetli Sigmu Olomouc, pak nestačili Slovácku. Opravdový stav
věcí naplno odhalí až mistrovské boje.
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerníku jsme zveřejnili archivní
fotografii z atletické historie pořízenou před mnoha desítkami let.
A ptali jsme se vás, kdo je na snímku
s legendárním českým vytrvalcem
Emilem Zátopkem.
Indicie pro určení druhého muže z fotky zněly následovně: jde o bývalého
atleta místního oddílu a rodáka z Prostějova, který se věnoval vrhačským
disciplínám a v hodu diskem patřil
svého času do tuzemské špičky. Jeho
syn býval prvoligovým fotbalovým
rozhodčím a jeho synovec prožil vynikající hokejovou kariéru.
Nyní už můžeme prozradit, že po
boku excelentního běžce dlouhých
tratí a čtyřnásobného olympijského
vítěze byl vyfocen prostějovský vrhač
Jaroslav Kumstát, který nám cenný obrázek poskytl do této soutěže ze svého
osobního archivu. „Ta fotka vznikla
v roce 1966. Byl jsem na vojně v Rudé
hvězdě Praha a Emil chodil do Stromovky běhat s „Dukláky“, proto jsem
se s ním často setkával. Snímek ale pochází z Prostějova, ze zdejší Velké ceny
města PV. Jednu podobnou fotografii
mám i s Danou Zátopkovou,“ krátce
zavzpomínal Jaroslav Kumstát.
Měsíční předplatné a dárkové předměty od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku od nás získávají tři čtenáři,
kteří uhodli totožnost někdejšího
výborného diskaře: Vojtěch Teszarovics, Prostějov * Monika Vojkuvková, Prostějov * Pavel Kočíb, Hlu(son)
chov.

fotbal
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Filip MUCHA
Miloslav BRÉDA
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David PÍCHAL

PROSTĚJOV Téměř kompletní a připravení na vše. Tak vstupují
do prvního těžkého týdne zrychlené dohrávky Fortuna:Národní
ligy fotbalisté 1.SK Prostějov. Tři přátelská utkání ukázala trenéru Pavlu Šustrovi, kde jeho svěřence ještě tlačí bota. Spíše
než kopačky ale bude třeba připravit hlavy hráčů, především
na domácí zápasy s papírově slabšími soupeři. Kolik duelů se
odehraje bez diváků, je v tuto chvíli ve hvězdách. Všeobecně
se ale počítá s tím, že příznivci budou do hlediště postupně
vpuštěni. Pro první souboje po restartu chybí v kádru eskáčka
pouze zraněný útočník David Píchal.

podobné výkony zopakovat. Nabitý
program dvou zápasů týdně výkony
obecně všech týmů jistě zamává.
Přípravné zápasy trenérovi potvrdily,
na koho se může určitě spoléhat. Osa
týmu složená ze zkušených borců
zůstává neměnná od Brédy v brance
přes Schustera v obraně, Poláka v záloze ke Kroupovi v útoku. Na stoperu
se dobře zabydlel Bialek, na pravém
beku může lodivod alternovat kvalitní hráče Biolka a Paška, kterému to
na tomto postu svědčí. Zleva dostával v poslední době hodně příležitostí Stříž, v záloze bude operovat vedle
defenzivního Poláka ofenzivně laděný Slaměna, po stranách mají řídit
kontry Koudelka a Šteigl. Střelecky
se v přípravě uplatnili všichni forvardi, vedle Kroupy také posila Stáňa
i Rolinc. Dva posledně jmenovaní
budou jistě dostávat dostatek šancí,
v nabitém programu si totiž bude
muset letos čtyřicetiletý Kroupa také
odpočinout.
Zajímavé bude sledovat boje o čelo
tabulky Fortuna:Národní ligy, kde se
může nejvíce projevit aktuální šířka

yy Jak se cítíte na konci další nedobrovolné několikatýdenní přípravy z hlediska připravenosti na
ligové zápasy?
„Všichni vidíme, že situace všeobecně, tedy ani pro fotbal, není ideální.
Trénovali jsme, tréninky byly individuální, postupně skupinové, pak týmové, ale zase bez zápasů, až teď jsme

Tomáš KALÁB

konečně sehráli tři přípravné zápasy.
To už trochu odpovídá tomu, na co
jsme zvyklí. Musím zaklepat, že kluci
zdravotně drží až na Píchala, ostatní
jsou bez vážnějších problémů. Můj
subjektivní pocit je takový, že kluci
vypadají po herní stránce slušně, zajímavě, ale až mistrovské zápasy ukáží,
jak jsme na tom doopravdy.“
yy V zápase se Sigmou Olomouc
musel odstoupit David Pašek,

kádru. Pardubice sice deklarovaly
touhu pompostupu, ale Dukla Praha
či Jihlava budou moci lépe rozložit
síly. Nejméně do barážového pořadí
chtějí samozřejmě promluvit i Zbrojovka Brno, Hradec Králové a také
ambiciózní Viktoria Žižkov Adeptů
na tři vytoužená místa je tedy dostatek.
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Přesto dopadl Uničov z pohledu obdržených branek lépe než slavná Sigma,
protože obdržel o branku méně. Už
v prvním poločase se trefil poněkud
neobvyklý střelec, stoper Aleš Schuster. Je pozitivní, že se gólově uplatnili
také další útočníci, kromě Karla Kroupy, který korigoval stav na Slovácku,
se trefili také Bronislav Stáňa a Jakub
Rolinc.
„Zápas jsme zvládli výsledkově o něco
lépe než herně. Zejména v prvním poločase, kdy padly dvě branky, jsme byli
zbytečně křečovití, bez potřebné lehkosti. V druhé půli to už bylo lepší,
ale je to pořád přípravný zápas
bez potřebné vypovídající

znamená to tedy, že i on je v pořádku?
„David měl hodně nakopnutou holeň, takže šlo především o to, aby se
vstřebal otok. Je už normálně v plném tréninku.“
yy Čekají vás teď dva zápasy s naprosto odlišnými soupeři aspoň co
do postavení v tabulce. Co lze k nastávajícímu týdnu říci?
„V Pardubicích bychom měli být po
psychické stránce v klidu a měli bychom jít na hřiště si to s Pardubicemi
rozdat. Měli bychom se jim pokusit
ukázat, že jsme schopni hrát stejný
fotbal jako oni. V sobotu to pak bude
jasně dané, hraje se doma se soupeřem, který je pod námi v tabulce, tam
bychom chtěli jít tvrdě za výhrou. Ale
proti nám bude naopak hrát psychická

zátěž s tím, že hrajeme doma a že musíme vyhrát. Hráče připravuji na to,
aby si tyto věci pouštěli do hlavy co
nejméně a aby se snažili zaměřit na
svůj výkon.“
yy Podívejme se na optimální
sestavu, po zimě jste měl jakousi
představu, změnila se nějak během této nucené pauzy?
„Většina hráčů potvrzuje můj pocit či
dojem, co jsou schopni hrát, co jsou
schopni týmu přinést. Až tolik věcí se
určitě měnit nebude. Během přípravných zápasů jsme zkoušeli trochu jiné
rozestavení, různé varianty. Na některých postech mám jasno, kdo by tam
měl nastoupit, některé jsou pořád ještě
otevřené. Až po pondělním tréninku
se rozhodneme, kdo v Pardubicích nastoupí v základní sestavě.“

hodnoty,“ zhodnotil generálku
Pavel Šustr, kormidelník
prostějovských fotbalistů. (tok)

V režimu utajení eskáčko nastřílelo trojku
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PROSTĚJOV S týmem od svého příchodu do Prostějova absolvoval mnohem více tréninků a přípravných zápasů než soubojů
o mistrovské body. Na lavičce eskáčka zatím odkoučoval jediné
utkání s Ústím nad Labem. Přípravy má tedy trenér Pavel Šustr
(na snímku) hodně, teď je už nažhavený stejně jako jeho svěřenci
na mistrovské zápasy. A hned dva nejbližší, v Pardubicích a doma s Vítkovicemi naznačí ambice, kam až tým pod jeho vedením může dosáhnout.

www.vecernikpv.cz
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rad dopředu tyto věci říkám, abych
něco nezakřikl,“ pousmál se bývalý
kouč týmu. Nyní se už věci pohnuly
kupředu, načež v neděli zaznělo po
delší době první jméno, a hned se
jedná o posilu jako hrom. Navíc do
brankoviště. Do jestřábího hnízda
by měl nový člen prostějovského
komanda přinést velké zkušenosti
a jistotu do brány.
„Podařilo se nám získat posilu na
brankářský post. Nyní mohu definitivně potvrdit příchod Ondřeje

Bláhy. Je to zkušený brankář, který se
pyšnil skvělými výkony v první lize
už jako gólman Českých Budějovic.
Ve Vsetíně to měl těžší, brankáři se
tam střídali, nebylo to pro něj místy
nic příjemného. Nyní je ale v Prostějově a bude určitě brankářem číslo jedna,“ oznámil Vykoukal s tím,
že u Jestřábů bude působit formou
ročního hostování z Českých Budějovic. A bez opce. „Jde pouze o jednoroční kontrakt,“ potvrdil sportovní manažer, který kromě tohoto
příchodu oznámil i další novinky.
A u brankoviště ještě zůstaneme.
„Trenéra brankářů letos mít zřejmě
nebudeme. Rádi bychom, ale musíme se vlézt do rozpočtu. Buď tedy
bude externí, za což bychom byli
rádi, nebo žádný.“
Chystá se nějaká posila do pole?
„Zatím žádný nový hráč potvrzený
není. Vše se odvíjí od rozpočtu, který byl ovlivněný koronavirem. Je to
složité. Jednáme ale s vícero hráči,“
poznamenal Jiří Vykoukal. „Do přípravy se zapojí Pěnčík a chceme také
Antoníčka, zde ale teprve uvidíme,

0QXQWDTCPM¾ąUMQWLGFPKéMWRTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVčDWFG1PFąGL$N¾JC
Foto: internet

se Šumperkem, ale ten postoupil.
Nevím ani, zda by ve druhé lize bylo
dost hráčů, kteří by úroveň první ligy
zvládli,“ předeslal k tomuto tématu.
Večerník také zaímalo, zda při menším nedostatku zadáku, neplánuje
Jiří Vykoukal znovu zasáhnout do
zápasů jako hráč? „Uvidím, nikdy
neříkej nikdy. Strašně jsem si to
užil. Byly to dva nejlepší dny v uplynulé sezóně. Klukům nezávidím tu
soutěž, na druhou stranu jim závidím, že můžou dřít, makat na sobě
a hrát!“

vs.

jestli ho Pardubice uvolní,“ podotkl
k zapojení prostějovských odchovanců. „Víc hráčů není. Je potřeba
počkat, až dorostou. Pořád je to
stejná písnička. Navíc tento ročník
nebudeme mít kam sáhnout. Takže
to bude ještě složitější než v uplynulé
sezóně...“
Když to nevypadá na užší kooperaci
s extraligovým klubem, co spolupráce s druholigovými týmy? „Tohle
bude na pořadu dne, až budeme mít
sestavený kádr a budeme vědět, kolik hráčů máme. Spolupracovali jsme
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Chance ligy, do níž se opravdu
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yy Jak těžké bylo rozhodování zůstat v Prostějově?
„Nebylo vůbec. Já se cítil povinen pokračovat v tom, co jsme zde rozdělali.
A věřím, že se to povede, navíc s lepšími výsledky, než jaké jsme měli loni.“
yyCo bylo pro vás rozhodující?
„Určitě chuť vedení prostějovského
hokeje sestavit zde konkurenceschopný tým a udělat vše pro to, aby byly
výsledky lepší.“
yy Jestřábi budou mít z velké části
nový, zejména mladší tým. Berete
tuto skutečnost jako velkou výzvu?
„Takhle bych to nestavěl. Ti starší hráči

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

jako Divíšek, Nouza nebo Račuk zde
pokračovat zkrátka nebudou. Vsadilo
se naopak na mladší mužstvo a věřím,
že se to ukáže na hře. Potažmo i na tom,
že si na stadion najde cestu více diváků.“
yy Budete chtít vzhledem k mladším hráčům a změnám v týmu zásadně proměnit systém hry?
„To se vyvíjí. Je to spojené s tím, co
jsem říkal. Chceme do hry dostat
více atraktivnosti, u mladších hráčů si slibujeme dravost, bojovnost
a s tím spojené herní nasazení. Očekáváme hru, při níž pět hráčů půjde
dopředu a pět zase dozadu. Je na
tom třeba udělat spoustu práce. Věřím ale, že se to podaří. A že na tom
někdy v půlce srpna nebude potřeba
náhle nic měnit.“
yy Podle dosavadních vyjádření by měla skončit drtivá většina
obránců. Souhlasíte s tímto řezem,
respektive jak ho vnímáte?

PROSTĚJOV Potvrzeno! Jak Večerník informoval v minulém
vydání, další sezónu u prostějovských hokejistů přidá Ladislav
Lubina (na snímku). Zkušený kouč a někdejší skvělý útočník
Pardubic i české reprezentace, se s klubem dohodl na dalším
pokračování v jestřábím hnízdě jako hlavní trenér. Lubina nahradil 24. října 2019 ve funkci Jiřího Vykoukala, který zůstal
na pozici sportovního manažera. Ani jemu se však nepodařilo postrčit LHK alespoň do předkola play-off Chance ligy.
Napravovat tak je určitě co. „Chceme lepší umístění i atraktivnější herní projev,“ plánuje proto zlepšení po všech stránkách
trojnásobný držitel bronzu z mistrovství světa a stejného kovu
i z olympijských her v Albertville 1992.

„Bude to tak, nedá se nic dělat. Myslím si, že se ještě něco dotáhne do
konce. A jsem přesvědčený, že by
obrana měla být v pohodě a hlavně
kvalitnější, než jakou jsme ji měli.“
yy Najdete přeci jen někoho ze
zadáků, kdo by měl dostat ještě
šanci?
(úsměv) „Koho?“
yy To řekněte vy. Je tam nějaké takové jméno?
„Mužstvo je téměř z 95 procent poskládané a já si myslím, že ti, co měli
zůstat, ti prostě zůstali. Nebudu ale
zatím říkat jména, to nechám na Jiřím
Vykoukalovi.“
yy Říkáte z 95 procent, zatím ale
byla zveřejněna jen desítka hráčů…
„Věřím, že jména dalších Jiří Vykoukal brzy zveřejní.“
yy Vidím, že neprozradíte. Posuňme se tedy k hráčům, kteří již
potvrzeni jsou. Petr Chlán, Tomáš Jandus a Dominik Hrníčko,
další mladíci. Jakou budou hrát
roli v týmu?
„To je dobrá otázka. Speciálně od
těchto hráčů očekáváme po sezóně,
kdy se možná trochu rozkoukávali,
větší příděl bodů. A také větší přínos
pro tým. Měli by už pomalu být součástí jádra týmu. A já pevně věřím, že
jsou toho schopni docílit.“
yyTým máte tedy poskládaný, role
z části určené. Jak to tedy vypadá

s tréninky a s nástupem na led?
„Hráči mají dosud individuální přípravu. Každý týden mi musí posílat
‚repky‘ s tréninkovým deníkem. Jsou
tedy pod kontrolou. Asi v červnu
pak začneme společnou letní přípravu. A očekávám, že v půlce července
nastoupíme na led.“
yy S letním soustředěním nepočítáte?
„Ne.“
yy Jak se díváte na skutečnost, že
se Chance ligy v příštím ročníku
zúčastní 19 mužstev?
„Zkrátka to beru tak, že situace k tomu
vyústila... Když se nemohla druhá liga
dohrát, je podle mě tohle řešení spravedlivé. Všichni vítězové skupin měli
dostat právo postupu a využili jej.
Bude ale složité najít nějaký herní systém, aby soutěž neztratila na atraktivitě. To už je ale záležitost svazu.“
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PROSTĚJOV Tak už je to tady! Podle
všech dostupných informací podalo
přihlášku do hokejové Chance ligy
mužů ČR 2020/21 všech devatenáct
klubů, jež mají právo účasti v novém
ročníku druhé nejvyšší tuzemské
soutěže.
Dlouho s tímto krokem poněkud váhal
SC Kolín, leč nakonec sehnal potřebné
finance a postupovou nabídku přijal.
„Šancí na posun nahoru jsme byli trochu
zaskočeni, objevila se pro nás docela nečekaně. Proto jsme vstup do první ligy
důkladně zvažovali, abychom i díky významné podpoře města Kolín na tuhle
výzvu kývli,“ uvedl prezident středočeského nováčka Luboš From.
Definitivní potvrzení přesunu o patro výš
následně přišlo také ze Šumperka, který
navázal užší spolupráci s extraligovými
Vítkovicemi. „Po důkladném zvážení
všech rizik a naopak prestiže nabízené
soutěže jsme se rozhodli Chance ligu
přihlásit a udělat maximum pro potěchu
hokejového fanouška na Šumpersku
i ze vzdálenějšího okolí,“ prohlásil ředitel
Draků Vladimír Velčovský.
Navzdory vážným ekonomickým problémům hraničícím s ohrožením holé
klubové existence chtějí další prvoligovou sezónu přidat i Piráti Chomutov.
„Přihlášku do Chance ligy jsme podali.
Krizový tým momentálně pracuje na
rozpočtu, který by umožnil hrát v Chomutově tuto soutěž. Pokud se však výrazně úsporný rozpočet nepodaří naplnit,
bude se pod hlavičkou Pirátů hrát pouze
mládežnický hokej, jehož plynulý chod

je prioritou,“ zní v oficiálním prohlášení
severočeského subjektu.
Každopádně v úterý 26. května se tradičně v Praze uskuteční aktiv všech momentálně devatenácti prvoligových klubů.
Těmi jsou: Rytíři Kladno, HC ZUBR
Přerov, VHK ROBE Vsetín, Piráti Chomutov, AZ RESIDOMO Havířov, HC
Stadion Litoměřice, HC Slavia Praha,
HC RT TORAX Poruba, HC Dukla
Jihlava, SK Horácká Slavia Třebíč, HC
Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov,
HC Benátky nad Jizerou, HC Slovan
Ústí nad Labem, SK Trhači Kadaň, HC
Baník Sokolov, HC Stadion Vrchlabí,
Draci Pars Šumperk, SC Kolín.
Hlavním bodem jednání logicky bude
stanovit takový hrací systém, aby byl
schůdný pro bezprecedentně vysoký
počet účastníků, rekordní v novodobé
historii soutěže. Teoreticky může dojít
k rozdělení na skupiny Západ a Východ
hned od základní části, otazníkem zatím
je například i celkové množství zápasů
v dlouhodobé fázi či konkrétní podoba
play-off. Naopak jistotou by mělo být, že
od následného ročníku 2021/22 zůstane
v Chance lize jen šestnáct týmů. Což by
znamenalo na sklonku nejbližší sezóny
sestup až čtyř kolektivů!
Vzhledem k okolnostem se dá od zítřejšího aktivu očekávat mimořádně zajímavé
zasedání. Což potvrzuje také sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal. „Bude
to zapeklitá situace s devatenácti týmy.
A jsem zvědavý, s čím svaz přijde. Osobně si to neumím dost dobře představit,“
podotkl.
(son)

„Tým je z 95 procent hotový,“ őtNi/DGLVODY/XELQD přihlásilo 19 mužstev!

