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JEHLY BYLY VŠUDE!

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Těchto feťáků se bojí i sami cikáni!
Skupina nebezpečných individuí, kterým je prakticky všechno jedno, se neoprávněně vloupala do
městského byt v domě v Rozhonově ulici u prostějovského nádraží. Dříve přitom načerno přebývali u dcery
známého prostějovského romského aktivisty Ladislava
Lakatoše. Bezprostředně po upozornění Večerníku ve čtvrtek 15. října Domovní správa bez váhání zasáhla...
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OPILÁ DOKTORKA
ODSOUZENA!
KOLIK DOSTALA?

rubriky
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Chøipky víc jak covidu!
Prostějov (mik) – Jen samý koronavirus, ale zajímá vůbec někoho ze zainteresovaných, že mnohem víc nás v těchto dnech ohrožuje běžná chřipka? Jen
za poslední týden se počet případů na
Prostějovsku zvýšil o jednu třetinu!
„Aktuálně k pondělí 12. října evidujeme na Prostějovsku 1 135 relativní
nemocnosti chřipkou v přepočtu na
100 tisíc obyvatel. Je to nejvíce nemocných z celého Olomouckého kraje. Na
druhém místě je Olomoucko s 1 026
případy na 100 tisíc obyvatel,“ uvedla
Eva Kučerová z protiepidemického
oddělení prostějovské hygienické stanice. Současný počet osob nemocných
chřipkou je tak trojnásobně vyšší než
v případě covid-19!

V Kauflandu byl trus!
Prostějov (mik) – Inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce uzavřeli minulé úterý 13.
října sklad v prostějovském supermarketu Kaufland v Konečné ulici.
„Důvodem je výskyt myšího trusu
a nečistoty na podlaze. Byl uložen
zákaz užívání prostor skladu potravin, provozovna jakožto celek
uzavřena nebyla,“ uvádí inspekce
na svém webu. Jak se Večerník dozvěděl, hned druhý den provedli
zaměstnanci Kauflandu důkladnou
očistu a sklad byl znovu otevřen.
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Hřbitov v novém. Prostějovští
radní se vytasili s plánem na příštích šest let, který zahrnuje kompletní rekonstrukci Městského
hřbitova v Brněnské ulici. Opravou
má projít smuteční síň, cestní síť,
vybudovat se mají nové parkovací
plochy a radnice hodlá dokoupit
nový mobiliář. Pomoci mají samozřejmě evropské fondy.
CO NÁS UDIVILO…

Michal SOBECKÝ

Hrozící povodně. Po abnormálních srážkách přišlo nebezpečí rozvodnění řek i říček také na Prostějovsku. Vodohospodáři vyhlásili na
říčce Hloučele pod přehradou, na
Romži ve Stražisku a dalších místech Prostějovska různé povodňové stupně ohrožení. V závěru týdne
se situace naštěstí uklidnila.

PROSTĚJOV Vyjde to, nevyjde? Nepochroumám se při dopadu? Možná i tyto myšlenky se honí hlavou atletům, kteří vyráží na souboj s tyčí, překážkami. Anebo také s pískem. Skok
daleký, to je atletická klasika. A člověk jen žasne, kam lidé dokáží hopsnout. Ovšem u menších z nás je to zase trošku jiné.
Řada z dětí zjevně nemá pud sebezáchovy a vrhá se do všeho
po hlavě. I do písku, a to někdy doslova. Jak se navíc u sportu
říká, musíš ho zažít. Nebo taky vnímat pohyb a každým pórem těla. Zatímco tak klučina na snímku doskočil, jak se má,
někteří jeho kolegové si vskutku užili skoku dalekého všemi
smysly. Třeba i chuťovými pohárky.

ZACHYTILI JSME
Foto: Michal Sobecký

Agentura 1iPĚVWN\QĚSRGDODGHPLVLNYŢOL]iND]X]SĚYX
Zákaz zpěvu na školách v rámci
bezpečnostních opatření vlády
nevydýchala náměstkyně prostějovského primátora Miládka
Bitva u Sokolova. Jako ženě starající se o kulturu ve městě jí toto
opatření zvedlo mandle.
„Nemohu to pochopit. Každá
vláda, která zdraží pivo nebo zakáže lidem zpívat, vždy padla!

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

•• Pondělí••
Mistr sportu sedí u dortu. „Nejlepší sport je kafe a dort!“ prohlašovala
s nadsázkou sobě vlastní obézní spisovatelka Halina Pawlowská. Právě k tomuto „sportu“ byli odsouzeni všichni, kteří se pravidelně setkávali na sportovištích po celé republice. Od začátku týdne se nejméně na čtrnáct dnů
uzavřela všechna sportoviště v České republice. Je přitom známo, že právě
nadváha je jedním z nejrizikovějších faktorů při nákaze koronavirem.
•• Úterý ••
Ve víně je krutá pravda. „In vino veritas.“ Známý latinský citát si nechal na
předloktí vytetovat Vladimír Židlík. Když je však vína mnoho, zjistíte, že
pravda je krutá. Obzvláště pokud vám za všechen vypitý alkohol přinesou
účet. Podobný účet notorickému zloději vystavil i prostějovský soud, který
jej za četné krádeže poslal na 26 měsíců do vězení.
•• Středa ••
Pak si dělejte plány. Říká se, že člověk míní, ale hospoda mění. Ovšem
hospodští míní a Prymula mění. Na základě usnesení vlády, které připravil
nedávno jmenovaný ministr zdravotnictví, byly restaurace, kluby a bary
uzavřeny.
•• Čtvrtek ••
Den zavřených dveří. Obrazně řečeno nám učitelé mohou otevřít dveře,
záleží však na nás, zda do nich vstoupíme... V polovině října chtěli v Němčicích nad Hanou v rámci Dnů otevřených dveří ukázat výsledek stamilionové
rekonstrukce místní školy. Bohužel všechny dveře po vládních nařízeních
zůstaly zavřené, škola zůstala nedostupná nejen pro veřejnost, ale i pro žáky.
•• Pátek ••
Učitel starostou. Pět let v Prostějově starostoval Vilém Otáhal, který byl do
čela města zvolen v březnu 1928. Aktivity tohoto vystudovaného učitele se
točily zejména kolem prostějovského muzea. Vilém Otáhal zemřel přesně
před 66 lety v Prostějově.
•• Sobota ••
Země bez lidí. Potká Země jinou planetu: „Ahoj, jak to jde?“ „Ále, špatný.
Chytila jsem lidi.“ „Neboj, já měla něco podobnýho, to za chvilku přejde
samo…“ Den Země si tentokrát naše planeta mohla připomenout sama bez
lidí. Jeho oslavy, které měly proběhnout v režii prostějovského Ekocentra Iris
na prostějovském náměstí, totiž byly zrušeny.
•• Neděle ••
Chyceni v síti. Dokument o pedofilech lovících své oběti na internetu V síti se
stal hitem letošních kin. V docela jiných sítích se ocitly ryby vylovené během
oblíbeného výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. Ten se letos konal bez
stánků, občerstvení a dalších atrakcí.