Zítra v Praze proběhne aktiv

byl zahrát po předchozí přípravné
jednotce, kterou vedl se svým prvoligovým týmem.
Novák do Třebíče nastoupil na
přelomu minulého a tohoto roku,
výběr HS se pod jeho taktovkou
výrazně zvedl herně i výsledkově.
A nakonec postoupil z desátého
místa do předkola play-off Chance
ligy mužů ČR 2019/20, za sebou
nechal mimo jiných celků i dvanácté Jestřáby z Prostějova.
Teď musí na Vysočině po šokující
smutné události nečekaně hledat
nového lodivoda a manažera…
(son)

PORUBA, PROSTĚJOV HokeTERMÍNOVÁ LISTINA O POHÁR RT TORAX
jisté Prostějova vyzvou v turnaji
týmy Vsetína, Poruby, Frýdku 5. srpna:,KJNCXCu,CUVT\õDKG %<.1-1#4¦0#,KJNCXC 6. srpna:6ąGDÊéu,CUVT\õDKG -*02#4'0#6ąG
Místku, Jihlavy, Třebíče a pol- DÊé 11. srpna:2QTWDCu,CUVT\õDKG 46614#:#4'0#2QTWDC 11. srpna: (TÚFGM/ÊUVGMu2TQU
ského Jastrzębie. Jak již Večerník V÷LQX 46614#:#4'0#2QTWDC 12. srpna:8UGVÊPu,CUVT\õDKG 46614#:#4'0#2QTWDC 
předeslal v minulém čísle, LHK 12. srpna: 2QTWDCu2TQUV÷LQX 46614#:#4'0#2QTWDC 13. srpna: ,CUVT\õDKGu2TQUV÷LQX
Jestřábi se letos zapojí do turnaje 16:00 46614#:#4'0#2QTWDC 13. srpna: 2QTWDCu(TÚFGM/ÊUVGM 46614#:#4'0#2QTWDC 
o pohár RT TORAX, který má už 13. srpna: ,KJNCXCu6ąGDÊé %<.1-1#4¦0#,KJNCXC 14. srpna:(TÚFGM/ÊUVGMu,CUVT\õDKG 46
dlouholetou tradici a bude se ko- 614#:#4'0#2QTWDC 14. srpna: 2QTWDCu8UGVÊP 46614#:#4'0#2QTWDC 18. srpna: 8UGVÊP
u,KJNCXC 0C.CRCéK8UGVÊP 18. srpna: 2TQUV÷LQXu6ąGDÊé <52TQUV÷LQX 20. srpna: 2TQUV÷LQXu,KJNCXC
nat podeváté v řadě.
<52TQUV÷LQX 20. srpna:6ąGDÊéu2QTWDC -*02#4'0#6ąGDÊé 20. srpna: (TÚFGM/ÊUVGMu8UGVÊP *CNC
Turnaj odstartuje 5. srpna v Jihla- 2QN¾TMC(TÚFGM/ÊUVGM 25. srpna: 2TQUV÷LQX u 8UGVÊP <52TQUV÷LQX 25. srpna:,KJNCXCu2QTWDC %<
vě, ale tým Jestřábů si svůj první .1-1#4¦0#,KJNCXC 25. srpna:(TÚFGM/ÊUVGMu6ąGDÊé *CNC2QN¾TMC(TÚFGM/ÊUVGM 27. srpna:6ąGDÊéu
zápas zahraje s Frýdkem Míst- ,KJNCXC -*02#4'0#6ąGDÊé 27. srpna: 8UGVÊPu(TÚFGM/ÊUVGM 0C.CRCéK8UGVÊP
kem v úterý 11. srpna) v Porubě. $QLGQOGFCKNG \¾ąÊVÚOuVÚO 46614#:#4'0#2QTWDC \¾ąÊVÚOuVÚO 46
Pořadatelé připravili celkem 23 614#:#4'0#2QTWDC
utkání, očekávané finále je v plánu výzvu, protože historie turnaje je Vykoukal, sportovní manažer Jes- dou upřesněny později, nyní vám
na 3. září v porubské RT TORAX dlouhá a vždy se diváci mohli tě- třábů.
přinášíme harmonogram celého
ARENĚ. „Celý tým se těší na tuto šit na atraktivní zápasy,“ uvedl Jiří Konkrétní časy jednotlivých bu- klání.
(red)

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Už tak
musí hokejové kluby v České republice (samozřejmě nejen ty) řešit
mnohem víc starostí než v předchozích letech. Horáckou Slavii Třebíč
ale potkala opravdová tragédie,
když náhle skonal její hlavní kouč
a sportovní manažer Radek Novák.
Ačkoliv měl teprve sedmačtyřicet
let, zkolaboval začátkem minulého týdne přímo na ulici a navzdory okamžité pomoci přítomných
přátel i snaze rychle přivolených
záchranářů se jej už nepodařilo oživit. Trenér Bílé hvězdy přitom byl
na cestě domů z nohejbálku, jenž si

zemřel trenér Radek Novák

Jestřábi se zúčastní turnaje o pohár RT TORAX Tragédie v Třebíči:

Doposud se objevovaly pouze spekulace ohledně toho, kdo všechno
by se k Jestřábům měl přidat. Potvrzovat jména však sportovní manažer
klubu Jiří Vykoukal nechtěl. „Ne-

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Období nejistoty a čekání. To mají za sebou fanoušci prostějovských Jestřábů,
kteří poměrně dlouho čekali na to, kdo bude
brankářskou jedničkou nově se skládajícího
týmu pro sezónu 2020/2021. Jak již Večerník
v minulém vydání informoval, původní plán mít
na soupisce zlínského Hufa se nevydařil. I přes
eminentní zájem hráče jej extraligový klub pošle zřejmě do Přerova. Naopak se potvrdil zdroj,
který tvrdil, že na Hanou má namířeno Ondřej
Bláha! „Ano, jeho příchod mohu potvrdit,“
oznámil exkluzivně Večerníku včera
odpoledne Jiří Vykoukal, sportovní
manažer LHK Jestřábi.

CHYBÍ JEN ZRANĚNÝ PÍCHAL

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

V minulých sezónách Prostějov pravidelně pokulhával v duelech, kdy byl
papírovým favoritem. Vědomí povinnosti bodovat týmu občas svazovalo
nohy. Možná právě v tom se může
nejlépe projevit vliv nového trenéra.
Už zatím jediné ligové utkání s Ústím
nad Labem ukázalo, že tým dostal
naordinovaný atraktivní fotbal. Dalším potvrzením byla příprava se Sigmou, otázkou však zůstává, nakolik
reprodukovatelně jsou hráči schopni

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nedaleký Uničov je tradiční prostějovský soupeř, nejen
z dob, kdy oba kluby hrály Moravskoslezskou ligu. Často na sebe narazí
 6.3URVWÈMRY
také v přípravných zápasech, protože si Uničov tradičně drží vysokou
1992 1.SK Prostìjov
kvalitu na svou výkonnostní kategorii. Ve středu 20. května se oba týmy
 KRVWRY½QÉ]6)&2SDYD
potkaly opět v utajeném režimu na stadionu Za Místním nádražím v Pros2000 1.SK Prostìjov
tějově a favorit si opět zastřílel.

Pavel ŠUSTR
1974
Tomáš HUNAL
1973
Matìj VYBÍHAL
1990
Petar ALEKSIJEVIÆ
1977
0DUWLQ086,/

Marek ROBA
1970
Tomáš ÈEPA
MUDr. Vladimír MACHÁÈEK
MUDr. Jindøich KRATOCHVÍL
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trenér brankáøù:
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masér:
kustod:
lékaøi:

hlavní trenér:
asistenti trenéra:
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1991 1.SK Prostìjov
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1992 1.SK Prostìjov
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Jan KOUDELKA
1992 1.SK Prostìjov
-DQ32/.
 6.3URVWÈMRY
3DWULN6/$0¨1$
 KRVWRY½QÉ])DVWDY=OÉQ
Jan ŠTEIGL
1995 1.SK Prostìjov
0LODQ/87216.¹
 KRVWRY½QÉ]).-DEORQHF
Oleksander PERNACKIJ 1995 1.SK Prostìjov
0DUWLQ686
 6.3URVWÈMRY

ÖWRÄQÉFL


7
 
 
12
 
23
 



]½ORzQÉFL

 
 
14
 


 
 
 

REU½QFL

1
27

EUDQN½ÔL

soupiska 1.SK Prostìjov
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pro obnovenou jarní èást sezóny 2019/2020

fotbal

www.vecernikpv.cz
Pondělí 25. května 2020

už jsme u nás. Kluci se opravdu těšili na návrat, jednou nás bylo dvacet i se dvěma brankáři,“ prozradil kouč Petr Ullmann. Od minulého týdne čekají na hráče také přátelské
zápasy. První odehráli proti „devatenáctce“
1.SK Prostějov, dalšími soupeři budou hráči
z Lutína, Loštic a na závěr Kralice na Hané.
Kromě příjemných chvil na hřišti řeší klub
také starosti z odchodů hráčů. „Momentálně
máme více odchodů než příchodů. Řešíme
problém, že kluci, kteří letos maturují, odchází na vysoké školy a je tam pravděpodobnost, že fotbal nebudou moc stíhat. Problém
je to o to větší, že to jsou hráči základní sestavy. Jde například o brankáře Vévodu, z obrany Ošťádal, z útoku Paš a Cetkovský. Navíc
skončil z pracovních důvodu František Bílý.
Jednání tak nyní probíhají. Dva až tři hráče
musíme přivést,“ uvědomuje si konický kormidelník.

SOKOL
KONICE

FC KOSTELEC
NA HANÉ

Třetí celek nedokončené sezóny I.A třídy
zatím pokračuje v individuální přípravě.
Start společné přípravy je plánován na první
červnový týden. „Trénovat budeme dvakrát
v týdnu a odehrajeme tři přátelská utkání.
První odehrajeme s Kostelcem, ve druhém
nám zápas zrušil Lutín, takže řešíme náhradu. Zatím to vypadá na Slatinice nebo Želatovice,“ řekl Večerníku lodivod Čechovic
Lukáš Koláček. Na začátku července dostanou hráči oddych, než začne příprava na novou sezónu. Co se týče kádru, ten by chtěli Místo jarní části sezóny budou na Kostev Čechovicích udržet takový, jaký měl být lec čekat tři přípravná utkání - konkrétně
s Čechovicemi, Smržicemi a ve Slatinicích.
v jarní části.
Společné tréninky zahájily v úterý 19. května.
O případných posilách v Kostelci nejednají.
„Zůstanou s námi posily Šimon Abrahám
a Honza Typner, kteří měli být k dispozici
V Konici běží příprava již od prvních uvol- už na jarní část. Navíc by se měl vrátit Trajer.
ňování opatření. „Začínali jsme v deseti li- Momentálně ještě řešíme brankáře. Zelinka
dech, trénovali jsme i na trávě v Jesenci, teď skončil a Marek Hradečný by to chtěl jít zkusit

SOKOL
þ(&+29,&(

du prospěla,“ hodnotil hlavní kouč Kralic
Petr Gottwlad. Rozpovídal se také o vhodném doplnění kádru před startem nového
ročníku. „Řešíme momentálně, jak udržet
hráče dohodnuté už na jarní zrušenou část.
Do přípravy budeme chtít zase zapojit kluky
z dorostu skáčka, a také bychom rádi přivedli
vhodnou posilu, která by náš kádr zkvalitnila,“ dodal lodivod.
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Foto: Michal Sobecký.
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do dorostu ‚skáčka‘. Nechceme mu v tom brá- taky. Nyní už můžeme trénovat bez omezení,
nit, ale musíme sehnat náhradu,“ uvedl nový což je super,“ neskrýval radost hrající trenér
Určic David Kobylík. Nepochybuje o tom, že
kouč Kostelce na Hané Lubomír Keluc.
hráči budou na fotbal zase maximálně nažhavení. Snažil se dokonce najít na této krizi i pozitiva. „Přátelské zápasy se snažíme domlouvat,
ještě to stále nemám oficiálně potvrzeno, ale
Návrat na hřiště přišel v Protivanově uply- určitě jich řadu odehrajeme. Už nám ten fotnulý týden. Pod novým trenérem bude pro- bal všem hrozně chybí a kvituji, že se zase vrací
bíhat příprava zhruba do poloviny června. zpátky. Velmi pozitivní dopad měla tato krize
Po krátké pauze začne již klasická příprava na na hřiště, která jsou teď opravdu skvěle připranový soutěžní ročník. „Odehráli jsme první vená a všichni už se těší, jak to znovu vypukne,“
přátelské utkání ve Ptení, nyní počkáme na nepochybuje David Kobylík. Změny v kádru
nabídky a určitě se dalším střetům nebráníme. klub neplánuje a počítá i s posilami, které měly
Sezónu dojedeme, jako bychom jí absolvovali být dostupné v jarní zrušené části.
v obvyklém režimu. Teď je hlavní vrátit se do
normálního života, a to i toho fotbalového,“
uvědomuje si nový kouč Protivanova Pavel
Musil. O případných posilách ani odchodech
se v Protivanově zatím nemluví. „Hráči se V Plumlově zatím stále zůstávají ve volnějnemohli předvést v jarní části, takže by měl ším tempu. Ale i tak hráči nelení, přáteláky se
dostat šanci ten stejný kádr v části podzimní,“ budou teprve řešit. O tom, jak bude vypadat
kádr na podzim, zatím kouč Petr Matoušek
prozradil nový vedoucí lavičky.
moc neprozradil. Hodně důležitým faktorem
bude, zda se otevřou hranice s Rakouskem, ale
konkrétní jména případných posil si zatím nechal pro sebe. „Zatím trénujeme jen lehce. ChoV plném tréninkovém procesu jsou už hráči díme si pravidelně zahrát fotbálek. Oficiální tréUrčic. „My už trénujeme delší dobu, začali ninky nás čekají od začátku června, kdy budeme
jsme hned, jak bylo možné scházet se aspoň trénovat tři týdny. Následně si dáme kratší pauv deseti lidech. Hráli jsme například různé tur- zu, pak už budeme vše ladit na začátek sezóny,“
naje v nohejbale. Kluci už byli nažhavení a já prozradil lodivod Plumlova Petr Matoušek.
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„Byl to první zápas po dlouhé době. Kluci trénují
nějakých čtrnáct dní, takže byl zápas poznamenaný
různými nepřesnostmi, nesehraností. Samozřejmě
s výsledkem musí být spokojenost, když se vyhraje, to jinak nejde. Ale pořád se to musí dobrušovat.
Konice na tom byla podobně. My vyhráli proto, že
naši kluci, 17 až 19 let, mají intenzivnější tréninky.
Chyb tam bylo samozřejmě moc, ale je to těžké
s něčím porovnávat, kluci dlouho nehráli.“

Vlastimil PAZDERA
sYHGRXFÉWÙPX6.3URVWÈMRY8

„Jsem hlavně rád, že jsme po dvou a půl měsících měli
možnost sehrát utkání na trávě. Lidi navíc přišli. Na
klucích byla vidět ta pauza. Trénujeme asi tři týdny,
navíc zápasy jsou vždy o něčem jiném. Jako měli jsme
proti sobě kvalitní tým, mladý, běhavý. Z naší strany
první poločas nebyl špatný, ve druhém jsme vyrovnali.
Udělali jsme pár dobrých věcí směrem dopředu. Ale
taky jsme chybovali. To se ale stává, hráli i kluci z dorostu. Kluci mi tady z ‚áčka‘ chyběli, ale jinak v pohodě.“

Petr ULLMANN – TJ Sokol Konice

POHLEDEM TRENÉRÙ

Nedělní utkání začalo zvolna, týmy se oťukávaly.
Brzy sice přišel první roh Prostějova, ale z mráčku
nakonec nezapršelo. Velkou šanci na druhé straně
měl v 16. minutě domácí hráč, který ale hlavičkoval pouze do brankáře. Na druhé straně se snažila
prosadit hostující devatenáctka, ale bylo z toho „jen“
břevno. Nicméně 22. minuta už branku přinesla, do
vedení se dostali hosté, kdy se Škrabal prosadil pří-

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

KONICE Více než dva měsíce bez zápasu museli skousnout fotbalisté Konice i prostějovské
U19. Navíc dlouho nemohli kvůli koronavirové situaci ani trénovat. To už je ale pryč, a tak
mohlo „áčko“ Konice s dorostem eskáčka sehrát první přípravný duel. A jak se ukázalo, na
zápas se netěšili pouze hráči a trenéři, ale také
fanoušci. Těch si do ochozů konického stadionu našla cestu přinejmenším stovka.