Když už si nesmí ani malé dítě
ve škole ´zabékat´, tak to jsme
na tom opravdu špatně. A v této
situaci nechci dál v politice pracovat,“ sdělila Agentuře Hóser náměstkyně primátora pro kulturu,
zpěv a tanec Miládka Bitva u Sokolova. „Do rukou pana primátora jsem právě dnes složila demisi
na post náměstkyně. Byla jsem
překvapena jeho reakcí, začal mi
zpívat na rozloučenou,“ podotkla
ještě hořce nyní už bývalá náměstkyně primátora. „Zazpíval jsem
jí písničku Sbohem, má lásko, ale
nemyslel jsem to nijak zle. My na
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V Prostějově přibývá mimo
jiné množství vykradených aut.
Hned dva případy najednou
šetří od pondělí prostějovští policisté. A oba mají jedno společné, do obou vozidel se zatím neznámí pobertové vloupali poté,
co poměrně hrubým způsobem
rozbili skleněné výplně dveří.


Ze „škodovky“ v Drozdovické
ulici byla ukradena peněženka
s několika platebními kartami
i finanční hotovostí. Z dodávky
Citroen, kterou majitel zaparkoval v Okružní ulici, zase zloděj ukradl notebook. Snad se
policistům podaří zloděje zjistit. A pozor, vzhledem k trestnému činu spáchanému v době
nouzového stavu oběma hrozí
až osm let vězení!
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Prostějov (mik) – V minulých
dnech nikoho z nás zřejmě deštivé počasí k návštěvě lesů nelákalo,
ovšem ti nejzarytější houbaři přece
jen využili posledních chvil letošní
houbařské sezóny. „Bez pláštěnky
a galoší to nešlo, ale nakonec se tříhodinová pouť lesem vyplatila. S rodinou jsme posbírali pět plných košů
václavek. Rostou snad na každém pařezu,“ svěřil se Večerníku pan Jaroslav
z Konicka. Tento týden se má počasí umoudřit, navíc meteorologové
předpovídají oteplení. Houbařská
sezóna ani zdaleka nekončí!

www.vecernikpv.cz

radnici ještě nemáme zakázáno
zpívat, takže jako prohřešek proti vládnímu opatření to neberu.
Plně chápu paní kolegyni, že je ze
zákazu zpěvu roztrpčená. Důvod
k její rezignaci to samozřejmě je,
i když podle mého názoru si mohla vzít raději neplacenou dovolenou do doby, než budou vládní
opatření zrušena,“ míní primátor
města Francimór Kopačka.
Miládka Bitva u Sokolova Agentuře Hóser ještě prozradila, že
nyní se ve svém volnu bude zabývat svými soukromými aktivitami. „Budu pečovat o svého muže

a tu a tam uspořádám nějakou
akci za můj krášlicí spolek. Ale
denně budu jezdit za hranice do
Polska, abych si na půl hodinky
mohla zazpívat. A říkám vám,
že tato vláda do měsíce a do dne
padne,“ nechala se slyšet nyní už
bývalá náměstkyně.
Za Agenturu Hóser Majkl

92

Statistika počtu obyvatel Prostějova za první pololetí opět nezní
lichotivě. Město přišlo za prvních šest měsíců o dalších dvaadevadesát obyvatel.
ZAUJAL NÁS...

JOSEF SUCHÁNEK

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech
nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

BOHDAN HANZLÍK
se narodil 13. července 1960 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. října 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 60 do 62 let, měří mezi
175 až 185 centimetry, má střední postavu,
bílošedé vlnité vlasy a nosí plnovous.

(QVQ2KT¾VKC56#0

Pečeť tomu definitivně dá až
ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, ovšem
už nyní je více než jisté, že novým
hejtmanem bude právě lídr seskupení Pirátů a STAN.
ZASLECHLI JSME…

„JE TO NA
POVÁŽENOU,
SUBDODAVATEL
TO ZMASTIL!“
Šéf odboru dopravy prostějovského
magistrátu Miroslav Nakládal
vysvětlil, proč je z Prostějova do
Kojetína tak „daleko“.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 11/3 °C
Michaela

¶WHUÙ

14/5 °C

Støeda

17/6 °C

MARTIN NAVRÁTIL

Ètvrtek

17/7 °C

se narodil 25. května 1979 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 10. října 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 41 do 45 let, měří mezi
175 až 185 centimetry, má střední postavu
a hnědé rovné vlasy.

3½WHN

17/7 °C

Sobota

15/8 °C

Nedìle

17/7 °C

Vendelín
Brigita
Sabina
Teodor
Nina

Beáta
Zdroj: meteocentrum.cz
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5R]YRGQõQ¼+ORXçHOD podemlela vrbu Mladá Romka VYPÁTRÁNA!
Hrozící nebezpečí hasiči pokáceli
PROSTĚJOV Vydatné deště měly
během uplynulého týdne vliv i na stav
hladin říček protékajících Prostějovem. Ve středu hrozilo reálné nebezpečí ve Vrahovicích, kde rozvodněná
Hloučela podemlela letitou vrbu rostoucí u břehu. Strážníci museli povolat do akce hasiče.
„Ve středu 14. října vpodvečer bylo prostřednictvím linky 156 přijato oznámení o nebezpečně nakloněné vrbě nad
rozvodněným tokem říčky Hloučely ve
Vrahovicích. Na místo byla ihned vyslána hlídka. Strážníci oznámení potvrdili.
Vzhledem k několikadennímu vydatnému dešti a vysokému průtoku vody hrozilo reálné nebezpečí, že by strom mohl
spadnout do koryta a zapříčinit zaklínění
pod nedalekým mostem. Tím by došlo

k rozlití vody a zaplavení okolí. Strážníci si
na místo vyžádali příjezd jednotky hasičského záchranného sboru. Hasiči hrozící nebezpečí eliminovali odstraněním
stromu,“ informovala Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Několikadenní silné deště se projevily
i v obvykle mírné říčce Hloučele poblíž
centra města. Například podchod pod
Olomouckou ulicí byl zatopen a vstup
do něj zatarasen páskami městské policie. Silný tok byl, a někde pořád je, vidět
na všech místech, kde Hloučela protéká
Prostějovem.
(mik)
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PROSTĚJOV Šestnáctiletá
Romka z Prostějova, která utekla z výchovného ústavu
i se svým několikadenním
dítětem, byla policisty vypátrána. Na dotaz Večerníku policisté ujistili, že
mladá maminka i kojenec jsou v pořádku.
Celostátní pátrání po Kateřině Rehovičové a jejím malém
dítěti z Prostějova bylo v pátek
odpoledne odvoláno. Mladá Romka je již veřejnosti notoricky známa
svým útěkářstvím. Vzpomeňme,
že vloni opustila olomouckou nemocnici, kde byla v patnácti letech
hospitalizována s rizikovým těhotenstvím. A před týdnem utekla
z „pasťáku“ znovu, tentokrát se

svým druhým dítětem, které mělo
sotva pár dní!
„Chtěli bychom vás požádat o stažení zveřejněného pátrání po šestnáctileté dívce, svěřenkyni z výchovného ústavu na Znojemsku
a jejím dítěti. Kolegové z Jihomoravského kraje nám sdělili, že dívka

(QVQ2QNKEKGè4

i s dítětem jsou v pořádku a pátrání
je odvoláno,“ zareagoval na dotaz
Večerníku Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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PROSTĚJOV Tak dlouho se chodí na víno, až přijdete o práci! O dermatoložce Lee Útratové kolovaly po Prostějově hodně divoké historky. Málokdo chápal, jak je možné, že tato původně vzdělaná a profesně zdatná žena, kterou však zničily její dlouhodobé problémy
s alkoholem, může stále vykonávat práci lékařky se zaměřením na
kožní choroby a estetickou medicínu. Pochybnosti se ještě zvýšily po
incidentu z loňského listopadu, kdy policejní hlídka přivolaná jejím
přítelem zjistila, že je ve své prostějovské ordinaci v Demelově ulici
pod vlivem alkoholu. Její pacientka na ni následně podala trestní
oznámení, neboť po rutinním zákroku se jí na rtech objevily boule,
kvůli nimž se nemohla ani napít. Prostějovský soud uplynulý čtvrtek
15. října o celé věci rozhodl.
V důsledku toho se dohodnutá cena za
zákrok zvýšila. Pacientka proto odešla
vybrat další hotovost. Když se nějaký
pro Večerník
čas nevracela, oznámil přítel nervózní
lékařky celou věc na policii. Během
Martin
přítomnosti složek se však pacientka na
místo vrátila i s penězi. Při provádění šeZAORAL
tření se policistům nezdál lékařčin stav
Tehdy třiatřicetiletá žena pracující jako a provedli u ní dechové zkoušky. Těmi
letuška loni v listopadu vyhledala od- změřili hodnoty 1,78 a 1,62 promile
bornou lékařku, neboť si chtěla nechat alkoholu v dechu.
zvětšit rty. Místo toho si však z ordinace
Poškozená musela
odnesla bolestivý otok. Dle obžaloby
na devìt zákrokù
lékařčinou neopatrností došlo k nerovnoměrné aplikaci látky výplně U Okresního soudu v Prostějově se lédo rtů. Během nepodařeného zákro- kařka hájila zejména tím, že pacientka
ku měla lékařka nejen zlomit jehlu, od ní odcházela naprosto spokojená,
ale také spotřebovat více materiálu. jediným problémem bylo, že neměla

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

aeroliniích na nich měla boule, kvůli
nimž se nemohla ani pořádně napít.
Hned druhý den tak musela vyhledat
odbornou pomoc. Z přiložené zdravotnické dokumentace pak vyplývalo,
že si nic z toho určitě nevymyslela.
Naopak musela podstoupit celkem
devět nákladných zákroků, a to
v Praze a v Dubaji, jejichž prostřednictvím došlo k postupnému odsátí
látky aplikované obžalovanou Leou
Útratovou.
Dohnala ji opilecká minulost

0¾\QT[PCFGTOCVQNQåMW.GW·VTCVQXQW
UGNKwKN[LKåXOKPWNQUVKRQKPEKFGPVW\NKUVQ
RCFWNQÿUMÆJQTQMWUGFQUVCNCFQQDTQX
UMÚEJ QUQDPÊEJ K RTQHGUPÊEJ RTQDNÆOč
Foto: Facebook

dostatek peněz. „Po příjezdu policistů
obrátila o sto osmdesát stupňů. Myslím,
že to bylo kvůli tomu, že se dozvěděla
o mé minulosti, a to ji ovlivnilo,“ uvažovala Lea Útratová, která sama podala
na svoji pacientku trestní oznámení pro
podvod. Ten však policisté během vyšetřování nezjistili.
Naopak poškozené rty ošklivě a bolestivě natekly a znecitlivěly. Letuška z Prostějova zaměstnaná v mezinárodních

Obžalovaná byla v minulosti už třikrát
odsouzena v souvislosti s nedovoleným požíváním alkoholu. Ostatně
o jejích dlouhodobých problémech
s alkoholem se hovořilo zcela veřejně.
Dle informací Večerníku musela paní
doktorka v minulosti mimo jiné v rámci
mimosoudního vyrovnání jiné ze svých
pacientek vyplatit 60 000 korun. Vše vyvrcholilo letos v červenci, kdy byla objevena v jednom z prostějovských bytů,
jak hodně nahlas vydává prapodivné
zvuky. Ty upoutaly pozornost sousedů,
kteří zavolali policisty, jenž u ní na místě
zjistili silnou intoxikaci alkoholem.
Co se týče alkoholu v případě obžaloby,
tak lékařka od počátku tvrdila, že se jej

MUDr. Lea Útratová
byla kvůli alkoholu
trestaná už třikrát
napila až po zákroku. Jednat se mělo
o 0,2 litru vína a pila prý z rozrušení, že
se pacientka nevrátila. „Nedovolila bych
si nikdy pod vlivem alkoholu ošetřit pacienta. Kdyby na mně navíc kdokoliv
pozoroval vliv alkoholu, mohl by zákrok
odmítnout,“ tvrdila obžalovaná.
Tøi roky bez
lékaøské praxe

To jí však soud neuvěřil. Učinil tak na
základě svědectví znalce, podle něhož
naměřené množství alkoholu nepochybně nemohlo pocházet ze dvou deci
vína. „Ze závěru znaleckého posudku
naopak vyplynulo, že lékařka musela pít již před zákrokem a už v době
jeho provádění měla v krvi minimálně
jedno promile alkoholu,“ zdůvodni-

$QVCPKEM¾\CJTCFCJN¾UÊ

la soudkyně Adéla Pluskalová, která
obžalovanou za trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky s následkem ublížení na zdraví potrestala desetiměsíční „podmínkou“. Zároveň
pak lékařce uložila peněžitý trest 40
000 korun a povinnost uhradit poškozené minimálně 50 734 korun.
„Tato částka zahrnuje náklady na lékařské zákroky a dopravu, které byly nezbytné, aby si mohla nechat ze rtů odstranit
aplikovanou látku,“ objasnila Pluskalová
s tím, že další nároky poškozené by měl
řešit civilní soud. Nejcitelnější však pro
obžalovanou bude určitě tříletý zákaz
vykonávání odborné praxe!
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůty pro možnost odvolání.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

20101411601
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Říjen 2020 si budu pamatovat jako měsíc,
kdy k nám do Prostějova zavítal na krátkou návštěvu prezident republiky Miloš
Zeman. Stalo se tak při příležitosti propůjčení bojového praporu a čestného názvu
533. praporu bezpilotních systémů, který
je už třetím elitním útvarem české armády
sídlícím právě v našem městě. Jsem rád,
že si prezident republiky udělal čas i na
setkání se zástupci městské a krajské samosprávy, kterého jsem se účastnil společně s
předchozím primátorem Miroslavem Pišťákem a hejtmanem Ladislavem Oklešťkem. Škarohlídům kritizujícím fotky z této
PROSTĚJOVOd dnešního dne, tj. pondělí 17. října, se po delším čase opět
akce musím vzkázat, že všech osm lidí včetmůžete vydat do prostějovské botanické zahrady v Lidické ulici.Ta, jak znáně Miloše Zemana a všech, které na tuto
mo, byla od září z technických důvodů uzavřena. Znovuotevřená zahrada (QVQ /CIKUVT¾V O÷UVC schůzku pozval, mělo čerstvý negativní test
koronavirus. Nestává se každý den, aby
nyní disponuje komfortnějším vybavením pro zaměstnance.
2TQUV÷LQXC
měl člověk možnost půl hodiny diskutovat
„Pracovníkům botanické zahrady jsme zřídili nové první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil, s hlavou státu. Beru to jako dobrý signál
zázemí – kancelářské kontejnery a sanitární kontej- který se uplynulý pátek přišel na úpravy v zahradě pro celé město Prostějov.
nery. Nejenže jsou obě buňky estetičtější a více za- osobně podívat. „Sestava kancelářských a sanitárpadají do areálu botanické zahrady, ale znamená to ních kontejnerů přišla městkou pokladnu na zhruba František JURA,RTKO¾VQT
také vyšší komfort pro zaměstnance zahrady,“ uvedl jeden milion korun,“ doplnil.
(red) UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
PO STOPÁCH PŘÍPADU
'HVHWLOHWÇêHN¿QËNRQêËGRMGHNUHNRQVWUXNFL
"GH<OQ@`FJGIÁNFJIàDG,
V NORSKÉ ULICI SE ROZPADAJÍ OKNA
NOîCPE@N@?J,GJHJP>F½
STARÉHO