Branky: .UiVDâNUDEDO
'HDN3RVStãLO6WĝHO\QD
branku:  6WĝHO\ PLPR 
5RKRYpNRS\

6HVWDYD3URVWčMRY
8,UFLQJ±3D]GHUD+UDGHþQê3LWURQ9\NRSDOâXEUW5iþHN
.RPDQL-XUWtNâWYHUiN6HGOiN6WĜtGDOL6HDN3RVStãLO/DFK
PDQ3LĖRVâNUDEDO.UiVD6SiþLO7UHQpU7RPiã*URVV

=DSOHWDO±%ODKD'UHãU3URFKi]ND/%tOê-DãtþHN.RĜHQRYVNê
âLUĤþHN .UiVD 0DWRXãHN .DPHQê 6WĜtGDOL âNUDEDO %tOê
2OHMQtþHN+ROXE3ĜtNRSD3ČUXãND.YDSLO7UHQpU3HWU8OOPDQQ
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Sokol Konice
6.3URVWčMRY8

(0:1)

Sestava Konice:

1

3

zemní střelou ke vzdálenější tyči – 0:1. Ve 25. minutě se konický Kořenovský levačkou netrefil k tyči, tři
minuty nato zase Krása při standardce nakopl zeď.
Konici se místy nedařilo udržet na míči, soupeř byl
velmi rychlý a dařilo se mu kombinovat. Přesto se
ve 30. minutě mohl prosadit Kamený, nicméně míč
nestihl před brankářem zpracovat. Ještě větší šanci
měl Kořenovský, jehož prudká rána ale minula tyč.
A když se po akci prostějovského Škrabala taky neměnilo skóre, skončil poločas za stavu 0:1.
Druhá půle se nesla v duchu postupného stahování mračen. Ne ani tak nad konickým týmem, jako
spíše nad celým hřištěm. Začátek však proběhl ještě
v suchu. A taky akčně, 47. minuta přinesla náznak
přečíslení na straně Prostějova, rozhodčí byl ale
nekompromisní – ofsajd. Záhy poté se radoval po
nahrávce Krásy Holub z vyrovnání – ale branku postihl stejný osud. V 60. minutě se ale domácí dočkali. Prostějov se hodně vztekal po odpískání penalty.
K ní se postavil Jaromír Krása a vyrovnal – 1:1.
Prostějov poté výrazně zabral na důrazu a rychlém
přechodu. V šanci se opakovaně ocitala například
prostějovská dvojka, ale i další hráči. Konice naopak načas přestala být vidět. V 74. minutě z toho
byla nastřelená spojnice právě konické brány.
A když varování nepomohlo, přišla rána z vápna
od Dušana Deaka – 1:2. Domácí se poté zvedli,
akce Kameného s Holubem například vypadala zajímavě. Jenže v 88. minutě přišel ještě jeden
trest, a to díky střele Davida Pospíšila. Utkání tak
nakonec skončilo 1:3. Nabídlo přitom rozhodně
zajímavý fotbal plný šancí z obou stran.

Konice kousala, na mladíky

„Kluci ze Ptení nás kontaktovali, zdali bychom měli zájem
o přátelské utkání. Začali jsme v týdnu trénovat, tak jsme souhlasili. Myslím si, že na začátku cesty zpět na fotbalové trávníky zápas splnil účel. Pauza byla znát, kombinace nám vázla. Také jsme
věděli, že domácí budou určitě na svém hřišti zlobit, dokud jim
budou stačit síly. Hlavní je, že se fotbal znovu vrací na trávníky.
Ta pauza byla opravdu dlouhá. Dalším pozitivem je, že se chytli
oba naši útočníci.“

Pavel MUSIL – SK Protivanov

je, že jsme se mohli konečně vrátit k fotbalu, který nám všem
chyběl. Vždyť nás přišlo zase přes dvacet, což je úplná paráda.
Věřím, že se pobavili jak hráči, tak fanoušci.“
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Branky: Koudelka, Grmela 4, Sedlák 2.

FC Ptení - SK Protivanov
(1:2)

Sestava Protivanova:
3LĖRV 3LWiN ±3RVStãLO=6HNDQLQD'YRĜiN.URSiþ±6HGOiN52QGURXãHN1HMHGOê9±6HG
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Sestava Ptení:
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1

Foto: Jan Frehar.
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Vše se změnilo okolo sedmdesáté minuty,
kdy se rozjeli oba útočníci hostů. Dvě branky
přidal Sedlák v rozmezí tří minut. Nejprve se
k němu dostala sražená střela, kterou neměl
problém uklidit do branky. Ke druhému zásahu mu pomohl špatně zahraný přímý kop
Ptení. Z okamžité brejkové situace Sedlák
přeloboval vyběhnutého Grulicha. Najednou bylo rozhodnuto.
O další dvě branky se zapříčinil Grmela.
Nejprve si z levé strany skvěle zpracoval míč
a utěšenou přízemní střelou poslal od tyče za
záda domácího brankáře – 1:5. Za další dvě
minuty se dostal Grmela ke střele z halfvoleje a propálil vše, co mu stálo v cestě – 1:6.
Zbytek zápasu už Protivanov v klidu dohrával a poslední minuty se spíše jen čekalo na
závěrečný hvizd.
Na zápas po dlouhé pauze dorazila plná řada
fanoušků, které stejně jako aktéry na hřišti
nesmírně těšilo, že se znovu rozjíždí fotbalové boje alespoň formou přátelských zápasů.
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uklidil Grmela do branky. Protivanov dále
hrozil z rohů. Z prvního z nich ještě branka
nepadla, i když byla velmi blízko. Podruhé
už Grmela nasměřoval hlavičku o břevno
do sítě – 0:2. Hosté dále drželi míč, ale k zaJan
končení se moc nedostávali. Zato Ptení po
chvíli snížilo. Ke střele za vápnem napřáhl
FREHAR
Koudelka a i s pomocí mírné teče obránce
První minuty zápasu se vyznačovaly velmi střela zapadla za zadní tyč. Zbytek první půle
opatrnou hrou na obou stranách hřiště. Do nenabídl mnoho šancí, ale zato na hřišti to
aktivnější hry nepouštěly oba celky nepřesné poměrně jiskřilo. Ostřejších zákroků bylo na
kombinace. Posléze hru přebíral pod větší přátelák poměrně dost, některým nechyběl
kontrolu Protivanov. Z první vážnější šan- slovní doprovod.
ce hostů přišla také první branka. Svěřenci Start druhé půle po krátké pauze mnoho
trenéra Musila pláchli obraně domácích po vzrušení nenabídl. První vážnější akci předlevé straně a přihrávku pod sebe bez obtíží vedli domácí až po čtvrthodině, jenže ani
nadvakrát míč do branky neDruhou střelu zlikviPOHLEDEM TRENÉRÙ dostali.
dovala obrana až na brankové
čáře. Potom už jasně domiFrantišek VLACH – FC Ptení
„Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Výsledek byl dnes ne- noval Protivanov. Ze spousty
podstatný, setkali jsme se s celkem, který má větší kvalitu. Hlavní střel ale nemohl trefit zařízení.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

0

PTENÍ Fotbal je konečně zpátky. Díky
rozvolnění zavedených vládních opatření se na trávníky znovu vrací život. Jeden
z víkendových přátelských zápasů se
odehrál ve Ptení, kde se na místním hřišti
představil celek z I.A třídy Olomouckého
KFS, SK Protivanov. První půle nabídla
poměrně vyrovnaný duel. Ve druhém
poločase již hostující celek dominoval.
Zápas po dlouhé odmlce přinesl spoustu
nepřesností z obou stran, což se nejvíce
projevovalo na nevalné kombinaci obou
mužstev.

z eskáèka nakonec nestaèila -MJODQ<IJQKJOQM?DGQ@-O@IÁMJGDA<QJMDO<

V Kralicích se vrací do společného tréninku
již tuto středu. „Do konce května necháme
klukům ještě volnější režim. Od června se
na to vrhneme naplno i se zápasy, velkou
výhodu vidím v našem skvěle připraveném
hřišti, kterému tato vynucená pauza oprav-

FC KRALICE
NA HANÉ

Lipová zatím zůstává u individuálních tréninků. Společnou přípravu zahájí začátkem
června. „Budeme chtít především natrénovat a přátelské utkání necháme spíše na červenec. Na přelomu června a července dáme
klukům ještě menší pauzu,“ prozradil trenér
Pavel Růžička. Kádr Lipové by měl zůstat
pohromadě i na podzim. Je ale možné, že
se dočkáme ještě posílení kádru. „Chtěli
bychom přivést ještě jednoho až dva hráče,
kteří by náš kádr vhodně doplnili,“ uvedl
Růžička.

SK LIPOVÁ

Jan FREHAR

PROSTĚJOVSKO Čekání je u konce,
fotbal se znovu rozjíždí. Po dlouhých dvou měsících se týmy mohou znovu společně připravovat
na podzimní návrat mistrovských
soutěží. Večerník zjišťoval, jakým
způsobem a kdy se jdou na zelený
pažit regionální celky z nejvyšších
krajských soutěží? Dnes se podíváme na účastníky z krajského přeboru a I.A třídy Olomouckého KFS.
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se dvakrát trefil záložník Jeřábek. Domácím bude v úterním zápase pravděpodobně chybět brazilský záložník Ewerton, který má zraněný stehenní sval.
Pardubice v zatím jediném jarním odehraném kole zvítězily ve Vlašimi 1:0
brankou Zifčáka a nastoupily tam ve
složení Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Čihák – Zifčák (90.+2 Surzyn),
Hlavatý, Tischler, Ewerton (66. Pfeifer)
– Černý (63. Šplíchal).
To Vítkovice naopak začátkem března
schytaly debakl s Vyšehradem, v Praze prohrály 1:4. Sestava Květon – Celba Cverna,
Holiš, Helebrand – Motyčka (46. Chvěja)
– Matoušek (65. Putyera), Ožvolda, Buchvaldek, Kania – Macej (84. Martišiak)
trenéra Ondřeje Smetanu vůbec nepotěšila, své svěřence v prvním poločase podle
vlastních slov nepoznával.
Severomoravané absolvovali dva přípravné zápasy rovněž s prvoligovými
soupeři, Baníku Vítkovičtí podlehli
0:2 a Opavě 1:4, v generálce pak převálcovali Valcíře z Frýdku-Místku 8:1.
Hattrickem se blýskli útočník Macej
a ofenzivní záložník Kania.
Podzimní remíza ve Vítkovicích vzhledem
k průběhu utkání byla málo. Eskáčko si
tam totiž do sedmdesáté minuty vypracovalo dvoubrankový náskok a zdálo se, že
kráčí jistě za třemi body. Jenže pak přišel
nepochopitelný výpadek, během něhož
v průběhu tří minut o tento náskok přišlo.
Kádr Vítkovic se během zimní pauzy
výrazně proměnil, odchody a příchody
se týkaly hned deseti hráčů. Po odchodu
trenéra Balcárka do prvoligové Opavy
se týmu ujal Ondřej Smetana, kterému
kryje záda zkušený Jaroslav Netolička,
bývalý reprezentační brankář.
Výkopy obou utkání jsou plánovány na 17.00 hodin, v Pardubicích se
hraje v úterý 26. května, doma s Vítkovicemi v sobotu 30. května. Ohledně vstupu na domácí utkání platí
zvláštní podmínky, o nichž se dočtete
v rubrice ´Šlágr Večerníku´.

“

Na první zápasy bude určitě
problém se dostat. Půjde-li vše
dobře a limit se bude zvyšovat na pět set,
o dva týdny později na tisícovku,
už to bude dobré.

yy Druhá liga tedy pokračuje, ale ještě
dlouho předtím se vyrojily spekulace
ohledně regulérnosti dohrání obou
profesionálních soutěží. Otázkou je
především různě široký kádr jednotlivých týmů, což bude dávat při
nabitém programu některým klubům výhodu před ostatními. Jak
tento problém vnímáte?
„Samozřejmě každý klub má
kádr jinak početný, což se odvíjí
především od dané finanční
situace. Vzhledem k vyšší
moci, která nejen do sportovního a fotbalového dění
zasáhla, nemá cenu nad
mírou regulérnosti z tohoto hlediska uvažovat.
Budeme prostě muset zatnout zuby a zvládnout to.
Můžeme o tom spekulovat, ale mějme prosím na
paměti, že na podzim jistá
omezení třeba mohou
pokračovat, takže nemáme na co čekat. Musíme
se s tím naučit žít a nastavit všechny podmínky
tak, jak jsou z kompetentních míst zadány.“
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Tomáš KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Když předseda 1.SK Prostějov
František Jura (na snímku) rozebíral situaci v počátku pandemie, kdy se uzavřely brány stadionů a soutěž byla do odvolání přerušena, vážně pochyboval
o tom, že by se ročník 2019/2020 ještě mohl dohrát.
Uplynuly dva a půl měsíce, načež všichni stojíme na
prahu restartu druhé fotbalové ligy.

NRORVRERWDNYvWQDKRGLQ

Dukla Praha – Jihlava (pondělí 25. května, 18:00), Líšeň – Vlašim, Pardubice –
1.SK PROSTĚJOV, Baník Sokolov – Slavoj Vyšehrad, MFK Vítkovice – Viktoria
Žižkov, FK Varnsdorf – FC Hradec Králové, FK Fotbal Třinec – MFK Chrudim,
FK Ústí nad Labem – Zbrojovka Brno (čtvrtek 28. května, 18:00)

NRORÖWHUÙNYÈWQDKRGLQ
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který naše snažení má, chceme hrát atraktivní fotbal, a nemyslím to
jako klišé. Opravdu chceme diváky na stadion dostat a doufám, že zachováme-li nastavený kurz, lidé si cestu najdou. Chceme předvádět
zajímavý, byť fyzicky náročný fotbal, hrát více po zemi, a pokud se to
bude dařit, posuneme se v tabulce nahoru. To jsou spojené nádoby.
Nemusí to vždy výsledkově vyjít, ale lidé tu změnu poznají.“
yy Co klub udělá pro fanoušky v úvodních kolech, kdy
bude omezený vstup na stadiony?
„Platí streamování domácích zápasů na našich webových stránkách, to se nám podařilo zabezpečit, čemuž jsem velmi rád. Musíme si uvědomit, že aktuálně povolená kvóta tři sta lidí je zásadně
ponížena o veškeré aktéry utkání, což dělá zhruba polovinu tohoto počtu. Musíme také respektovat diváky, kteří mají permanentní vstupenky. Na první zápasy bude určitě problém se dostat.
Půjde-li vše dobře a limit se bude zvyšovat na pět set, následně
o dva týdny později na tisícovku, už to bude dobré. Diváci musí
být trpěliví, kluby za tyto regulace nemohou.“
yy Zvýšený limit se určitě bude hodit v posledním domácím utkání sezóny s brněnskou Zbrojovkou, berete to jako
zlatý hřeb sezóny?
„Máte pravdu, doufám, že utkání bude mít svůj náboj. Věřím, že my
se v té době nebudeme muset strachovat o umístění, ale myslím si, že
Zbrojovka body ještě bude potřebovat. Zápas bude zajímavý z mnoha důvodů, chystáme i nějaké překvapení, snad tedy bude mít odpovídající diváckou kulisu. A já se na něj těším už teď.“ (úsměv)

29. kolo
(hrací den 4. èervence)

Dukla Praha – Vítkovice, Líšeň – Sokolov, Chrudim – Ústí nad Labem,
Třinec – Pardubice, Hradec Králové –
Vlašim, Žižkov – 1.SK PROSTĚJOV,
Varnsdorf – Brno, Jihlava – Vyšehrad