'NGMVTQRTQFGLPC 'NOCV XG iMQNPÊ WNKEK HWPIQXCNC  NGV 0[PÊ
UGRQFPQXÚOOCLKVGNGODWFGUV÷JQXCVFQ1NQOQWEMÆWNKEG
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tak se to potvrdilo!
Oblíbená elektroprodejna v centru města je skutečně uzavřena. Elmat přitom letos v dubnu oslavil
30 let od svého otevření. Za koncem legendárního obchodu stojí
důchodový věk jejího zakladatele
i vážná nemoc jeho syna.
Prodejna Elmatu byla otevřena
ve Školní ulici v Prostějově na jaře
roku 1990. Za tu dobu až do dneška
ji navštívilo více jak milion zákazníků. Její zakladatel pro ni hledal
svého nástupce. „Vypadalo to, že by
to nakonec mohl být syn, který byl
vynikající muzikant. Ve čtrnácti le-

Napsáno
pøed
18. 10. 2010

tech odešel do Brna na konzervatoř
a živil se sám. Bohužel před rokem
jej v jeho třiačtyřiceti letech postihla těžká mozková příhoda, která na
něm zanechala trvalé následky,“ vysvětlil Jiří Dittman, jenž byl s městem Prostějov desítky let spjat velmi
pevným poutem. Ostatně už jeho
dědeček patřil k předním prostějovským obchodníkům. Širší pozornost
také vzbudil svým filmovým dokumentem o událostech z listopadu
1989 v našem městě nazvaném Sametové dny.
Nyní je již Jiří Dittman několik let
v důchodu a žije hlavně mimo Pro-

stějov. Řídit podnik na dálku pro
něj ovšem bylo náročné. Pravidelný
provoz obchodu Elmat ve Školní ulici tak fakticky ukončil letos v březnu
v souvislosti s opatřením proti koronaviru. „Od června do srpna pak
probíhal velký výprodej skladových
zásob. Následně jsme definitivně
zavřeli. Podařilo se však najít kupce,
který veškeré zboží stěhuje do Olomoucké ulice k Domu služeb do
prodejny, kde v minulosti řadu let
působilo Elektro Spáčil,“ prozradil
Jiří Dittman.
Elmat otevírá v nových prostorách
už tento čtvrtek 15. října.
(mls)

PROSTĚJOV Městský dům s byty
i nebytovými prostory v Norské ulici číslo 3 chátrá. A není to otázka jen
několika málo let. Na neutěšený stav
upozorňují nájemníci už od roku
2010. Magistrát, respektive Domovní správa tu a tam nějakou tu díru nechá zalátat, ale k celkové rekonstrukci dojde až v příštím roce.
Prostějovský magistrát je dnes zavalen stížnostmi na neutěšený stav uvedeného domu. „Mám účetní firmu
v přízemí objektu domu v Norské
ulici číslo 3. Okna jsou zde ve velmi
špatném stavu, nelze je otvírat, neboť následně je nelze vůbec zavřít.
A i když se okno přivře, netěsní po
celé ploše, a zloděj by neměl problém
zvenku okno otevřít. Několikrát jsem
na tento problém upozorňovala, dotazovala se na možnost opravy nebo
případně výměny oken na Domovní
správě. A bylo mi řečeno, že na opravy
nejsou vyčleněny finanční prostředky. Kdy bude tedy výměna oken realizována? Jak řešit problém do té doby
než proběhne výměna? V těchto prostorách máme veškeré vybavení účetní firmy, také doklady a data klientů.
S ohledem na výše uvedené bohužel

nemůžeme havarijní stav oken neřešit,“ postěžovala si prostřednictvím
internetových stránek města Romana
Smékalová.
Jednatel Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša připustil, že technické
problémy, a nejen co se týká oken, jsou
registrovány už od roku 2010. „Na základě vypracované zprávy o posouzení
stavebních závad bytového domu v ulici Norská 3 v Prostějově, které proběhlo v lednu roku 2010, kde jsou popsány
zjištěné nedostatky v tepelně izolačních
schopnostech výplňových prvků a zdiva jmenovaného domu, jsme podali
návrh na zařazení výměny oken do
plánu investic, a to už od roku 2011.
Od roku 2018 jsme byli nuceni někte-

rá značně nevyhovující rozpadlá okna
vyměnit za nová plastová. V roce 2018
zadal Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova vypracování
projektové dokumentace na kompletní
výměnu dřevěných oken a stěn, zateplení fasády a výměnu střešního pláště,“
popsal genezi objektu Průša. „Nyní už
máme rozhodnutí o poskytnutí dotace
na realizaci tohoto projektu z integrovaného regionálního operačního programu. Na základě aktuálního sdělení odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu je tak celková rekonstrukce
nemovitosti plánovaná do rozpočtu
města na rok 2021,“ potěšil nejen podnikatelku, ale i všechny nájemníky jednatel Domovní správy.
(mik)

/÷UVUMÚFčOX0QTUMÆWNKEKLGXFG\QN¾VPÊOUVCXWCRQFGUGVKNGVGEJRN¾PQX¾PÊ
UGXTQEGMQPGéP÷FQéM¾EGNMQXÆTGMQPUVTWMEG (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

.RPXQiOQtYROE\'UWLYpYtWĨ]VWYtĠ66'
Přemalujte radnici na oranžovo!
Volby do Zastupitelstva města Prostějova jsou minulostí. A drtivě v nich
zvítězila Česká strana sociálně demokratická. A to tak drtivě, že druhá
Občanská demokratická strana na ni
dýchá s odstupem více než třinácti
procent hlasů!
Na třetím místě skončila TOP 09, na
jejíž kandidátce je také bývalý starosta
Miroslav Zikmund. Své pozice uhájili
komunisté, kteří získali stejně jako před
čtyřmi lety pět míst v zastupitelstvu. Do
něho se ještě dostali lidovci, kteří budou
mít v následujícím volebním období dva
zastupitele. Obrovský pech měla Strana

zelených s lídrem Janem Navrátilem.
Těm uniklo aspoň jedno místo v zastupitelstvu o pouhých šest setin procenta
hlasů.
ČSSD sportovní terminologií doslova
„o vagón“ převálcovala své politické rivaly. Těsně po konci komunálních voleb
jsme navštívili jednotlivé stranické štáby.
V sídle sociálních demokratů se pilo víno
a po zveřejnění volebních výsledků bouchalo i šampaňské. „V úspěch jsem věřil,
ale popravdě řečeno, tak obrovský asi ne.
Velmi těžko se volební výsledek odhadoval předem, nikdo netušil, jak volebním
gulášem zamíchají nové politické strany.
Hlavně TOP 09. Jak se ukázalo, právě

tato strana vzala hlasy ODS. Jinak výsledky jiných stran nechci komentovat, není
to moje věc. Jen mi dovolte vyjádřit lítost
nad tím, že v komunální politice končí
Jan Tesař, to je opravdu škoda,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák, lídr sociálních
demokratů a zřejmě budoucí nový starosta Prostějova. Na otázku, zda už má
vítěz voleb jasno o budoucí koalici, jen
odtušil. „Oslovíme buď ODS nebo TOP
09,“ řekl stroze Miroslav Pišťák.
Ještě je nutné dodat jednu podstatnou záležitost. V Prostějově překvapila velmi malá volební účast, a to pouhých 37,03 procenta oprávněných
voličů. Je to nejméně od roku 1990!