26. kolo
(hrací den 23. èervna)
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30. kolo
(hrací den 7. èervence)

Varnsdorf – Líšeň, Třinec – Dukla Praha
Chrudim – Vítkovice, Hradec Králové
– Sokolov, Jihlava – Ústí nad Labem,
Žižkov – Pardubice, Brno – Vlašim,
Vyšehrad – 1.SK PROSTĚJOV

25. kolo
(hrací den 20. èervna)

Dukla Praha – Varnsdorf, Líšeň – Třinec, 1.SK PROSTĚJOV – Brno,
Pardubice – Vyšehrad, Ústí nad Labem
– Žižkov, Vlašim – Jihlava, Vítkovice –
Hradec Králové, Sokolov – Chrudim

Vlašim – Varnsdorf, Vítkovice – Třinec,
Ústí nad Labem – Líšeň, 1.SK PROSTĚJOV – Dukla Praha, Vyšehrad –
Žižkov, Sokolov – Jihlava, Pardubice
– Hradec Králové, Brno – Chrudim

Dukla Praha – Sokolov, Vítkovice – Ústí
nad Labem, Líšeň – Pardubice, Třinec
– Vlašim, Chrudim – 1.SK PROSTĚJOV, Hradec Králové – Brno, Varnsdorf
– Vyšehrad, Jihlava – Žižkov

24. kolo
(hrací den 16. èervna)

Jihlava – Varnsdorf (pátek 29. května, 16:00), Žižkov – Chrudim (10:15), Hradec
Králové – Třinec, Vyšehrad – Líšeň, 1.SK PROSTĚJOV – Vítkovice, Vlašim
– Sokolov (neděle 31. května, 17:00), Pardubice – Ústí n/L (neděle 31. května,
17:00),
Brno – Dukla Praha (pondělí 1. června, 19:00)
yy Těsně poté, co byla soutěž v polovině března přerušena,
jste byl k možnosti dohrát soutěžní ročník poměrně skepNRORÖWHUÙÄHUYQDKRGLQ
tický. Překvapilo vás, že se liga nakonec přece jen dohraje?
„Když jsem byl na přípravných zápasech, seděl jsem na tribuně a sám
jsem si říkal, že jsem rád, že se fotbal zase hraje. Všem nám hodně Třinec – 1.SK PROSTĚJOV, Varnsdorf – Žižkov, Líšeň – Jihlava, Chrudim
chyběl. Jak jsem životní optimista, tak jsem byl opravdu skeptický, – Hradec Králové, Ústí n/L – Vlašim (středa 3. června, 17:00), Sokolov – Parprotože koneckonců vidíme, že se opět objevují pozitivní testy, tak- dubice (středa 3. června, 18:00), Vítkovice – Brno (čtvrtek 4. června, 17:00),
že situace není úplně jednoduchá. Říkal jsem si, že možná by bylo Dukla Praha – Slavoj Vyšehrad (čtvrtek 4. června, 18:00)
lepší už tuto sezónu odpískat a připravit se na tu další. Rizika tady
NRORVRERWDÄHUYQDKRGLQ
bezesporu stále jsou. Na druhou stranu se prostě musíme naučit
s různými omezeními pracovat, kdy například musíme rozdělit
zóny pro hráče, pro diváky, budeme je možná ještě nějakou dobu Ústí n/L – Varnsdorf, Žižkov – Líšeň, 1.SK PROSTĚJOV – Sokolov, Brno –
využívat. Zdravotní hledisko ale stále vnímám, může se klidně stát, Třinec (neděle 7. června, 17:00), Vlašim – Dukla Praha (neděle 7. června, 17:00),
Pardubice – Vítkovice (neděle 7. června, 17:00), Vyšehrad – Chrudim (neděle 7.
že všechna kola stejně nedohrajeme, podívejme se třeba na Karvin- června, 17:00), Jihlava – Hradec Králové (pondělí 8. června, 18:00)
sko. Nevíme, kde se podobné ohnisko nákazy může objevit.“
yy Pokud bychom tedy uvažovali, že se vše opravdu dle
27. kolo
22. kolo
plánu dohraje, co byste vypíchl jako nejtěžší v nastávají(hrací den 27. èervna)
(hrací den 9. èervna)
cích šesti týdnech?
Sokolov – Varnsdorf, Ústí nad Labem
Sokolov
–
Ústí
nad
Labem,
Dukla
Pra„Vidím to ve dvou rovinách. Po stránce technické bude obtížné za– Třinec, Vítkovice – Líšeň, Vlašim –
jistit všechny podmínky pro všechny aktéry zápasů a diváky. Druhá ha – Pardubice, Vítkovice – Vlašim, Vyšehrad, Brno – Žižkov, Pardubice
Varnsdorf – 1.SK PROSTĚJOV, Lírovina je sportovní. Bude třeba přemýšlet především o využití star- šeň – Brno, Třinec – Vyšehrad, Hradec – Jihlava, 1.SK PROSTĚJOV – Hraších hráčů, jestli nebude nutné je také nechat odpočinout, proto- Králové – Žižkov, Chrudim – Jihlava
dec Králové, Dukla Praha – Chrudim
že hrát tolikrát po sobě dva zápasy týdně je určitě náročné. Vůbec
bude nutné udržet kádr v takovém stavu, abychom sezónu dohráli
23. kolo
28. kolo
v nějakém solidním počtu hráčů, to vůbec nebude jednoduché.“
(hrací den 13. èervna)
(hrací den 30. èervna)
yy Přehodnocovali jste nějakým způsobem sportovní cíl
Pardubice – Varnsdorf, Žižkov – Fotbal Líšeň – Dukla Praha, Varnsdorf – Vítkopro jarní sezónu v nových podmínkách?
„Určitě nikoli, cíl máme stále stejný. V sobotu jsem ještě hovořil s tre- Třinec, 1.SK PROSTĚJOV – Líšeň, vice, Třinec – Sokolov, Hradec Králové
nérem, zatím to vypadá, že jdeme dobrou cestou. Hra týmu vypadá Ústí nad Labem – Dukla Praha, Sokolov – Ústí nad Labem, Chrudim – Pardutrochu jinak, je náročnější pro hráče, ale na druhou stranu už přináší – Vítkovice, Brno – Jihlava, Vyšehrad – bice, Žižkov – Vlašim, Jihlava – 1.SK
PROSTĚJOV, Vyšehrad – Brno
jakési výsledky, byť jsme ještě pořád na začátku. Je ale jasně vidět směr, Hradec Králové, Vlašim – Chrudim

Y\]QDOVHåpISURVWěMRYVNpKRHVNiĀND)UDQWLåHN-XUD
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Na opačné straně tabulky se zatím
povážlivě smráká nad Sokolovem,
nejlépe na tom nejsou ani Vítkovice. A právě tyto týmy potká eskáčko v nejbližších týdnech na domácí
půdě. Pokud oba zápasy zvládne
podle papírových předpokladů, bude
mít zaděláno na solidní postavení ve
středu tabulky.

V podzimní části shodou okolností oba zápasy skončily remízou. Bezbranková plichta doma s Pardubicemi se zpočátku jevila
určitým zklamáním, jenže ve světle dalších
výkonů Východočechů se nakonec dala
považovat za solidní výsledek. Konečně
spokojeni s dělbou bodů byli oba trenéři.
Nejbližší soupeř eskáčka sehrál rovněž tři
přípravná utkání, v nichž dvakrát remizoval 1:1. Nejprve s druholigovou Vlašimí,
poté se sousedy z Chrudimi. V generálce
pak porazil třetiligové Živanice 3:0, když

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Jako noc a den budou
odlišné oba zápasy, které v tomto týdnu čekají fotbalisty 1.SK Prostějov. Zatímco zítra narazí na soupeřově půdě
na aktuálního lídra tabulky Pardubice,
v sobotu budou doma hostit Vítkovice, které jsou zatím na sestupové příčce. V úterý mohou Hanáci příjemně
překvapit, zatímco o víkendu by měli
povinně bodovat.

v sobotu pak domácí premiéra proti Vítkovicím

9SUYQËPWÛGQXGYD]FHODRGOLxQÇ]¿SDV\

Pondělí 25. května 2020

OHNĚM, Prostějov čeká úterní výjezd do Pardubic,

www.vecernikpv.cz

pro návrat fotbalu na trávníky CHYBÍ JEN ZRANĚNÝ PÍCHAL

Rozvolňování opatřeníESKÁČKO
znamená zelenou
také NA KŘEST
PŘIPRAVENÉ
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pro obnovenou jarní èást sezóny 2019/2020

naše soutěž
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Moravy vydřely 3:2 a čtvrtý už měly pod
kontrolou 5:2. Druhá série téhle vyřazovací fáze se naopak změnila v lítou sedmizápasovou řež, ve které Vsetín na ledě
nedobytného Lapače srovnal souhrnné
skóre utkání nejprve z 0:2 na 2:2 a pak i
z 2:3 na 3:3. Soudnou válku číslo sedm
však Přerov ubránil ve svém hanáckém
kotli 2:0 a finále s Motorem si tak střihnou Zubři.
Fotbalisté 1.SK Prostějov měli ve 21.
dějství Fortuna:Národní ligy 2019/20
výhodu vlastního pažitu, na němž vyprovodili outsidera ze Sokolova 3:1.
Tím se dotáhli na devátou příčku a horní polovina průběžného pořadí již není
daleko. Hladce uspěly jak vedoucí Pardubice (3:0 nad slabými Vítkovicemi),

&uࣂ;m࣐
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Historický průnik do finále extraligy
dospělých ČR slaví korfbalisté SK RG
Prostějov! Na sklonku aktuálního ročníku nejvyšší tuzemské soutěže dokázali v semifinálové sérii vyřadit kvalitní
České Budějovice, když těsnou výhru
ze vstupní bitvy venku potvrdili přesvědčivým vítězstvím 24:18 ve druhém klání doma. Zářil přitom kapitán
Petr Galíček nasázením jedenácti košů.
O titul se ergéčko popere s brněnským
favoritem, jenž bez problémů překonal
Znojmo.
V hokejové Chance lize mužů ČR
2019/20 pokračují rozjeté České Budějovice ve své spanilé jízdě. Ani v semifinále proti Havířovu neztratily žádný
duel poté, co třetí střet série na severu

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƔĺ

Heroický boj volejbalistek VK Prostějov v play-off UNIQA extraligy žen ČR
2019/20 málem vedl až k senzačnímu
postupu do finále! Ve třetím duelu semifinálové série sice Hanačky podlehly u favorizovaných Šelem Brno 1:3,

Labem, čímž se dobře naladili před následným čtvrtfinále. Jako čtvrtý celek
tabulky v něm narazí na páté Pardubice,
ještě předtím ale proběhne předkolo
play-off. To se netýká ani výsledkových
tyranů z Nymburka, kteří ovládli i šestatřicáté utkání ligové sezóny smetením
druhé Opavy 98:78.
Na dohled dalšímu zisku mistrovského
primátu se přiblížili boxeři BC DTJ Prostějov díky tomu, že v pátém pokračování extraligy družstev mužů ČR 2019/20
vypráskali ve vlastním ringu Ústí nad
Labem jasně 12:4. K definitivě prvenství
jim stačí v posledním kole získat remízový bodík v Plzni, neboť se druhým Děčínem (udolal právě Západočechy 10:6)
mají lepší bilanci vzájemných střetnutí.

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

ale vzápětí je znova udolaly doma 3:2,
tentokrát v tiebreaku infarktově 18:16
především zásluhou famózního vzepětí mladičké smečařky Karolíny Fričové.
Za vyrovnaného zápasového stavu 2:2
pak vékáčko ještě urvalo úvodní set
rozhodujícího pátého mače na jihu
Moravy, jenže pak mu v úzké rotaci hráček došly síly a suverénní vítězky dlouhodobé části otočily na konečných 3:1.
Ve druhé dvojici semifinále prokázaly
obhájkyně zlata UP Olomouc svou sílu
vyřazením Olympu Praha, byť také po
nesmlouvavých bitvách.
Basketbalisté BK Olomoucko uzavřeli
nadstavbovou fázi Kooperativa NBL
mužů ČR 2019/20 příjemným triumfem 90:84 na palubovce Ústí nad

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, má za sebou půlkulatiny své krátké existence. Všichni
společně jsme určili výsledky 5. dějství naší nové soutěže,
jejíž představení, pravidla i konkrétní rezultáty najdete níže.
My se teď pojďme podívat, jak to v kole číslo pět dopadlo!
Originální, výjimečná a hlavně ryze regionální VIRTUÁLNÍ
LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU je v plném běhu.
Buďte u toho s námi a zapojte se! Dnes můžete již pošesté.

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže

Volejbalistky málem také a i ve fotbale se děly velikánské věci

tak jejich pronásledovatel Zbrojovka
Brno (3:1 nad Třincem). Na třetí post
se vrátila Jihlava zdoláním Hradce
Králové 2:1, v těsném závěsu zůstávají
ambiciózní Žižkov i po návratu mezi
elitu toužící Dukla Praha.
Rovněž nižší fotbalové soutěže přinesly spoustu zajímavého. V krajském
přeboru Lipová ubojovala nesmírně
cenné tři body v Bohuňovicích, hubená výhra ji katapultovala až na druhou
pozici tabulky! Alespoň trochu se vyjasnilo nad nově dvanáctými Kralicemi
díky jejich šťastnému skolení posledních Dolan 2:1 gólem Josefa Cibulky v
závěrečné minutě.
Čelo I.A třídy, skupiny B Olomouckého KFS nadále stíhají třetí Konice i
čtvrté Čechovice zásluhou domácího
proškolení Nových Sadů, respektive
Slavonína shodně 3:1. Na vrchol I.B
třídy, skupiny A pronikl Pivín, protože ve šlágru přestřílel dosud první
Troubky 3:2! V derby si pomohly
předposlední Otaslavice setnutím Vrchoslavic 2:1, v grupě B téže soutěže
opět nezaváhala čtvrtá Haná Prostějov těsným úspěchem 2:1 na půdě
Hněvotína. Okresní přebor zase utužil hegemonii Vrahovic, jež tentokrát
smetly Tištín 5:0. Neztratilo ovšem
ani trio Horní Štěpánov, Brodek u
Prostějova a Držovice figurující na
druhém až čtvrtém postu.
Druhé kolo měla na programu nohejbalová 1. liga družstev mužů 2020,
kde soudržný tým TJ Sokol I Prostějov
znovu nepodlehl. Na kurtu silného
kolektivu Zruč-Senec sice ztrácel již
2:5, přesto dokázal strhujícím finišem
vyrovnat na konečných 5:5. A venku
ukořistěný bodík z horké antuky se vyznačuje vysokou hodnotou.
V nadcházejícím 6. dílu Virtuální
ligy Večerníku můžete určovat výsledky mnoha fotbalových soutěží
(včetně nově zařazených III. tříd
OFS Prostějov, jimž startuje jaro),
vrcholícího play-off volejbalistek i
hokejistů, zahájené vyřazovací části
basketbalistů a dalšího dějství nohejbalistů.
Za uplynulý týden jsme vylosovali
tyto tři výherce našich cen: Václav
Koudelka (Prostějov), Drahomír
Duchek (Mostkovice) a Tomáš
Zedník (Plumlov). Předání cen
proběhne ve čtvrtek 4. června od
15.30 hodin v sídle redakce, které
najdete v ulici Vápenice 19 v Prostějově.
Čtěte Večerník, a pokud chcete, do
naší VLV se aktivně zapojte!
Veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před více než dvěma měsíci úplně zastavil. A podle současného vývoje
zdravotní situace je zřejmé, že navzdory postupně uvolňovaným nařízením
vlády ČR se (kromě vrcholového fotbalu a nohejbalu) 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 šestém kole tedy
za období 13. až 19. dubna. A vy máte
za úkol stanovit výsledky jednotlivých
utkání podle vašeho vlastního názoru.
Nejde tedy o klasické tipování, neboť se
teď vlastně nic reálně nehraje. Přístup k
určování rezultátů ale můžete každopádně zvolit různý. Buď se pokusíte o
maximální objektivitu a duely pomyslně „dohrajete“ tak, jak by s nejvyšší
pravděpodobností mohly dopadnout.
Nebo zvolíte fanouškovský přístup s rozumně zvolenou mírou upřednostnění
mančaftů Prostějovska. Či se můžete
naším projektem jen vyloženě bavit bez
nějakého velkého přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad široké
veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou ze členů naší
redakce. Z veškerých „hlasů“ následně vypočítáme přesný průměr všech
výsledků daného hracího týdne a ty
zveřejníme v dalším vydání Večerníku
společně s dopočítanými tabulkami
jednotlivých soutěží i s vybranými zápasy na nový týden. Takovým způsobem
pojedeme týden za týdnem a reálně neuskutečněné mače společně dohrajeme
tímto virtuálním způsobem třeba až do
konce jinak (z)rušených soutěží.
Ne každý pochopitelně rozumí či holduje všem sportům, proto nikoho nenutíme stanovovat výsledky veškerých
námi vybraných soutěží. Nezbytným
minimem je určit alespoň jednu soutěž,
ovšem pokud chcete „nasázet“ kompletní porci střetnutí, nic vám nebrání.
A právě z těch respondentů, kteří vyplní
naprosto všechny zápasy, pokaždé vylosujeme tři výherce zajímavých cen!
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Své výsledky pro šestý 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 6. kola Virtuální
ligy Večerníku je v pátek 29. května
ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová soutěž
přinese co nejvíc příjemné zábavy!

Boxeři jsou bodík od titulu, korfbalisté postoupili do finále!
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–

Otaslavice – Jezernice

–
Pavlovice – Nezamyslice

–

–

Protivanov – Konice

–

Brodek u Pø. – HFK Olomouc B

–

Slavonín – Kostelec na Hané

–

Beòov – Plumlov

–

Èechovice – Kojetín

–

0G\CO[UNKEG 
èGEJQXKEG$ 
1NwCP[

$KUMWRKEG

$TQFGMW28$ 
$GFKJQwċ

äGNGé

1VCUNCXKEG$ 
2CXNQXKEG










































2TčD÷åP¾VCDWNMCRQMQNG
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–

Brodek u Pv B – Otaslavice B

–

Èechovice B – Olšany

–
Nové Sady – Beòov
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–

Vícov – Horní Štìpánov

–

Kralice na Hané B – Skalka

–

Brodek u Kon. – Nìmèice n/H

–

Tištín – Brodek u Prostìjova

–

Dobromilice – Vrahovice

–
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–

Loštice – Hnìvotín

–

Slatinice – Šternberk B

–
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–
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–

Dub n/M – Morav. Beroun

–

Leština – Jesenec

–
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–

Troubky – Mostkovice



















































Stav série Olymp Praha –
VK Prostìjov .......... na utkání

Prostìjov – Olymp Praha
–

Olymp Praha – Prostìjov
–
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Stav série Šelmy Brno –
Olomouc .......... na utkání

Olomouc – Šelmy Brno
–

Šelmy Brno – Olomouc
–
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Dìèín - Ostrava
............ na utkání

pøípadnì Dìèín – Ostrava
–

Dìèín – Ostrava
–
Dìèín – Ostrava
–
Ostrava – Dìèín
–
pøípadnì Ostrava – Dìèín
–

.RQHÄQÙVWDYVÅULH
Ústí n/L - Brno
............ na utkání

pøípadnì Ústí n/L – Brno
–

Pøedkolo – 1., 2., 3.,
4. a 5. zápasy sérií
Ústí nad Labem – Brno
–
Ústí nad Labem – Brno
–
Brno – Ústí nad Labem
–
pøípadnì Brno – Ústí n/L
–
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–

–

Pøemyslovice – Ptení

–

–

7RYDÄRYslHODWRYLFH%
Radslavice – Újezdec

–
Èechy pod Kosíøem – Hvozd

–

–
Zdìtín – Kladky

–
Ústí u Hranic B – Kovalovice

Protivanov B – Kostelec n.H. B

–
Horní Moštìnice – Pivín

Klenovice n.H. – Vrchoslavice
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–

Lutín – Zábøeh

–

Lipová – Medlov

–

Dolany – Bohuòovice

–

Litovel – Jeseník

–

Kralice na Hané – Opatovice

–

Ústí u Hranic – Šternberk

–

Mohelnice – Èernovír
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–
1.SK Prostìjov – Líšeò
–
Ústí n/L – Dukla Praha
–
Sokolov – Vítkovice
–
Brno – Jihlava
–
Vyšehrad – Hr. Králové
–
Vlašim – Chrudim
–

Pardubice – Varnsdorf
–
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Dukla Praha – Pardubice
–
Vítkovice – Vlašim
–
Varnsdorf – 1.SK Prostìjov
–
Líšeò – Brno
–
Tøinec – Vyšehrad
–
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–
Chrudim – Jihlava
–

Sokolov – Ústí n/L
–

– FORTUNA:NÁRODNÍ
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Plazy – Vsetín B
–

Modøice B – Zruè-Senec
–

3. kolo
Èakovice B – Start Praha
–
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Stav série Èeské Budìjovice
– Pøerov ............ na utkání

Finále
– 1. a 2. zápas série
Èeské Budìjovice – Pøerov
–
Èeské Budìjovice – Pøerov
–
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Volejbalová posila z Frýdku-Místku
tku Michaela Jurčíková už dorazila na Hanou

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Proč jste se rozhodla přestoupit do VK?
„Prostějov mě lanařil už minulý rok,
ale já se chtěla po dvou letech v cizině vrátit domů do Frýdku-Místku.
Když mě pak zdejší vedení znovu
oslovilo i letos, hned jsem věděla,
že na devadesát procent sem půjdu.
A nakonec jsme se dohodli.“
* Během své pestré kariéry jste už
vystřídala řadu působišť. Které
angažmá pro vás bylo zatím nej?
„Určitě působení v belgickém Charleroi. Tam to bylo profi se vším všudy, což jsem si užívala. Kromě ligové
soutěže jsme hrály i evropské poháry
CEV Cup a poté Challenge Cup, navíc jsem ve svém volnu dost cestovala po Belgii. Celkově moje nejlepší
angažmá: jiné, hodně profesionální
a moc pěkné.“
yy Z Belgie jste šla do Rakouska
a pak zpátky domů. Zůstanete už
v ČR?
„Rozhodně nevylučuju, že bych někdy v budoucnu zamířila ještě ven.
Sice už mám nějaký věk, ale na druhou stranu i zkušenosti, něčím jsem
si prošla. Určitě nechci kariéru jen
tak dohrávat, aby se neřeklo. Naopak

ního zázemí vsadí hlavně na mladé
holky, aby šetřily za situace, kdy nikdo nesestupuje.“
yy Co očekáváte od Prostějova
i vzhledem k těmto okolnostem?
„Určitě profesionální přístup, který
tu vždycky byl. Když se řekne Prostějov, tak to pro mě znamená profesionalitu, dobré tréninky, zázemí
i podmínky okolo. Věřím, že mě působení ve VK zase někam dál posune, dokážu se třeba ještě i zlepšovat
a společně s holkama tady něčeho
dosáhneme.“
yy Může obměněný prostějovv
ský kolektiv opět bojovat o třetí
až pátou pozici jako v uplynulém
ročníku?
„„Zatím
„Za
tím nevím úplně přesně,
j bude celý tým složejak
ný, totéž platí o soupe-

Po konci Gabiky Kozmik
mik mi bylo jasné,
že tím pádem nejstarší budu já. Určitě s tím
m, nějak to zmáknu.
nemám žádný problém,
Ostatně i poslední rok ve Frýdku-Místku
arozená...
už jsem byla nejdříve narozená...
mě láká pokračovat tam, kde se profesionálně pracuje. Dril, zlepšování
a podobně.“
yy V Prostějově jste naskočila do
tréninků ještě dříve, než vám začne běžet smlouva. Proč?
„S Frýdkem-Místkem jsme měly
poslední extraligový zápas 7. března,
brzy nato přišla epidemie koronaviru. Tím pádem jsem se hodně dlouho udržovala jen individuálně po
kondiční stránce, buď doma, nebo
venku v přírodě. A přes dva měsíce
jsem vlastně nedržela balón v ruce,
kontakt s míčem mi hrozně chyběl.
Když mi pak nedávno zavolal pan
Čada, že v Prostějově teď zahájili přípravu a jestli se nechci zapojit, vůbec
jsem neváhala. Naopak jsem se moc
těšila a tréninky spojila i s tím, abych
se seznámila se zdejším prostředím,
týmem, městem a vším ostatním.
Dostanu se trochu víc zpátky do
tempa, od srpna potom nezačnu od
nuly a budu vědět, co mě tady čeká.“
yy Jak jste vy osobně snášela nelehké období po nástupu nákazy
COVID-19?
„Hlavně začátky byly docela krušné.
Asi jako většina lidí jsem tu situaci
brala dost vážně, dodržovala veškerá
nařízení. A byly dny, kdy jsem třeba
vůbec nevyšla ven, celé je strávila
doma různými činnostmi. Naštěstí
se opatření postupně uvolňovala,
tím pádem obavy opadaly a už jsem
se nebála chodit častěji ven na procházky, běhat, projet se na kole. Cítila jsem, že potřebuju víc pohybu,

doma už to byla
nuda.“
ace vás již
yy Momentální situace
nezneklidňuje?
„Nijak moc. Člověk si na hrozbu kosející omezení
ronaviru a s tím související
časem zvykl, přestal see bát, všechno
olnější a život
je teď už mnohem volnější
ormálu. I když
se pomalu vrací do normálu.
hygienická pravidla je potřeba režovat.“
spektovat, stále dodržovat.
NIQA extraliyy Osm družstev UNIQA
rozbě pandegy žen přišlo kvůli hrozbě
en celek o bamie o play-off a jeden
ýdek-Místek
ráž, pouze devátý Frýdek-Místek
o málním
or
ukončil sezónu normálním
mila jste
způsobem. Uvědomila
si tohle?
„Ano. Je pravda, že větši
větši-ichna holek z ligy a všechch
ny mančafty v nižších
ui mládežnických souit
těžích musely skončit
ly
předčasně, nedohrály
své soutěže. Zatímco my
snad jako jediné jsme sezónu
estou, protože
uzavřely sportovní cestou,
me nepostouz devátého místa jsme
pily do vyřazovacích bojů a nemuúsměv) Byla to
sely ani do baráže. (úsměv)
taková zajímavá náhoda, nepřišly
jsme o žádné zápasy. Jen o tréninky a pomáhání s mládeží, což jsme
měly začít po týdenním volnu od
posledního utkání nadstavby proti
Šelmám Brno. Mezitím však zaútočil koronavirus, veškerý sport byl
zakázaný. A 30. dubna mi ve Frýdku-Místku vypršela smlouva.“

yy Svým způsobem to byla výhoda nepřijít o vrchol celého ročníku 2019/20, ne?
„Chápu, že holky z jednotlivých
týmů chystajících se na play-off musely být hodně smutné a zklamané
tím, jak vinou zdravotní situace rázem přišly o vyvrcholení celé sezóny.
Veškeré snažení bylo ze dne na den

pryč, což musela být nepříjemná
rána. Naše družstvo mělo vlastně
trochu štěstí, že ho předčasný konec
soutěže nijak neovlivnil.“
yy Sledujete aktuální dění v extraligovém zákulisí? Pokud ano,
co na něj říkáte?
„Nejsem zrovna typ člověka, že bych
všechno věděla jako první, spíš se informace ke mně postupně dostávají.
(smích) Každopádně teď nastává taková nejistá doba a teprve uvidíme,
co přesně bude či nebude. V jednom
článku jsem například četla, že extraliga se asi ještě víc rozdělí na bohatší
a chudší kluby. Ty první si budou
moci dovolit kvalitnější, tím pádem
dražší hráčky, proto se dá očekávat
jejich větší volejbalová síla. Zatímco
ostatní oddíly bez takového finanč-

řích. Proto se momentálně něco
těžko odhaduje, ještě je brzy.
V každém případě vytvoříme
převážně mladý mančaft, u něhož bude klíčové, aby se dal co nejlíp
dohromady jako dobrá parta, maximálně bojoval, hrál dravě. A všechny
jsme si v něm navzájem pomáhaly.
Pokud se nám tohle podaří, můžeme
předvádět dobré výkony a konkurovat i zkušenějším, papírově silnějším
družstvům.“
yy Víte, že budete nejstarší členkou hráčského kádru?
„Myslela jsem, že tahle role připadne Gabice Kozmík, ale pak jsem se
dozvěděla, že definitivně končí kariéru. A bylo mi jasné, že tím pádem
nejstarší budu já. Určitě s tím však
nemám žádný problém, nějak to
zmáknu. Ostatně i poslední rok ve
Frýdku-Místku už jsem byla nejdříve narozená...“ (směje se)

vizitka
MICHAELA JURČÍKOVÁ

20032510498

PROSTĚJOV Zkušenou hráčku,
která už má za sebou působení i ve
dvou zahraničních klubech, získal
jako novou posilu na blok volejbalový oddíl VK Prostějov. Devětadvacetiletá Michaela Jurčíková
(na snímku) přišla z TJ Sokol Frýdek-Místek, a byť jí smlouva na
Hané poběží až od léta, s radostí
se hned zapojila do současné „pokoronavirové“ fáze přípravy vékáčka. Toho jsme okamžitě využili, abychom sympatickou rodačku
z Dunajské Stredy vyzpovídali.

✓ narodila se 9. února 1991
v Dunajské Stredě
✓ pochází z Ostravy a momentálně
žije poblíž Frýdku-Místku
✓ profesionální volejbalistka,
nová posila VK Prostějov
✓ celou kariéru nastupuje na blokařské
pozici, měří 187 centimetrů
✓ s volejbalem začala už v dětství, je odchovankyní TJ Ostrava
✓ v mateřském oddílu prošla všemi mládežnickými
kategoriemi a stihla tam ještě i první rok mezi ženami
✓ poté přestoupila do TJ Sokol Frýdek-Místek, kde strávila tři sezóny
✓ další tři roky působila v TJ Sokol Šternberk s krátkou výpomocí
UP Olomouc, načež zamířila do zahraničí
✓ ročník 2017/18 odehrála za belgický Modal Charleroi,
sezónu 2018/19 za rakouský Post Schwechat
✓ během uplynulého ročníku 2019/20 pak nastupovala
znovu za Frýdek-Místek
✓ jejím největším úspěchem je několik získaných
medailí v republikových soutěžích mládeže
✓ je svobodná
zajímavosti: narodila se na Slovensku během působení svého otce –
ligového fotbalisty v DAC Dunajská Streda, čistě náhodou má shodné
příjmení jako mladá odchovankyně VK Prostějov juniorského věku
Adriana Jurčíková
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Na soupisce zůstává slovenská smečařka Karolína Fričová

9ROHMEDORYÅVRXWÈzH
povoleny, o víkendu
se rozjede beach

PROSTĚJOV Další změnu v hráčském kádru svého „A“-družstva žen hlásí volejbalový
oddíl VK Prostějov. Týká se blokařské pozice,
kde mladou odchovankyni a trojku na tomhle
postu Veroniku Boudovou vymění ještě mladší
Petra Kožoušková.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Na středu sítě budeme mít v porovnání s minulou sezónou úplně jiné
složení. Jak známo, Nikola Stümpelová přestoupila do Olomouce,
místo ní jsme přivedli Michaelu Jurčíkovou z Frýdku-Místku. A Gabriela Kozmík definitivně ukončila
kariéru, náhradu za ni už také máme

domluvenou,“ zopakoval již zveřejněná fakta sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada.
Dokonalé střídání stráží na bloku
tedy doplňuje výše avizované nahrazení Boudové Kožouškovou. „Verča
dostávala v našem áčku minimum
zápasových příležitostí. Každopádně dost pomohla druholigovému
béčku, za působení u nás po návratu
z Ameriky jí děkujeme,“ rozloučil se
Čada s Veronikou Boudovou.
Příležitost sbírat zkušenosti mezi
ženskou elitou teď dostane končící juniorka Petra Kožoušková, jež
na Hanou přestoupila z TJ Sokol

Extraligovou on-line sestavu sezóny
doplnil na místì trenéra Petr Zapletal

8GTQPKMC$QWFQX¾ XNGXQ X2TQUV÷LQX÷MQPéÊVąGVÊDNQMCąMQWåGP8-DWFGOÊUVQPÊONCF¾PCF÷LG2GVTC-QåQWwMQX¾ WRTQ
UVąGF 8M¾FTWRCM\čUV¾X¾-CTQNÊPC(TKéQX¾ XRTCXQ 
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Šlapanice u Brna během letošní
zimy a podílela se na plánovaném
postupu prostějovského výběru do
extraligy ČR U19. Na jihu Moravy dělala naděje ročníku narození
2000 tamnímu celku kapitánku a za
dospělý kolektiv VK už strávila jedno střetnutí proti Liberci na lavičce.
„Péťa je talentovaná, vysoká, přitom
technická a velmi šikovná volejbalistka, kterou jsme před necelým půl
rokem získali s jasným výhledem dát

jí postupně prostor v našem „A“-týmu. Což nyní děláme, bude třetí blokařkou. A určitě má potenciál se do
budoucna dál zlepšovat, víc a víc se
prosazovat,“ řekl Čada o Kožouškové.
Současně vedení hanáckého klubu
oznámilo jméno čtvrté plejerky ze
stávajícího kádru, jež nadále zůstává v týmu Prostějova. Trojici Klára
Dvořáčková, Aneta Weidenthalerová a Tereza Baláková doplňuje
slovenská smečařka Karolína Fričo-

vá, obvyklá členka základní sestavy
z uplynulé sezóny.
„Kája v pouhých devatenácti letech
výborně zapadla do našeho mančaftu a navzdory svému mládí se
okamžitě zařadila k oporám. Vyniká
především velice účinným servisem, solidní přihrávkou a kvalitní
obranou v poli, pro družstvo odvádí
spoustu méně viditelné černé práce,“
ocenil setrvání reprezentantky SR
Miroslav Čada.