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Sociální demokracie byla před deseti lety velmi silná a v komunální politice dosáhla svého vrcholu. Volby v Prostějově vyhrála ještě
o čtyři roky později, ale od té chvíle začal strmý pád této levicové
strany i v celostátním měřítku. V roce 2010 došlo na prostějovské
radnici nakonec k osvědčenému spojení s ODS, a to naposledy. Bylo
to v době, kdy se do zastupitelstva dostalo pouze pět politických
uskupení, za čtyři roky už to bylo devět! V roce 2014 tak došlo ke
spojení ČSSD, nově vzniklého PéVéčka a také komunistů, což se nakonec ukázalo jako poslední hřebíček do rakve sociální demokracie
v Prostějově. Tehdy ovšem v Prostějově žádný „oranžový“ politik na
budoucí krušné časy nemyslel, každý z nich totiž v tu dobu slavil
opojné a hlavně drtivé vítězství. Kdyby jen tušili, že za deset let se
nedostanou ani přes pět procent...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Blahoslavova ulice

20101611613

20101411600

Příště: Jiráskovo náměstí

20040910555
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Vedení magistrátu uvažuje o vypsání odměny

VPěVWVNRXSROLFLt

Ženu zjistili
podle adresy

Předminulou neděli 11. října
v odpoledních hodinách bylo na
lince 156 přijato telefonické oznámení o uložení papírových kartonů vedle kontejnerů na tříděný
odpad v okrajové části města. Na
místo byla vyslána hlídka, která
událost potvrdila. Podle adresy
na vyhozených krabicích a rovněž za pomoci městských kamer
se strážníkům podařilo ustanovit
pachatele. Bylo zjištěno, že osoba
na místo přijela osobním vozidlem a po vyložení papíru odjela
stejným směrem, odkud přijela.
Jednalo se o ženu ze sousední
vesnice. Při telefonním kontaktu
se k odložení papírového odpadu
mimo sběrnou nádobu doznala.
V dohodnutý čas se dostavila na
místo a odpad z okolí kontejneru
odklidila a odvezla. Její protiprávní jednání strážníci vyřešili uložením příkazu na místě.

Až osm let za vloupání

PROSTĚJOV Před dvěma týdny
Večerník jako jediný informoval o vandalských činech, které
nyní trápí desítky majitelů vozidel ve Vrahovicích. Stále ještě
nevypátraný grázl během jediné
noci poničil ostrým předmětem
desítky
aut
zaparkovaných
v ulicích kpt. Nálepky, Josefa Suka
a na dalších místech této městské
části. Přestože policie oficiálně
prošetřuje „pouze“ sedmnáct
poškozených vozidel, bude jich
ve skutečnosti opravdu mnohem víc. „Hodně lidí škody nenahlásilo,“ konstatuje náměstek
prostějovského primátora Jiří
Rozehnal. A vandal začal minulý
týden řádit znovu!

Michal KADLEC
K událostem z před dvěma týdny se konečně vyjádřili i strážci
zákona.
„Policisté
obvodního
oddělení Prostějov 1 šetří případy
poškozených vozidel v ProstějověVrahovicích. Neznámý pachatel
v době od 29. do 30. září v přilehlých

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
0CTč\PÚEJOÊUVGEJ8TCJQXKEFQEJ¾\ÊMEGNÆUÆTKKXCPFCNUMÚEJéKPč<CVÊOPG\P¾OÚNQVT
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ulicích J. Suka, Jano Köhlera, I. Olbrachta, kpt. Nálepky a Vrahovické
vrypy a škrábanci poškodil karoserie
u sedmnácti zaparkovaných vozidel.
Škoda půjde do desítek tisíc korun.
Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu poškození cizí věci, za které
pachateli hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok,“ uvedl k dotazům
Večerníku Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. A přidal další informace. „Druhého října jsme přijali
další dvě oznámení o poškozených
vozidlech zaparkovaných v ulici Jano
Köhlera a kpt. Nálepky. V jednom
případě vandal způsobil rýhu na laku
kufru vozidla. Ve druhém případě se
jedná o poškození čelního skla,“ prozradil policejní mluvčí.
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Ani alarm nepomohl
Strážníci řešili hned dva případy,
kdy si řidiči po zaparkování v centru Prostějova neuzamkli svá vozidla a vzdálili se. Nezabezpečené
vozidlo nahlásila v neděli 11. října
oznamovatelka před osmou hodinou. Strážníci na místě oznámení
potvrdili, vozidlo mělo otevřené
zadní dveře. Následně byl zjištěn
vlastník s bydlištěm mimo Prostějov, který však na kontaktování
po telefonu nereagoval. Hlídka
otevřené dveře zabouchla, čímž
došlo ke spuštění alarmu. Ani to
však řidiče nepřivolalo. Po dvou
hodinách se vlastník vozidla telefonicky sám ozval a uvedl, že vozidlo má zapůjčené jeho přítelkyně.
Ta by se měla dostavit na místo,
aby si vozidlo zkontrolovala, zda
se nic neztratilo. Podobný případ
byl ohlášen v podvečer ve středu
14. října. Tentokrát se jednalo
o zapomenuté klíče ve dveřích
auta. Při příjezdu hlídky na místo
se u vozidla již nacházela i jeho
majitelka, která si svoji chybu včas
uvědomila, vrátila se zpět a vozidlo si zabezpečila. Ani v tomto
případě se naštěstí z interiéru nic
neztratilo.

Vyloupil lékárnu
PROSTĚJOV Zloděj je zřejmě
v dobré kondici, protože ho léky
nezlákaly. Přesto policie nyní pátrá po osobě, která se ve středu
v noci vloupala do lékárny na Sídlišti Svobody v Prostějově. Zatím
neznámý člověk prohodil dveřmi
betonovou dlaždici a zevnitř ukradl pokladnu s finanční hotovostí.
„Ve středu 14. října ráno jsme na
linku 158 přijali oznámení o vloupání do lékárny v Prostějově na Sídlišti Svobody. Na místo přivolaná
hlídka našla rozbité vstupní dveře,
které pachatel poškodil betonovou
dlaždicí. Dostal se dovnitř a odnesl si nalezenou příruční pokladnu
v hodnotě čtyř tisíců korun, uvnitř
které se nacházela finanční hotovost deset tisíc korun. Na poškoze-

ných dveřích napáchal zatím neznámý člověk další škodu odhadnutou
na další čtyři tisícovky. Po pachateli
vloupání pátráme a případ šetříme
pro trestný čin krádeže,“ informovala Lucie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak o den později ještě dodal další
z mluvčích krajské policie, vzhledem
k vyhlášenému nouzového stavu
čeká pachatele, samozřejmě v případě jeho zjištění, mnohem přísnější
trest. „Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za
který lze podle trestního zákoníku
uložit mimo jiné trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ potvrdil
Libor Hejtman.
(mik)

o dvou případech poškrábaných
aut,“ přidal náměstek primátora
Prostějova s tím, že magistrát
uvažuje o vypsání odměny pro toho,
kdo policii přivede na stopu pachatele. „Ano, já sám se na tom budu
podílet! Poškozování majetku přece
nic nevyřeší. Jednak mě to velmi
slušně řečeno naštvalo a zároveň je
mi z toho smutno. Policie se tomu
intenzivně věnuje. Prosím všechny
občany Vrahovic, kteří zaznamenali zejména v nočních hodinách
pohyb podezřelých osob nebo mají
kamerové záznamy z vozidel či z kamerových systémů kolem svých
nemovitostí, které by pomohly
odhalit pachatele, aby kontaktovali
Policii České republiky,“ apeluje na
vrahovickou veřejnost Jiří Rozehnal.

Mladíka „vyhodili“ z vlaku!
PROSTĚJOV Když minulé úterý
vyjel z prostějovského hlavního
nádraží poslední noční vlak do
Olomouce, zažili cestující i vlakový personál horké chvíle. Opilý
mladík byl svým chováním natolik nepříjemný a tropil takové
potíže, že vlakvedoucí byl nucen
přivolat policii.
„S nevhodným vystupováním
podnapilého cestujícího se musel
potýkat v úterý 13. října v nočních
hodinách
vlakvedoucí
vlaku
mířícího z Prostějova do Olomouce.
Na pomoc si přivolal policisty
prostřednictvím linky 158, načež
se mu podařilo cestujícího dostat
z vlaku. Po vystoupení ze soupravy
se devatenáctiletý mladík začal
nekoordinovaně pohybovat po okolí
a také v kolejišti. Z důvodu obavy
o jeho život a zdraví musel být za
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ZÁCHYTCE
pomoci donucovacích prostředků
zajištěn a na základě rozhodnutí
lékaře byl ve středu po půlnoci eskortován na záchytku do Olomouce,
kde se ze svého podnapilého stavu
zotavoval a dával se dohromady,“
popsala případ Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Jak
dodala, dechovou zkouškou byly
mladíkovi před eskortou na záchytku naměřeny necelé dvě promile
lkoholu v dechu.
(mik)
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Vladimír Židlík vydržel
na svobodě přesně rok
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PROSTĚJOV Tomuto mladému muži vězení očividně nevadí. Už
v hodně mladém věku si Vladimír Židlík zvykl řešit své problémy
pervitinem. Pod jeho vlivem se dopouštěl jedné krádeže za druhou.
Poprvé byl odsouzen už v 18 letech, o čtyři roky později putoval do
vězení na dlouhých pět let. Naposledy byl z basy propuštěn v polovině loňského května, přesně po roce se tam ovšem opět vrátil.
Uplynulé úterý mu soud trest prodloužil na 26 měsíců nepodmíněně, což u Okresního soudu v Prostějově sledoval i Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL

2007102112

„Obávám se, že těch případů bylo
mnohem víc. Máme informace, že
ne všichni poškození z minulých
dní nahlásili událost na policii. Prosím tak všechny, aby událost nahlásili, spolupracujeme úzce s Policií
ČR,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Jiří Rozehnal, náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Vandal ničící zaparkovaná auta ale
udeřil minulý týden znovu. „Poslední poškozené vozidlo v dané
lokalitě nám bylo oznámeno v úterý
třináctého října. V tomto případě
neznámý pachatel v době od desátého do dvanáctého října vyryl rýhu
na kapotu motoru a pravý zadní
blatník na vozidle Škoda Octavia
zaparkovaného v ulici kpt. Nálepky,“
potvrdil Libor Hejtman. „Já vím

Osmadvacetiletý Vladimír Židlík byl v rámci
souhrnného trestu uznán vinným z toho, že se
v celkem pěti případech vloupal do nejrůznějších prodejen či stánků, v dalších osmi pak kradl v supermarketech či drogeriích tak, že věci

BYLI JSME
U TOHO
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vzal a bez zaplacení prošel přes pokladnu. Co
ukradl, to prodal a takto získané peníze utratil
buď za jídlo, drogy, alkohol, či je prostě naházel do automatů. Celkem tak způsobil škodu
za zhruba 36 000 korun.
Kuriozitou bylo, že například ukradený
USB disk Židlík ztratil při dalších ze svých
krádeží v prodejně Dési v pasáži Hloučela
nedaleko bydliště své maminky. Později se
přestěhoval za přítelkyní do Kroměříže, kde
však pokračoval ve svých zlodějnách, kvůli nimž rovněž stanul před tamním soudem.
„Když jsem tyto věci páchal, tak jsem žil na

ulici a bral pervitin. Bylo to poté, co jsem se
rozešel s přítelkyní. Nyní toho lituji a omlouvám se všem poškozeným,“ prohlásil Vladimír
Židlík ve své závěrečné řeči.
Soud mu nakonec vyměřil trest ve výši 26
měsíců nepodmíněně. „Výše trestu zohlednila fakt, že se obžalovaný ke všem svým činům
doznal. Naopak mu přitěžuje okolnost, že již
byl ve výkonu trestu, přesto se zdá, že tresty na
něj nemají větší vliv,“ uvedl soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek už je pravomocný, obě procesní strany se na místě vzdaly práva na možnost odvolání.

Zřejmě v noci na pondělí 12.
října se vloupal zatím neznámý
pachatel do osobního vozidla
Škoda Superb, které bylo odstavené v Drozdovické ulici. Do
interiéru vozu se pachatel dostal
po rozbití okna levých předních
dveří. Z kapsy těchto dveří poté
odcizil peněženku s osobními
doklady, tankovacími a platebními kartami a také věrnostními
a klubovými kartičkami. Škoda vzniklá odcizením věcí byla
předběžně odhadnutá na 1 000
korun a škoda vzniklá poškozením vozu na asi 20 000 korun.
Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu krádeže, trestného činu poškození
cizí věci a trestného činu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.

Zfetovaný a se zákazem
Po sedmnácté hodině ve čtvrtek
15. října policisté kontrolovali
řidiče vozidla Peugeot v Barákově ulici. Jednačtyřicetiletý muž
se při kontrole podrobil testu
na přítomnost jiných návykových látek. Test byl pozitivní na
amfetaminy, metamfetaminy
a kanabis. Policisté jej proto vyzvali k podrobení se lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu, které
muž odmítl. Dalším šetřením
zjistili, řidič nemůže předložit
řidičský průkaz, neboť mu ho
kolegové odebrali 1. října ze
stejného důvodu. Muž je podezřelý z několika přestupků proti
bezpečnosti silničního provozu,
za které mu hrozí pokuta od 25
do 50 000 korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.

Notebook vzal z dodávky
Někdy v době od soboty 10. do
pondělí 12. října se vloupal neznámý pachatel do vozidla Citroën Jumper zaparkovaného
v Okružní ulici. Po rozbití okna
pravých předních dveří odcizil
ze sedačky spolujezdce tašku,
ve které byl notebook s příslušenstvím. Škoda vzniklá odcizením věcí byla předběžně odhadnutá na 4 000 korun a škoda
vzniklá poškozením vozu na asi
2 000 korun.

Pod pervitinem
i kokainem!
Uplynulý čtvrtek 15. října o půl
deváté večer policisté zastavili
vozidlo Toyota v Plumlovské
ulici. Šestatřicetiletý řidič se
podrobil testu na přítomnost
jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy, metamfetaminy a také
kokain. Policisté řidiče vyzvali
k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu, s čímž
souhlasil. Řidič je podezřelý
z přestupku za jízdu pod vlivem
jiné návykové látky, za který mu
hrozí pokuta od 2 500 do 20
000 korun a zákaz činnosti od
šesti měsíců do jednoho roku.

NEMOCNICE

...