Extraliga volejbalistek zůstane
desetičlenná, Dobřichovice řekly

možnému postupu NE
Velké ekonomické problémy však mají v Přerově…

PROSTĚJOV Hlasování fanoušků
o nejlepší on-line sestavu volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020
na facebookovém profilu této soutěže
uzavřelo určování jejího trenéra.
Mezi finálovou dvojici se těsně nevešel kouč VK Prostějov Lubomír
Petráš, který v dřívějším předkole
skončil třetí těsně za druhým Stanislavem Mitáčem (Olymp Praha).
Zkušený bard z české metropole pak
ve finále lodivodů o kousek nestačil
na Petra Zapletala (UP Olomouc),

který na hlasy vyhrál po vyrovnaném boji 398:392.
Top sestava uplynulého ročníku
extraligy tak nakonec vypadá následovně: nahrávačka Lenka Ovečková
(Olymp Praha), univerzálka Gabriela
Orvošová (UP Olomouc), smečařka
Karyna Denysova (Olymp Praha),
blokařka Pavlína Šimáňová (Olymp
Praha), libero Adéla Chevalierová (TJ
Ostrava), trenér Petr Zapletal (UP
Olomouc). Tedy bez prostějovského
zastoupení…
(son)

PROSTĚJOV
Volejbalová
UNIQA extraliga žen ČR mohla
mít od nového ročníku 2020/21
jedenáct účastníků, neboť vedení
Českého volejbalového svazu rozhodlo o letošní nesestupovosti soutěže a vítěznému celku 1. ligy v „koronavirově“ nedokončené sezóně
dalo právo postupu. Tuzemská elita
něžného pohlaví pod vysokou sítí
však zůstane o deseti členech.
„Své možnosti na účast v extralize
nevyužijeme. K naplnění finančních podmínek stanovených svazem nám chybí peníze, přibližně
jeden milion korun. Proto jsme se
opět přihlásili do první ligy,“ prozradil šéf TJ Sokol Dobřichovice
Jaroslav Čermák.

V nejvyšší české soutěži ženské kategorie tak zůstávají Šelmy Brno,
Olomouc, Olymp Praha, VK Prostějov, Ostrava, Liberec, Šternberk,
KP Brno, Frýdek-Místek a Přerov.
Posledně jmenovaný klub ale své
pokračování mezi národní smetánkou delší dobu zvažoval. „Ze tří
našich největších partnerů už nám
jeden oznámil, že ukončuje spolupráci. U druhého významného
partnera dojde k velkému omezení,
ale věříme, že to nebude úplně na
nule. Finanční situace je hodně krizová, proto jsme přemýšleli, jestli
se do extraligy s takto omezeným
rozpočtem vůbec přihlašovat. Nakonec zvítězila sportovní stránka
a půjdeme do toho,“ informoval

předseda Volejbal Přerov Lubomír
Svoboda.
Ze stávajícího kádru ovšem Hanačkám zůstanou pouze čtyři hráčky:
nahrávačky Veronika Tinklová a Lucie Zatloukalová (obě dřív působily
v Prostějově), univerzálka Sandra
Kotlabová a smečařka či libero Barbora Šádková. Jako posila pak dorazí
další někdejší plejerka VK, smečařka Lucie Polášková ze Šelem Brno.
„Ostatní budeme doplňovat buď
z našich mladých děvčat, nebo se
zkusíme porozhlédnout po dalších
perspektivních volejbalistkách, které budou splňovat naše možnosti
a budou chtít hlavně reprezentovat
Přerov,“ řekl hlavní trenér Zubřic Radim Vlček.
(son)
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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. Tentokrát se vracíme do období, kdy byl letošní kalendářní rok ještě mladý a teprve
začínal. Hanačky měly za sebou výsledkově trudný prosinec, během kterého zaplatily za těžký
los, rostoucí únavu i slábnoucí formu sérií porážek.

PŮVODNÍ
zprravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Přes svátky se však dáme dohromady, v průběhu soutěžní přestávky
potrénujeme a po pauze určitě budeme zase v pohodě,“ ujišťoval kouč
vékáčka Lubomír Petráš ve chvíli,

kdy jeho svěřenkyně vyrážely vstříc
Vánocům. Ukázalo se, že měl dokonalou pravdu.
Mezi svátky (vánočními a Novým
rokem) i bezprostředně po silvestrovském veselí prostějovské ženy dobře
zapracovaly v přípravě, aby z toho
následně těžily celý leden. Šňůru
novoročních triumfů přitom odstartovaly nesmírně důležitým skolením
Ostravy 25:20, 25:27, 25:17, 25:16
v přímém souboji o průběžné třetí
místo extraligové tabulky.

„Dobře jsme podávaly, soupeřky
byly pod tlakem na přihrávce a tím
pádem se pak v útoku moc nedostávaly do různých kombinací, proto se
nám lépe bránilo. Také jsme bojovaly, daly do hry potřebnou energii.
A v žádné činnosti neměly slabinu.
Z naší strany to byl celkově dobrý
výkon,“ spokojeně konstatovala
slovenská smečařka VK Karolína
Fričová.
Sled zápasových konfrontací proti
severní Moravě pokračoval zajíma-
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vým trojbojem s Frýdkem-Místkem v jediném týdnu. Takhle krátký
časový úsek stačil, aby se oba celky
utkaly dvakrát ve čtvrtfinále Českého poháru a jednou v UNIQA
extralize. Favorizované obhájkyně
dvou loňských stříber v těchto duelech nezaváhaly, dohromady ztratily jedinou sadu. A průnikem do
závěrečného turnaje Final Four ČP
dosáhly dílčího sezónního úspěchu.

„Náš výkon nebyl celou dobu ideální, ale jakmile šly sety do rozhodující
fáze, měli jsme jasně navrch. Holky
možná překonaly určitou nervozitu
z toho, že šlo o pohárové Final Four,
kam jsme moc chtěli postoupit.
A teď je tenhle důležitý cíl splněn,
s čímž panuje spokojenost,“ oddechl
si hlavní trenér Petráš.
Co následovalo poté? Zahájení ligové nadstavby a v ní obrat nepříznivě
se vyvíjejícího mače doma proti KP

Praha, Prostějov (son) - Na základě rozvolňování opatření proti
epidemii koronaviru a výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR k usnesení vlády z 30. dubna se Správní
rada Českého volejbalového svazu
rozhodla hlasováním per rollam
následovně: po rozšíření výkladového stanoviska Národní sportovní agentury je od 18. května možno trénovat jak v tréninkovém, tak
i soutěžním režimu.
Současně povoluje zahájení či pokračování soutěží volejbalu a beachvolejbalu řízených ČVS. V souvislosti s tímto rozhodnutím je
však nutné respektovat a dodržovat všechny stanovené hygienické
podmínky platné aktuálně, či přijímané průběžně. Dané rozhodnutí
je pro komunitu zpod vysoké sítě
důležité nejen z hlediska možnosti pokračování přípravy v jednotlivých klubech na vyšší týmové
úrovni, ale také kvůli nadcházejícímu zahájení tuzemské beachvolejbalové sezóny 2020. Ta odstartuje úvodními turnaji o nejbližším
víkendu 30. a 31. května. Z hráček
VK Prostějov se „plážáku“ dlouhodobě věnuje Tereza Baláková, svou
šestkovou kariéru si na písku zpestřují rovněž některé mládežnické
volejbalistky vékáčka.

1ÈNROLN]DMÉPDYÙFK
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Prostějov (son) - V plném proudu
už je přestupový kolotoč na volejbalovém hráčském trhu. Zde vám
přinášíme přehled změn týkajících
se českých plejerek tak, jak novinky přineslo uplynulé období. Eva
Rutarová, blokařka (dosud Dukla
Liberec, předtím VK Prostějov,
Lugano, Berlín, Olomouc) míří do
belgického Modal Charleroi. Lucie
Polášková, smečařka (dosud Šelmy Brno, předtím VK Prostějov,
Šternberk, KP Brno, Přerov, Olomouc) se vrací do Volejbal Přerov.
Lucie Kalhousová, univerzálka
(dosud Olymp Praha) odchází na
své první angažmá mimo PVK rovnou do zahraničí, získal ji švýcarský Val-de-Travers. Helena Horká,
univerzálka (dosud VK Prostějov,
předtím Dabrowa Górnicza, Bielsko-Biala, Kalisz, Panathinaikos
Atény, Keratsini, Köniz, KP Brno)
potvrdila nástup po druhé mateřské dovolené do Šelem Brno.
Megan Wolowicz, blokařka z USA
(dosud Šelmy Brno) se rozhodla
po roce opustit Českou republiku a odejít do švýcarského VBC
Cheseaux. Michaela Mlejnková,
smečařka (dosud Rzeszów, předtím Stuttgart, Olymp Praha) hlásí
návrat do německého Allianzu
Stuttgart. Tereza Patočková, univerzálka (dosud VfB Suhl, předtím
Olymp Praha) mění dres v rámci
ciziny, když přestupuje z Německa
do francouzského Quimperu.
Brno na 23:25, 25:19, 25:17, 25:22,
ještě větší i náročnější otáčka téměř
ztraceného střetnutí ve Šternberku
s konečným rezultátem 2:3 (18,
26, -20, -22, -11). A v první únorový den další prodloužení lednového výherního tažení opětovnou
rozborkou Frýdku-Místku 25:15,
25:21, 25:14. „Připadá mi, že se daří
přetavovat práci z tréninků do samotných utkání. Naše příprava má
podle mého názoru dlouhodobě
vysokou úroveň, při hře šest na šest
pomáhá naskakování kluků z realizačního týmu. Kvalitně makáme
a v zápasech je to pak znát, většinou
hrajeme dobře,“ rozebírala ostřílená
blokařka Gabriela Kozmík, co podle
ní stojí za možná nečekaným, leč
zaslouženým hájením bronzového
postu v nejvyšší tuzemské soutěži.
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PROSTĚJO, PRAHA Česká tenisová jednička Jiří Veselý a světová
dvanáctka Petra Kvitová budou nejvýše nasazenými hráči, kteří se
představí na turnaji O pohár prezidenta ČTS, jímž bude v tomto týdnu
restartována sezóna. Hrát se bude na kurtech pražské Sparty ve Stromovce od 26. do 28. května, pochopitelně bez přítomnosti fanoušků
a za přísných hygienických opatření. Zápasy ovšem bude živě přenášet
Česká televize na kanálu SPORT.
dent tenisového svazu Ivo Kaderka.
PŮVODNÍ
„Je to pro nás čest i výzva. Věřím, že
i tenis přispěje k postupnému natví
zpravodajství
vracení naší společnosti k normálu,“
pro Večerník
ík
dodal.
V mužské části pavouka, kromě
Ladislav
Veselého, nastoupí Lukáš Rosol,
Zdeněk Kolář, Tomáš Macháč, Vít
VALNÝ
Kopřiva, Michael Vrbenský, Jonáš
„Těší mě, že se v akci předvedou Forejtek a Jiří Lehečka. Mezi ženami
všichni čeští hráči a hráčky, kterým budou soupeřkami Kvitové Karolíto situace dovolí. Díky tomu nás na Muchová, Barbora Strýcová, Kačeká ojedinělá podívaná. Díky síle teřina Siniaková, Kristýna Plíšková,
českého tenisu a rychlosti, s jakou Barbora Krejčíková, Lucie Hradecká
jsme akci připravili, se do Prahy dívá a juniorka Linda Fruhvirtová. Kvůli
celý tenisový svět,“ prohlásil prezi- drobným zdravotním problémům
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<<<pokračování ze strany 27
Spíš se dá předpokládat, že se borci
Sokola I ocitnou v podobné konkurenci, jaká je čekala v původně
plánovaném prvoligovém ročníku 2020. Nakonec i hrací systém
nadcházejícího Ligového poháru,
který odstartuje už během nejbližšího víkendu 30. a 31. května,
bude takřka totožný. To znamená základní část dvoukolově každý
s každým doma a venku (14 kol),
nejlepší čtyři v tabulce postoupí do

play-off a semifinále i finále se odehrají na dva vítězné zápasy.
Los dlouhodobé fáze spatří světlo
světa dnes, tj. v pondělí 25. května
nebo o den později, nohejbalisté
Prostějova jistojistě budou mezi
účastníky!
Sledujte internetové stránky www.
vecernikpv.cz, kde během tohoto
týdne přineseme rozlosování Ligového poháru 2020 i další aktuální informace před jeho zahájením!
(son)

se omluvila Karolína Plíšková, byť
původně měla startovat. „V posledních týdnech jsem léčila zraněná
záda a teprve postupně zvyšuji tréninkové dávky. Až o víkendu přijede trenér Daniel Vallverdu a začnu
naplno trénovat. Na ostrý zápas se
teď necítím,“ zdůvodnila svoji absenci ženská jednička. Ve startovním
poli schází kromě Karolíny Plíškové
také Markéta Vondroušová a Marie
Bouzková, jež se vrací ze Spojených
států až na začátku června. „Ve dnech
turnaje se stěhuji a vrcholí má příprava na maturitu, tak jsem se omluvila,
ale s účastí v týmové soutěži, až budu
mít vše za sebou, již počítám,“ řekla
Vondroušová ke své absenci.
Samotný turnaj bude třídenní.
V průběhu úvodního hracího dne
budou na programu čtvrtfinálová
utkání a hrát se bude ve dvou blocích (dopolední od 10.00, odpo-
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Foto: www.tenisovysvet.cz

lední od 14.00 hodin). Středeční
semifinálový program bude zahájen v 10:00 zápasem mužů, přičemž
následovat bude první ženské semifinále, druhé mužské a program

TermínoválistinaproDivizi2spředpokládanouúčastíTJSokolIProstějov
Základní část
1. kolo: 30. a 31. května. 2. kolo: 6. a 7.
června. 3. kolo: 13. a 14. června. 4.
kolo: 20. června. 5. kolo: 21. června.
6. kolo: 27. a 28. června. 7. kolo: 22.
a 23. srpna. 8. kolo: 29. a 30. srpna. 9.
kolo: 5. září. 10. kolo: 6. září. 11. kolo:
12. a 13. září. 12. kolo: 19. a 20. září. 13.
kolo: 26. a 27. září. 14. kolo: 28. září.
Play-off
Semifinále: první zápasy 3. nebo 4.
října, druhé zápasy 10. října, případné
třetí zápasy 11. října.
Finále: první zápas 17. nebo 18. října,
druhý zápas 24. října, případný třetí
zápas 25. října.

bude postaráno. Po všech stránkách

PROSTĚJOV Už pouze necelé
čtyři týdny zbývají do chvíle, než
v sobotu 20. června propukne
v krásném areálu TK Prostějov za
Kosteleckou ulicí další ročník tenisového turnaje neregistrovaných ve
čtyřhře Prostějov Cup 2020. A přípravy na tuto tradičně špičkovou
akci svého druhu samozřejmě jsou
v plném proudu.
Jak Večerník nedávno informoval, turnaj bude mít letos opravdu exkluzivní
obsazení plné známých jmen bílého
sportu v čele s Jaroslavem Pospíšilem,
Michalem Navrátilem či Vítem Kopřivou, přihlášku podala i řada dalších
výborných tenistů nedávné či vzdálenější minulosti. Všechny láká nejen
možnost si skvěle zahrát, ale také obvyklá top úroveň celého klání z hlediska celkového zabezpečení. „Snažíme
se, aby účastníci za své startovné dostali maximální servis a po veškerých
stránkách o ně bylo perfektně postai tím, že zatím je zavřený i hotel a neměl ráno,“ zdůrazňuje hlavní organizátor
bych kde bydlet,“ poznamenal Benáček.
Z podobného důvodu zatím s týmem
netrénuje Lukáš Feštr, první velká posila hanáckého výběru. „V Děčíně, kde
stále bydlí, má možnost trénovat se
svým bývalým klubem. V současné situaci je to dobré řešení. Lukáš se připojí
na začátku letní přípravy v červenci,“
řekl Pekárek.

N@KüDKM<QPE@I<IJQJPN@UÇIP
Ladislav VALNÝ
„Domluvili jsme se na prodloužení
vzájemné spolupráce. Předpokládáme, že v novém ročníku Kooperativa
NBL dostane přes své mládí odpovídající prostor a herně poroste,“ potvrdil
Sychrovo setrvání sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Tréninky momentálně nevede Predrag
Benáček, s klubovým vedením je však
v kontaktu při skládáními týmu pro příští sezónu. „V Prostějově jsem byl probrat
některé potřebné věci, tréninky ale zatím
má pod sebou Michal Krčmář. Je to dáno

Basketbalisté převlékají dresy,

na přestupovém trhu je rušno
PROSTĚJOV, PRAHA V posledních týdnech se znatelně rozběl
přestupový kolotoč v rámci klubů
Kooperativa NBL. Týmy se snaží
doplňovat soupisky především tuzemskými hráči, protože se obecně
předpokládá menší počet zahraničních basketbalistů na prakticky
všech soupiskách.
„Je to logické. V současné době nikdo
neumí odhadnout, jaká situace bude
na podzim a v průběhu příští sezóny.
Stavět sestavu na cizincích není ideální. Zatím není jisté, za jakých pod-

mínek by mohli do České republiky,
neznámých je momentálně hodně.
Proto se všichni snaží získat co největší
počet našich hráčů,“ chápe úsilí klubů
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Hanáci zatím získali Lukáše Feštra
z Děčína, největší přestupovou bombou je však zatím stěhování Viktora Půlpána z Pardubic do Brna, kde
reprezentační rozehrávač podepsal
smlouvu na tři sezóny.
Hodně aktivní jsou Svitavy. Z Opavy
získaly Václava Bujnocha a Rostislava
Dragouna, podle zákulisních informací pak také Marka Sehnala a Adama
Gogu z BK Olomoucko. U Turů naopak skončil dnes již děčínský Eduard
Kotasék a také Jiří Jelínek, který se po
letech vrací do Kolína.

Kromě jednání o posilách jednotlivé
týmy pracují také na udržení svých tahounů z předchozích ligových ročníků. BK Olomoucko je na tom z tohoto
pohledu dobře. Zůstávají talentovaní
hráči a také velké opory Lukáš Palyza a Radovan Kouřil. Pod smlouvou
je také střelec František Váňa. „Osu
máme, současně počítáme s tím, že
velký prostor ke svému růstu dostanou mladí kluci. Ovšem ještě na několika postech chceme tým doplnit,“
poznamenal Pekárek.
O konsolidování kádru se starají
i další. V Ústí nad Labem prodloužil
smlouvu Michal Šotnar,
v Brně Jakub Jokl a Jan Kozina, Ostrava udržela Filipa Šmída, v Kolíně prodloužila dvojice Filip Somberg a Theodor Dlugoš.
(lv)

od 14:00 hodin. Ženy budou hrát
na tvrdém povrchu, muži změří své
síly na antuce. „Už se těším na ostrý
zápas,“ říká Jiří Veselý před startem
turnaje.
(lv)

O aktéry tenisového 3URVWĨMRY&XSX
3URVWĨMRY&XSX2020
2020

BK OLOMOUCKO:0@?HDàF<
OLOMOUCKO:
PROSTĚJOV Pod dohledem
asistenta trenéra Michala
Krčmáře se do tréninkového
rytmu vrátila aktuální část sestavy BK Olomoucko. Druhý týden přípravy mají před sebou
Lukáš Palyza, Radovan Kouřil,
František Váňa, Viktor Vašát,
Erik Klepač, Dominik Štěpán
a Lukáš Sychra, který v minulých dnech stačil v klubu uzavřít
novou smlouvu na příští dva
soutěžní ročníky.

zakončí druhé ženské semifinále,
které nezačne dříve než ve 14:30
hodin. Ve čtvrtek se od 12:00 odehraje finále mužského turnaje. Vrchol ženské soutěže je na programu

Prostějov Cupu Martin Krupička.
Proto hodně zaujalo jídelní a nápojové menu, které se pro aktéry chystá.
Jak bude konkrétně vypadat? Oběd
– muži: hovězí guláš s pečivem, ženy:
kuřecí stehno s rýží. K tomu každý
dostane domácí klobásu a formou
celodenních švédských stolů bude na
výběr spousta jiných dobrot.
Saláty: pestrý zeleninový s lehce pikantní zálivkou, z kuřecích prsíček, těstovinový, okurkový na řecký způsob,
špekáčkový, zbojnický a cottage s hlávkovým salátem a ředkvičkami. Pomazánky: česneková, rybí, z vepřového
masa, cuketová, cibulková se sušenými
rajčaty, škvarková. Minutky: domácí
plněné papriky, žampiony plněné šunkou a sýrem, obrácené křupavé chlebíčky, kuřecí rolky s rajčaty a sýrem,
sýrová roláda, slaný závin, utopenci,
nakládaný hermelín. Něco k zakousnutí: plněná bůčková kapsa, pečený
bůček, pečená vepřová kýta, domácí
sekaná, pečená kolena, kuřecí a kachní

roláda. Něco sladkého: dvanáct druhů
moučníků a dezertů. Samozřejmostí je
navíc bohatý pitný režim všemožných
nápojů.
„Těšíte se? My na vás taky!“ Tak zní
vzkaz Martina Krupičky a jeho pořadatelského parťáka Petra „Pupy“ Doseděla, bývalého prvoligového hokejisty.
Odpovědi podobně natěšených hráčů
na sebe nenechaly dlouho čekat. „Ještě
ti tam chybí kaviárový tousty,“ napsal
v reakci se třemi vysmátými smajlíky
jeden z favoritů Radim Janíček. „Marťas, to je turnaj o to, kdo se nejvíc přežere?“, připojil humornou otázku Drahoš
Herzán. „Pro nás obyčejné ano,“ pobaveně odpověděl Krupička. Obzvláště
vypečenou diskusi uzavřel Libor Dvořáček. „A kdo úplně zkolabuje, toho
hlavní partner se slevou zpopelní, protože bude dobře hořet a spotřebuje na
něj málo plynu.“
V rámci blížícího se Prostějov Cupu
2020 se každopádně máme třetí červnovou sobotu na co těšit!
(son)
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NÁVŠTĚVY? JEJICH ZÁKAZ V NEMOCNICI I NADÁLE TRVÁ!
Od pondělí jsou povoleny v CSSP,
od středy v Domově seniorů v „Nerudovce“

PROSTĚJOV V sociálních zařízeních byl až dosud platný zákaz návštěv, to samé opatření platilo a bohužel i nadále platí
i v případě návštěv pacientů v prostějovské nemocnici. Díky
dalšímu rozvolňování vládních opatření v souvislosti s hrozbou nákazy Covid-19 se ovšem povolení navštěvovat klienty
urychlilo alespoň v Centru sociálních služeb v Prostějově a také v Domově seniorů v Nerudově ulici.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Vláda České republiky původně
plánovala návštěvy v sociálních zařízeních a nemocnicích obnovit až
8. června. Příznivá situace se stále
menšími přírůstky nově nakažených
osob a také ukončení nouzového stavu nahrály k uspíšení odvolání zákazu návštěv. Ovšem jak kde! „Ve snaze
minimalizovat riziko přenosu choroby COVID-19 bude v Nemocnici
Prostějov i nadále trvat zákaz návštěv

i po 25. květnu. V mimořádných případech bude po domluvě s ošetřujícím lékařem návštěva umožněna
vždy pouze jedné osobě, a to v době
od 14.00 do 15.30 hodin. Návštěva
však nebude umožněna při teplotě
vyšší než 37 °C a při podezření na
nákazu COVID 19. Během návštěvy
bude nutné dodržovat hygienická
pravidla, která zahrnují nošení roušky po celou dobu návštěvy či důkladnou dezinfekci rukou při vstupu a při
odchodu z pracoviště,“ informovala
Večerník Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
Od pondělí 25. května budou naopak plně obnoveny návštěvy v Cent-

ru sociálních služeb v Prostějově. Ale samozřejmě pouze
v případě, že přítomní budou
dodržovat velice přísná opatření a nařízení. „Jsem ráda, že
po více než dvou měsících
můžeme obnovit návštěvy,“
neskrývala potěšení Helena
Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově. Vše ale bude
probíhat za zpřísněného režimu.
„Návštěvy se musí předem telefonicky nahlásit, domluvit si datum i čas
a proběhne prioritně ve venkovních
prostorách CSSP na předem určených místech. Všichni příchozí budou seznámeni s pravidly návštěvy
a budou podepisovat prohlášení
o bezinfekčnosti, následně jim bude
měřena teplota. V případě, že navštěvující bude mít teplotu nad 37 ˚C
nebo jiný pozitivní příznak nemoci,
návštěva nebude umožněna. Každý
návštěvník musí mít roušku. Před
vstupem u každé budovy je umístěn stojan s dezinfekcí, kterou musí

2x foto: internet

návštěva při příchodu použít, také
musí mít při vstupu do budovy gumové rukavice a ochranný štít, který
předá personál. Počet rodinných
příslušníků je stanoven na dvě osoby
a musí se dodržovat až dvoumetrové
odstupy. Čas je omezen na třicet minut a přinesený nákup bude předán
pracovníkům k provedení dezinfekce. Potraviny je možné převzít pouze v originálním obalu od výrobce,“
popsala přísné podmínky ředitelka
CSSP. „Uvědomujeme si, že nastavená pravidla zatím umožňují jen omezený kontakt, přesto prosíme, aby je
návštěvníci v zájmu svých blízkých
dodržovali,“ dodala ještě Vránová.
O dva dny později budou návštěvy
klientů povoleny také v Domově

seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. „Ano, ve středu 27. května
se opět otevírá Domov seniorů
pro návštěvy uživatelů. Vzhledem
k současné epidemiologické situaci
v České republice a nařízení vlády
ČR je ovšem i nadále zapotřebí dodržovat velice přísné pokyny. Situace
s pandemií není ještě vyřešená a je
pro naše uživatele velmi nebezpečná.
V případě prvního onemocnění pak
budeme nuceni náš domov opět uzavřít. Hygienická stanice pak bude určovat zdroj případné nákazy a nařídí
karanténu.,“ varuje Zdeněk Libíček,
ředitel Domova seniorů v Nerudově
ulici v Prostějově. „Proto bych rád
apeloval na návštěvníky, aby byli zodpovědní. Pokud někdo nebude přísná

opatření dodržovat, nebude mu další
návštěva umožněna,“ zdůraznil a vzápětí přidal, že vstup bude povolen jen
za podmínek, že příchozí budou mít
po celou dobu návštěvy nasazeny
roušky a využijí připravených dezinfekčních prostředků i ochranných
rukavic. „Každému jednotlivci pak
bude u vchodu do domova změřena
teplota a bude seznámen s dalšími
opatřeními. Doba návštěv bude omezena pouze na třicet minut ve vnitřních prostorách a na jednu hodinu
ve venkovním areálu domova,“ dodal
Zdeněk Libíček s tím, že návštěvy
Domova seniorů budou zatím probíhat ve středu od 13.00 do 17.00 a během sobot, nedělí a státních svátků
od 9.00 do 17.00 hodin.

9ËWHMWHYeQRUP¿OQËPrVYøWø JITKA CHALÁNKOVÁ

'DOxËXYROQøQËMHWDG\ - Vaše senátorka
okénka. Na Prostějovsku se k prvním
takovým řadila jídelna Gastro v Netušilově ulici nebo prostějovský Šnyt.
Kromě toho ale otevírají i mnohé
dosud zavřené kulturní instituce, za všechny třeba prostějovská
hvězdárna. „Budou zrušené školní
programy, protože školy aktuálně
z větší části nefungují. Jinak platí pozorování oblohy i tradiční pohádka,“
vysvětlila Soňa Provazová, ředitelka
Muzea a galerie Prostějov, pod níž
hvězdárna spadá. Právě muzeum ale
své brány otevřelo už před polovinou května, to samé kino Metro 70.
Zato hrady a zámky prakrticky teprve začínají turistickou sezónu.
Plumlovský otevře o víkendu, ten
v Čechách pod Kosířem už dnes.
„Budeme se snažit vyhovět všem
předpisům. Kormě dezinfekcí
u vstupu budeme mít menší skupinky návštěvníků, v průměru o maxi-

málně deseti lidech. Pro návštěvníky
to tedy bude luxusnější, nebudou se
muset při prohlídkách mačkat,“ říká
kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa.
Zároveň si lidé mohou oddechnout
i na jiných místech. Otevírají se bazény a také koupaliště, obojí ovšem
za přísných hygienických opatření,
sníží se i maximální počet návštěvníků. Povolení otevřít se vztahuje i na
pláže u přírodních koupališť, lidé tak
v případě, že jim bude přát počasí,
pomalu mohou vyrazit například na
plumlovskou přehradu. Uvolňování
platí i u škol. Tam se vrací žáci prvního stupně základních škol, i když nadále v omezených skupinkách, navíc
dobrovolně. Řada škol z Prostějovska se tak může ocitnout v situaci, že
jim zpět do prezenční výuky zatím
nastoupí méně než polovina dětí.
(sob)

Zdroj: MŠMT
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sociální odvody“
PROSTĚJOV Prostějovská senátorka kritizuje českou vládu za
to, jak se chová k podnikatelům
a živnostníkům nejen v době
vládních opatření během koronavirové pandemie. Podle jejích
slov by měl stát zaměstnavatelům
odpouštět penále za odložené odvody v plné výši. Jinak jim místo
pomoci vystrojuje pohřební hostinu. „Je mi jako lékařce jasné, že
je třeba zodpovědně přistupovat
k ochraně zdraví občanů. Nicméně je třeba vidět i druhou stránku
celé situace,“ předesílá Jitka Chalánková, senátorka za Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko.
„Jsem ráda, že se mi podařilo prosadit usnesení, které schválil ve středu
20. května Senát Parlamentu České
republiky. Tímto usnesením Senát
vyjadřuje obavy z ekonomických
dopadů mimořádných opatření

v souvislosti s onemocněním COVID- 19 na zaměstnavatele a podnikatelský sektor. Senát žádá vládu, aby
v co nejkratší době předložila návrh
zákona, kterým umožní zaměstnavatelům dočasné snížení odvodu
pojistného na sociální zabezpečení.
Dočasné snížení nákladů je jedním
z nejúčelnějších způsobů podpory
zaměstnavatelům, které může řadu
z nich zachránit před krachem,“ je
přesvědčena Jitka Chalánková, která
právě ve středu 20. května k tomuto
tématu vydala další tiskové prohlášení. „Stát by měl zaměstnavatelům odpouštět penále za odložené
odvody v plné výši. Pouhý odklad
splatnosti při zachování penále, byť
sníženého, je podraz vlády na firmách a zaměstnavatelích,“ nebála se
tvrdých slov senátorka Jitka Chalánková před jednáním Senátu, který
má na programu návrh zákona o sní-

žení penále z pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti placeného
zaměstnavateli. „Je neobhajitelné,
aby vláda na jednu stranu umožnila zaměstnavatelům, kteří jsou
v ekonomickém propadu, odložit si
splátky sociálních odvodů, současně
je ale za jejich zpožděné zaplacení
trestala. Je to ze strany vlády podraz.
Místo aby české firmy polila živou
vodou, připravuje pro ně pohřební
hostinu. Předložený pozměňovací
návrh tuto nespravedlnost narovnává a ruší penále úplně, aniž by měnil
další parametry původní vládní verze. Vláda by navíc měla přijít s návrhem, jak sociální odvody nejpostiženějším firmám dočasně snížit,“
dodala členka senátorského klubu
ODS Jitka Chalánková.
Česká vláda chce při odkladu odvodů za rozhodné období květen
až červenec tohoto roku a jejich
úhradě nejpozději do 20. října 2020
odpouštět z dluhu 80 procent, návrh
Jitky Chalánkové počítá s jeho úplným odpuštěním.

20052210825

PROSTĚJOV Postupné uvolňování přísných hygienických opatření nabírá na obrátkách. Právě
dnes přichází poslední a největší
řada, kdy se má změnit – či lépe
řečeno, vrátit se ke standardu celá řada pravidel pro pohyb na
veřejnosti. Nejzásadnější novinka
bude vidět prakticky všude – ode
dneška už nebude povinné nosit
roušku na ulici. Nadále bude například nutná pro vstup na úřady,
jízdu veřejnou dopravou nebo při
nakupování. Nejde však o jedinou
změnu. Výrazně si totiž budou
moci oddechnout třeba restauratéři a kavárníci.
„Dnes naposledy z výdejního okénka, od pondělí vás opět přivítá naše
malé království v plné kráse,“ lákají
z prostějovské palačinkárny. Nejen
tam, ale na mnoha jiných místech
během karantény vznikala výdejní
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V OTINOVSI
UŽ

DNES

OBNOVUJE VÝROBU

„Zdravá je většina zaměstnanců, provoz i prodejny prošly
sanitací a dezinfekcí,“ ujišťuje ředitelka Hana Zouharová
OTINOVES Velmi dobrá zpráva
rozptylující v tuto chvíli veškeré pochybnosti i drby, které lidé na Drahansku v posledních čtrnácti dnech
šířili po celém okolí. Většina ze zaměstnanců nakažených COVID-19
je již zdravá a tak už dnes otinoveská
mlékárna obnovuje provoz i podnikovou prodejnu. Podle ředitelky
Hany Zouharové teď bude hodně
důležité dohnat finanční ztráty, které
mlékárna utrpěla během nucené odstávky provozu.