Eliáš URBANČÍK
24. 9. 2020 49 cm 3,35 kg
Prostějov

v lůžkovém hospici, domovech pro
seniory, odlehčovacích službách,
o mobilní specializované paliativní
péči, ale také informace týkající se
poradenství v oblasti sociální sféry.
„Tyto informace se týkají například
výplaty dávek důchodového pojištění
v oblasti pozůstalostních důchodů,
příspěvek na péči, dávky v hmotné
nouzi a podobné,“ říká dále Eva Vystavělová s tím, že odborné sociální
poradenství se zaměřuje i na pomoc
při vyřizování běžných záležitostí,
jako je například pohřebné, případně
další sociální dávky, zprostředkování
pomoci specializovaných odborníků
(například notáře s plněním povinnosti souvisejících s úmrtím a zařízením
pohřbu a další). Pracovníci sociální
služby Nemocnice AGEL Prostějov
jsou svým klientům plně k dispozici
a v případě potřeby zajišťují komplexní služby.
„Zájemce o odborné sociální poradenství nás může kontaktovat pro-

střednictvím telefonu, e-mailu. A pokud je pacientem naší nemocnice,
tak i prostřednictvím zdravotnického
personálu. Sociální poradenství ale
poskytujeme i klientům, kteří nejsou
pacienty naší nemocnice. Navíc jsme
k dispozici i po propuštění klienta z nemocnice, kdy doma vyvstává řada problémů. Také tyto problémy klientům
pomáháme řešit. Předáme jim kompletní informace o druhu sociálních
služeb, společně s klientem vyhodnotíme jeho situaci a hledáme možnosti
účinné pomoci. Sám klient se pak rozhodne, zda mu budou více vyhovovat
ambulantní, terénní či pobytové sociální služby,“ vysvětluje Eva Vystavělová a dodává, že klienti často vyjadřují
strach a obavy z budoucnosti.
Největší obavy mají zpravidla z toho,
že jejich blízcí a rodina nevědí o jejich
nemoci a její prognóze a nemají ani
ponětí o jejich přáních. „Často velmi
pomáhá, když vyjádřím klientovi porozumění a ocením, jak situaci dosud
bez pomoci zvládal. Naše péče je však
komplexní ‒ o pacienta v nemocnici
pečuje multidisciplinární tým VORåH
ný ze zdravotníků a dalších odborníků jako např. nutričního terapeuta,
kaplanky, která se věnuje oblasti uspokojování spirituálních potřeb nemocných. Spolupracujeme samozřejmě
s navazujícími sociálními službami
v rámci regionu, případně s dalšími
organizacemi nabízejícími související
aktivity, které mohou klienti ve své
nepříznivé sociální situaci potřebovat,“ upozorňuje dále Vystavělová.

V prostějovské nemocnici poskytují pacientům kromě Odborného
sociálního poradenství i základní
sociální poradenství. To spočívá
v podávání základních informací
přispívajících k řešení nepříznivé
sociální situace klientů. Tyto služby
jsou poskytovány hospitalizovaným
nebo ambulantním pacientům nemocnice, jejich rodinám, blízkým
osobám a zaměstnancům.

V Prostìjovì nabízejí
pacientùm i základní
sociální péèi

Cílovou skupinou jsou senioři (od 65
let), osoby s chronickým onemocněním, a to od věku 27 let. Jedná se zejména o osoby v terminálním stádiu onkologického onemocnění, s chronickou
obstrukční plicní nemocí, s nefrologickým onemocněním, s kardiovaskulárním onemocněním apod. Využít je
mohou i osoby v krizi (od věku 18 let).
„Krizí se rozumí situace rodinných příslušníků, osob blízkých a pozůstalých,
které se ocitají v obtížné situaci související s vyrovnáním se s terminálním
stádiem nemoci svých blízkých, či jejich
úmrtím. Pomáháme také umírajícím
klientům uvědomit si, že nastal čas umírání (pomáháme mu žít v přítomnosti)
a uvědomit si smysl jeho života,“ dodává
Eva Vystavělová a dodává, že v případě
úmrtí klienta doprovází sociální pracovník i pozůstalé a je připraven jim poskytnout i rady týkající se praktických rad
souvisejících s úmrtním jejich blízkého.

Komu je Odborné sociální
poradenství urèeno:
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DENY

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Pomoc při zvládání
obtížné životní situace, která
vzniká v důsledku nevyléčitelného onemocnění, a poskytování důležitých a potřebných
informací. To je cíl Odborného
sociální poradenství (OSP), které Nemocnice AGEL Prostějov
poskytuje od počátku roku 2019.
„Sociální služba je poskytována ambulantní formou pro spádovou oblast Nemocnice AGEL Prostějov,
navíc v okrese Přerov nabízíme také
terénní formu odborného sociálního poradenství. To znamená, že ji
zpravidla poskytujeme v domácnosti
klienta v jeho přirozeném sociálním,“
informuje o službě sociální pracovnice Eva Vystavělová. Jak dodává,
svým klientům se pracovníci sociální
služby snaží být oporou a nabízí jim
informace o navazujících službách,
například o možnosti hospitalizace

vyzývá návštěvníky
policejní mluvčí

Tobiáš JANÍK
12. 10. 2020 50cm 3,40 kg
Plumlov
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Dominika SPURNÁ
12. 10. 2020 47 cm 3,10 kg
Kostelec na Hané

Pondělí 19. října 2020

Štěpán REMENÍK
12. 10. 2020 51cm 4,00 kg
Dětkovice

& Dušièky

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
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BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte Prostìjovsko
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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Dne 18. října 2020
jsme vzpomenuli 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti
s rodinami.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání, stále
je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dnes, tj. 19. října 2020
by oslavil 60. narozeniny
pan Stanislav ULIČNÝ
z Čehovic.
Dne 27. září 2020
jsme si připomenuli 1. smutné
výročí úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery
s rodinami.

Na bezpečnost návštěvníků hřbitovů budou tradičně jako každý
rok dohlížet také strážníci prostějovské městské policie. „Hlídky
strážníků budou procházet hřbitovy a dohlížet na pořádek. V minulosti se velmi osvědčila komunikace strážníků přímo s návštěvníky.
Hlídky je upozorňovaly na možné
nebezpečí ze strany zlodějů a vyzývaly je, aby si dávali pozor na
odložené věci. Poslední dva roky
jsme hlavně na městském hřbitově v Brněnské ulici nezaznamenali
žádnou krádež,“ sdělil Večerníku
Jan Nagy, ředitel Městské policie
Prostějov.
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Dne 15. října 2020
jsme vzpomenuli 17. výročí
úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery
s rodinami.

a dne 10. října 2020
jsme si připomenuli
26. smutné výročí od úmrtí
našeho drahého tatínka
pana Antonína ŠOPFA,
oba ze Skřípova.
Vzpomínají děti Zdenka,
Jana, Iveta a Jarmil
s rodinami.

Dne 23. října 2020
je tomu první rok,
co odešla do nebe naše drahá
a milovaná maminka
paní Zdenka ŠOPFOVÁ

Chtěli bychom maminko
a tatínku, čas vrátit aspoň
chvilinku a stisknout
Vaše ruce, pohladit Vaši tvář
a z celého srdce
Vám za vše poděkovat.
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Zavzpomínejme
na naše blízké!

V 10.00 HODIN

JE V PÁTEK 23. ØÍJNA

UZÁVÌRKA
své věci,“ ØÁDKOVÉ
INZERCE

ovšem v minulosti slavily Dušičky
v Podkrkonoší, to znamená s průvody
strašidelných a děsivých masek.
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www.vecernikpv.cz
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Dne 20. října 2020
si připomene 1. výročí úmrtí
a dne 12. prosince 2020
by se dožil 71 let náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Ladislav GRYGAR
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku děkují
manželka, děti, vnoučata
a sestra Jana.