Michal KADLEC

O uplynulém víkendu udělala Mlékárna Otinoves všechna přípravná opatření. Celý provoz i podniková prodejna
prošly důkladnou sanitací i dezinfekcí
a v pondělí 25. května tak obnoví chod.
Otevřena bude také podniková prodejna. „Začínáme standardní ranní směnou
a obchod otevíráme v obvyklém čase,“
potvrdila médiím Hana Zouharová, ředitelka Mlékárny Otinoves s tím, že většina
pracovníků je zdravá, prošla opakovaně

testy na covid-19 s negativním výsledkem a může se vrátit do zaměstnání.
Jediný výrobce sýru Niva na Moravě přerušil výrobu 8. května. Od té doby bylo
všech zhruba pět desítek zaměstnanců
doma v karanténě. S pozitivním testem
na COVID-19 ale naštěstí zůstala jen pětina zaměstnanců. Část z nich je již k dnešku také negativních. „Za nás za všechny
děkuji kolegům z Olmy a Mlékárny
Valašské Meziříčí, našemu starostovi Petru Kolářovi a starostům obcí, kteří nám
pomáhali, jak se dalo. A také všem lidem,
kteří nás podporovali na sociálních sítích
a byli s námi solidární,“ shrnula ředitelka
Zouharová dění uplynulých čtrnácti dní.
Otázkou nyní zůstává, jak mlékárna
dokáže nahradit finanční ztráty, které
ji postihly během sedmnáctidenního
přerušení provozu. „Po obnovení provozu nyní rozbíháme speciální akci,
kterou bychom chtěli stabilizovat svou
finanční situaci. Čtrnáctidenní výpadek
je pro podnik, který má za měsíc běžně
milionové tržby, skličující. Minikampaní s názvem ‚Procento pro zdraví‘ by
proto společnost chtěla oslovit konečné

/NÆM¾TPCX1VKPQXUKKRQFPKMQX¾RTQFGLPCQDPQXWLÊXRQPF÷NÊ
MX÷VPCD÷åPÚRTQXQ\RQVÆEQUGX÷VwKPC\G\CO÷UVPCPEčPCMC
åGPÚEJMQTQPCXKTGOW\FTCXKNC
2x foto: Michal Kadlec

zákazníky, aby v podnikové prodejně
utratili o jedno procento více, než jsou
zvyklí,“ usmála se ředitelka Mlékárny
Otinoves. „Současně jde také o prosbu
na obchodní partnery, aby procento
z marží, které získávají z prodeje otinoveské Nivy, jakýmkoli způsobem uvolnili
na stabilizaci mlékárny nebo poskytli slevy. Jediné procento pro nás v tuto chvíli
znamená obrovskou pomoc,“ vzkazuje
Hana Zouharová. Minikampaň poběží
na sociálních sítích a cíleně v komunikaci
s obchodními partnery.

Vedení mlékárny v tuto chvíli věří, že se
podaří získat zpět všechny obvyklé zákazníky a obchodní vazby. „Snažili jsme
se udělat během těch více než dvou týdnů maximum, abychom byli neustále
v kontaktu s dodavateli mléka i zástupci
obchodů a nevypadli z dodavatelského
systému,“ přidává ještě šéfka otinovské
mlékárny. Jak prozradila, většina velkých
zákazníků přislíbila pokračování odběru,
a to i přesto, že musela narychlo shánět
Nivu jinde. „Velmi si toho vážíme,“ dodala Hana Zouharová.

došlo na naši adresu...

3RĀHWQDNDçHQìFK]DPĘVWQDQFĢ

VHQH]PĘQLO DQRQ\POçH
je v podniku několik pozitivně testovaných lidí, sama mlékárna rozhodla od 8. května o odstávce a čtrnáctidenní karanténě pro všechny.
To je v příkrém rozporu s tvrzením,
že podnik nutil zaměstnance pracovat navzdory situaci. Stejně tak je
lživé tvrzení, že „jednoho z ředitelů“ mlékárny odvezla sanitka poté,
co kvůli nákaze zkolaboval. „Je čirý
hyenismus osočit člověka, který byl
hospitalizován kvůli komplikaci při
dlouhodobé diagnóze. Nikdo neví,
kdo byl prvním nakaženým. To, že
byl někdo testován dříve a někdo
později, neurčuje pořadí, v jakém
se s nemocí potkal a neříká vůbec
nic o tom, kde se s virem covid-19
dostal do kontaktu. Je to hon na čarodějnice, který je surový a naprosto k ničemu,“ komentuje ředitelka
Zouharová.
Firma má jen ji jako ředitelku, nikoli několik ředitelů, jak naznačuje

pisatel anonymu. ´Na přístrojích´
tedy není žádný z ředitelů ani nikdo
ze zaměstnanců. Všichni pozitivně otestovaní lidé jsou v domácím
léčení, většina z nich nemá žádné
klasické příznaky covid-19. Další
zaměstnanci pobývají v karanténě
preventivně a mlékárna je s nimi
v průběžném telefonickém kontaktu. „Zvěsti, že se cosi kdesi šíří kvůli
našim zaměstnancům, jsou tedy naprostá lež,“ zdůraznila Zouharová.
Vedení mlékárny komunikuje jak se
starostou Otinovsi, tak s hygieniky.
Lidé na sociálních sítích vyjadřují
solidaritu a podporu. S médii firma komunikuje od 12. května prostřednictvím agentury EK Media
a všechny kontakty uvádí na svém
webu. Oslovena byla jak ČTK, tak
i všechna média, která projevila zájem o ověřené informace.
Eva Kijonková, mediální zastoupení Mlékárny Otinoves.

sku a Šumpersku. Celkově vyléčených
osob evidujeme 637 a od začátku pandemie bylo naší hygienickou stanicí indikováno k testování přes jedenáct tisíc osob.
Aktuálně je pak v Olomouckém kraji
nařízeno 123 platných karantén,“ sdělila
krajská hygienička Růžena Halířová.
Nárůst nově nakažených pacientů
v Olomouckém je tak již několik týdnů
minimální. Z toho má samozřejmě radost i hejtman Ladislav Okleštěk. „Cítím
opravdu velký optimismus! Přibylo nově
pouze pět nakažených, ale několik dní po
sobě jsme během minulého týdne v kraji
nezaznamenali vůbec žádný nový případ
covid-19. Teď ale doufám, že velké rozvolňování vládních opatření nepřinese

Olomoucký kraj (mik) – I přes optimistická sdělení o stále menšícím
se nárůstu nově nakažených osob
přišla minulý týden jedna špatná
zpráva. V souvislosti s nákazou koronaviru zemřel v Olomouckém kraji
další člověk. Za květen jde již o čtvrtou osobu, která podlehla covid-19
a celkově se počet úmrtí v kraji zvýšil
na 18 případů. „Je to velice smutné,
i když osobně přesně nevím, zda
tento člověk zemřel výhradně na
následky nákazy covid-19. Nechci
ale spekulovat. Doufám, že v Olomouckém kraji se jedná o poslední
oběť koronaviru,“ věří hejtman Ladislav Okleštěk.

Krizové linky ukonèily provoz

KIDSOK dnes obnoví spoje
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PROSTĚJOV Příznivou bilanci vykazují aktuální statistická čísla Krajské hygienické stanice Olomouckého
kraje. K nedělní osmnácté hodině byl
oproti minulému týdnu evidován
jen minimální nárůst nově nakažených osob koronavirem. Situace se
už uklidnila také na Prostějovsku,
a to hlavně díky negativním druhým
testům zhruba deseti zaměstnanců
otinoveské mlékárny, kteří si nákazou
COVID-19 prošli.
„V neděli večer registrujeme v Olomouckém kraji 719 potvrzených případů nákazy covid-19. Aktuálně se z této
nemoci léčí 61 osob. Tři nakažení přibyli
na Prostějovsku a po jednom na Přerov-

Další úmrtí na covid-19

Prostějov (red) – Zásluhou dalších
rozvolňovacích opatření ukončil prostějovský magistrát provoz jedné ze
svých služeb během koronavirové
pandemie. „V souvislosti s ukončením nouzového stavu přestávají od
úterý 19. května fungovat krizové
informační linky Magistrátu města
Prostějov. Zároveň je ukončena služba zajišťování nákupů pro seniory,“
sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.
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Vedení Mlékárny Otinoves ke
dnešku (tj. pondělí 18.5. – pozn.
red.) konstatuje, že počet jejích
zaměstnanců pozitivně testovaných na covid-19 se dosud
nezměnil. Nadále není znám
zdroj původní nákazy. Vedení
mlékárny ostře odmítá „závažná
obvinění“ anonymního pisatele
citovaná v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku v čísle 20 ze dne 18.
května.
„Už samotná tvrzení o tom, že někdo v mlékárně o nákaze věděl a vše
tajil, je neprostý nesmysl. Nemluvě
o dalších lžích anonymu. Uráží nás
to a poškozuje takovým způsobem,
že konzultujeme s právníkem trestní oznámení pro pomluvu,“ uvedla
ředitelka Mlékárny Otinoves Hana
Zouharová.
V mlékárně v Otinovsi probíhal na
začátku května standardní pracovní
režim a po oznámení hygieniků, že
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neměli stále navštěvovat
ve velkém počtu,
nemělo
by docházet k velké kumulaci lidí,“ řekl
Večerníku v neděli večer hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. On
sám má radost i z toho, jak se z korona- nanců prodělala úspěšně druhé testy
virového problému dostala otinoveská a v karanténě zůstávají už jen dva nebo
mlékárna. „Většina nakažených zaměst- tři. Mlékárna v pondělí spouští opět vý-

robu a mě osobně zároveň
těší i to, že v nejhorší době
pomohla tomuto podniku také
konkurence. Je vidět, že
i když je v mlékárenském
odvětví opravdu těžká
konkurence, jsme pořád jenom lidé a umíme si pomoci,“
řekl dále hejtman Okleštěk.
Jak se však svěřil ze svých pocitů,
vyhráno nad koronavirem
i přes současná optimistická čísla podle něj stále není. „Léto
určitě prožijeme v klidu, o tom jsem
přesvědčen. Ale osobně mám strach
z podzimu, že se nemoc vrátí v podobě druhé vlny.“
(mik)

Olomoucký kraj (red) – 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 pondělí 25.
května plně spustit základní obslužnost,“ uvedl náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jan Zahradníček. 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.

Pondělí 25. května 2020

pandemie
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Vítáte návrat do
školních lavic?
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PROSTĚJOV Po více než dvouměsíční pauze se dnes, tj. 25. května, vrací do lavic žáci prvního
stupně. Školy upravovaly třídy, aby splnily přísné hygienické podmínky. Doporučený počet
žáků ve skupině bude 15, vždy musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin
bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, kluby ani zájmové
kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou a tělesná výuka pak přímo zakázána.
V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, ale vyučující bude moci o jejím nošení
rozhodnout podle potřeby. Účast žactva bude dobrovolná, nadále bude pokračovat i distanční výuka. Příliš velký zájem se pak nečeká. „U nás nastoupí zhruba jen polovina žáků prvního
stupně,“ potvrdila Večerníku například Petra Rubáčová, ředitelka Základní školy Dr. Horáka.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Jediné dítě v lavici, větší rozestupy,
dezinfekce, roušky a teploměry. To
je v kostce to nejdůležitější, bez čeho
se teď základní školy neobejdou. Žáci
prvních stupňů mohou totiž již od
pondělí 25. května nastoupit k výuce.
Ředitelé základních škol každopádně
počítají s tím, že žáků nastoupí zhruba
tak polovina. „K nám v pondělí přijde
k výuce 175 žáků, jejichž rodiče projevili závazný zájem o znovuobnovenou školní výuku. Je to skutečně jen
pouhá polovina z celkového počtu
našich dětí z prvního stupně,“ sdělila
Petra Rubáčová, ředitelka Dr. Horáka
v Prostějově. „Z uvedeného počtu je
čtyřicet dětí přihlášených do školní
družiny a padesát žáků na obědy. Ty
ale budeme v rámci hygienických
opatření podávat formou studených
balíčků. Každé dítě ve třídě po patnácti žácích bude sedět v jedné lavici
a ve školní budově jsou celkem tři
vchody, u kterých si příchozí děti

převezmou učitelé. Děti si musí vydezinfikovat ruce pod dohledem pedagogů,“ popsala další podrobnosti
Petra Rubáčová.
Z prvního stupně přijde dnes na Základní školu Jana Železného podle
informací ředitele Dalibora Ovečky celkem 415 žáků. „Je to zhruba
šedesát procent z celkového počtu
dětí prvního stupně. Také my budeme místo klasických obědů rozdávat
balíčky s jídlem. Podle manuálu vydaného ministerstvem jsme s předstihem splnili všechna požadovaná
opatření. Od zřizovatele školy máme
dostatečnou zásobu dezinfekce a dalších ochranných pomůcek pro děti,“
uvedl pro Večerník ředitel školy Dalibor Ovečka, který se zmínil také snad
o jediném problému provázejícím návrat nejmenších školáků do lavic. „Do
tříd může jen patnáct dětí, takže některé z nich budou mít jiného učitele,
než na jakého doposud byly zvyklé.
To se zrovna moc nelíbilo rodičům,
ale nakonec jsme jim vše vysvětlili.
Pro výuku prvního stupně jsme tak
museli využít i pedagogy z druhého
stupně, a dokonce i některé vychovatelky,“ poznamenal ředitel.
V uplynulých dvou týdnech si provoz už částečně vyzkoušeli. „Deváťá-
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ci mají výuku od pondělí do čtvrtka,
hodinu matiky a hodinu češtiny. Ve
škole dodržujeme nejen rozestupy,
ale i vše ostatní. Vidíme ale, že mimo
školu to už moc nefunguje,“ konstatuje Ovečka.
Návrat dětí do školních lavic tedy
nebude ani v Prostějově jednoduchý.
Ale letní prázdniny se blíží a ředitelé
škol doufají, že se od září bude výuka
držet zajetých kolejí.
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Děti i učitele čekají přísná opatření

PROSTĚJOV I jindy hektický závěr školního roku dostává nový rozměr. Kvůli koronavirové pandemii byly instituty více než dva měsíce
zavřené. A zatímco od 11. května se mohli pomalu vracet do lavic deváťáci, na dnešek, tj. pondělí 25. května, bylo naplánované doslova
tsunami návratů dětí do tříd. Jak ale prozradily některé ředitelky škol
z Prostějovska, nebude to zase až takové, jaké se čekalo. Řada škol
totiž kvůli přísným opatřením neobnovuje například vaření školních
obědů, navíc aktivity zůstanou omezené. A ne všichni rodiče hodlají
své ratolesti do lavic vrátit.
stravování, rozvoz obědů
Michal SOBECKÝ možnost
byl dočasně zastavený. Přesto se
Své o tom vědí třeba v Laškově. Míst- všichni snaží dělat maximum pro
ní škola patří k nejmenším na Pros- to, aby fungovala pokud možno
tějovsku. A omezení spojená s ko- standardně. „Obnovujeme napříronavirem se jí nemálo dotknou. klad zájmovou činnost pro děti, ale
„Z pětadvaceti dětí se nám jich vyučování bude probíhat jen dopovrací do školky čtrnáct a do školy ledne,“ uvedla dále ředitelka. „Z mize dvaceti usedne do lavic pouze nisterstva jsme ochranné pomůcky
sedm,“ prozrazuje ředitelka školy nedostali. Nakoupili jsme si je tedy
Hana Mikulková. Škola nově nemá sami z peněz na provoz, a to asi za

třicet tisíc korun. Je to finančně náročné,“ posteskla si Hana Mikulková k hygienickému zabezpečení.
Zato ve vzdálenějších Smržicích
je situace trochu jiná. Do školy se
tam chystá mnohem vyšší procento
dětí. „Rodiče i děti mají zájem. Ve
škole by jich mělo být třiašedesát
z celkového počtu sedmaosmdesáti
dětí,“ informovala Večerník ředitelka Jana Gulaková. Nadále bude
probíhat školní stravování, nicméně vzhledem k počtu dětí se muselo hodně bojovat ohledně omezení
skupin po patnácti. „Máme harmonogram, aby se jednotlivé skupiny
nepotkávaly. Nebude otevřená jídelna, kuchařky odnesou obědy dětem
nahoru do třídy,“ uvedla některé
novoty.
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PTENÍ Na rozjezd školy se pilně
připravovali i ve Ptení. Na vyučování se tam přihlásilo 55 z celkem
125 žáků prvního stupně. Do školy už od začátku minulého týdne
dochází také 10 deváťáků. Ředitelka Viera Šmilňáková je ráda,
že se podařilo zajistit dostatečný
počet zdravých a odolných pedagogů. Pochvaluje si i možnost
při výuce využít malebné venkovní prostory anglického parku,
v němž budova školy stojí.
Škola ve Ptení už po pauze opět ožila. „Od pondělí nastoupí 55 žáků,
což znamená, že budeme mít pět
skupinek. Naštěstí se nenaplnily mé
obavy, že budeme mít na zajištění
výuky málo vhodných kantorů,“ vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Ptení Viera Šmilňáková s tím, že do základní
školy ve Ptení dochází 125 žáků
prvního stupně, pokud by nastoupili
všichni, museli by zřídit 8 skupinek
po 15 dětech. Už od začátku minulého týdne školu pravidelně navštěvuje 10 z celkem 16 deváťáků. „Společně s pedagogy se intenzivně chystají
na přijímačky na střední školy. Zbý-
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vajících 6 deváťáků už bylo přijato,“
doplnila ředitelka.
Během vyučování musí mít děti
mezi sebou odstup dva metry, ve třídě roušky mít mohou, na chodbách
a venkovních prostorách mít musí.
„Samozřejmě že budeme využívat
i učebny druhého stupně. Rovněž
zvažujeme, že budeme co možná nejvíce času trávit venku. Naštěstí máme
k dispozici celý areál plný trávy i stro-

mů, naše budova stojí v uzavřeném
parku. Máme tu k dispozici lavičky
i stoly, které jsme využívali už v minulosti,“ nastínila ředitelka školy, která
rozhodně neztrácela optimismus.
„Jsme připraveni, škola je vydezinfikovaná, máme vše, co potřebujeme.
Věřím, že to všechno zvládneme a nikdo nebude litovat, že dítě do školy
dal,“ uzavřela Viera Šmilňáková.
(mls)
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