Večer, když slunce zemi
opustilo, Tvoje srdce
se zastavilo. Odešel jsi tichou
tmou, tiše s bolestí svou.
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát,
aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 23. října 2020
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa DVOŘÁKA
z Otinovsi.
Vzpomínají manželka Anička
a děti s rodinami.

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

Dne 24. října 2020
vzpomeneme 11. smutné
výročí úmrtí našeho
syna Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka.

Dnes, tj. 19. října 2020
vzpomínáme 10. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Miroslav NOVOTNÝ
z Kralic na Hané.
Vzpomínají děti s rodinami.

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

Dne 18. října 2020
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
paní Libuše HRDLIČKOVÉ
z Otaslavic.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Věra s rodinou.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 24. října 2020
uplyne 7 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Tomáš OTČENÁŠEK
z Nezamyslic, rodák ze Skalky.
Za vzpomínku děkuje
manželka, děti s rodinami
a celá rodina.

Jaroslav Sedláček 1944
Slatinky
Dagmar Přikrylová 1945 Prostějov
Jaroslav Blaha 1930
Stařechovice
Růžena Kolaříková 1937
Víceměřice
František Svoboda 1948
Vrbátky
Antonín Dostál 1941
Prostějov
Ladislav Dvořák 1929
Protivanov
Stanislav Šoustal 1948
Bousín

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Kouřil 1974
Bedihošť
Prostějovičky Zdeňka Florová 1937
Prostějov

Ladislav Skopal 1946

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Držovice

Pohřební služba FCC Prostějov

Hynek Podrázský 1946

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
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Marie Navrátilová 1940 Olšany u Prostějova 9.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 20. října 2020
Josef Lžičař 1949 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 21. října 2020
Otakar Hořava 1929 Baldovec 15.00 Obřadní síň Rozstání
Pátek 23. října 2020
Emilie Žolňáková 1938 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 20. října 2020
Anežka Kolečkářová 1928 Obědkovice 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 22. října 2020
Vlastimil Rozkoš 1946 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 23. října 2020
Alois Přikryl 1938 Držovice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Vildung 1954 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Přikrylová 1928 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
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Pohřební služba Pavel Makový

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
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Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá.
Kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě měl rád vzpomíná.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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Dne 20. října 2020
uplynou 4 roky, co nás
navždy opustila
slečna Šárka KUNCOVÁ
z Němčic nad Hanou,
která by letos oslavila 30 let.
S láskou v srdci vzpomíná
maminka Ivana, tatínek Radek,
sestra Radka s rodinou
a babička Růžena.

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

Dne 17. října 2020
uplynuly 2 roky
od úmrtí mé sestry
paní Kamily PIŠTĚKOVÉ,
rozené Nováčkové.
Za tichou vzpomínku děkuje
Jana s rodinou.

Dne 23. října 2020
si připomeneme 25. výročí úmrtí
pana Dušana BUREŠE.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám Míšo,
chybíš nám všem…

Pondělí 19. října 2020
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Památka zesnulých, tedy svátek,
který připadá na 2. listopadu, se
na českém území slavila od pohanských dob. Jak se úcta k mrtvým
projevuje v současnosti, to je zásluha francouzského opata Odilla
z Cluny, který zvyk zavedl až na
přelomu tisíciletí roku 998.
Dušičkový svátek je podstatně starší.
Jde o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku obývali západní, střední a částečně
i jižní a východní Evropu včetně území

dnešního Česka. Keltský rok začínal
Samhainem a slavil se 1. listopadu
v noci z předešlého dne na den sváteční.
V tento den se podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky
jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě
nejsou na tuto skutečnost připraveni
a procházejí fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých
mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky,
které se zapalují dnes, jsou pozměněnou
formou právě této tradice.

Zvyk uctívání památky zesnulých
navazuje na předkřesťanské tradice.
Církev konala modlitby a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu
tisíciletí roku 998 zavedl tento zvyk
v druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny a zvyk se
rychle rozšířil po všech křesťanských
zemích. Od té doby se v 18 evropských zemích slaví prvního listopadu
svátek Všech svatých a den poté Dušiček.

Svátek Všech svatých vychází z historické
události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu
v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult
všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou
na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.
Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu
od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.

amerických se lidé oblékají do kostýmů, vydlabávají dýně, které mají
strašit, a baví se na veselicích. Zvyk se
postupně dostává i do České republiky. Podobně jako se nyní Halloween
slaví v USA, Kanadě, Velké Británii,
Irsku, Austrálii, Novém Zélandu, se

S blížícím se obdobím Dušiček se
policisté ve větší míře zaměřují
na problematiky s tímto obdobím související. Dopravní policisté budou realizovat několik
dopravních akcí, při kterých se
budou zaměřovat mimo jiné na
rychlost jízdy, řízení pod vlivem
zakázaných látek, způsob jízdy,
technický stav vozidel či dodržování pravidel jízdy přes železniční
přejezdy. Policisté obvodních oddělení pak zvýší dohled přímo na
hřbitovech i v jejich okolí.
„Občany však žádáme, aby nám především s ochranou jejich majetku
pomohli. V tomto období se tradičně
zvyšuje frekvence návštěv na hřbitovech, ale bohužel také aktivita pachatelů trestné činnosti. Proto připomínáme, že by si návštěvníci hřbitovů
měli dávat pozor na svoje věci a nedávat příležitost náhodným zlodějům.
Častou chybou bývá například uložení věcí viditelně ve vozidlech. K naprosté většině vloupání do vozidel totiž dochází, protože jsou v něm vidět
věci, které pro zloděje „stojí za pokus“.
I prázdná igelitová taška položená na
sedadle může motivovat zloděje ke
vloupání do vozu. O kabelkách uložených na podlaze vozu či pod sedadlem ani nemluvě,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. A jak
dodal, také přímo na hřbitovech by
člověk neměl své věci ponechávat bez
dohledu. „V minulosti jsme tak již šetřili množství odcizených odložených
kabelek, když jejich majitel například
zapaloval svíčku či upravoval výzdobu
hrobu,“ uvedl konkrétní nebezpečí.
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vyzývá návštěvníky
policejní mluvčí

„Dávejte si pozor na
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Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých uzavírají církevní rok. Vzápětí
poté na přelomu listopadu a prosince
advent otevírá pro křesťany nový liturgický rok.
Dušičky slaví valná většina států, každý po svém. Zatímco ve střední Evropě mají svátky klidný a spíše rozjímavý průběh, v anglosaských zemích
a především v Americe se evropský
svátek přeměnil na Halloween. Název
je odvozen od „All Hallow Even“, tedy
„předvečera Všech svatých“. Odkazuje na keltský svátek Samhain, který
provázely bujaré zábavy. Na kopcích
se v noci z 31. října na 1. listopadu
zapalovaly ohně k zastrašení zlých
duchů, lidé se na obranu proti nim
oblékali do kostýmů a masek. Spalovaly se figuríny znázorňující starý rok,
s nimiž lidé rituálně spalovali i smutek
a všechny minulé starosti.
V Irsku, Británii a Spojených státech

3DP¿WND]HVQXOÛFKVHVODYLODXæ]DSRKDQVNÛFKGRE

8QV'XĝLÊN\MLQGH]DVH+DOORZHHQ

Prostìjovsko & Dušièky

20072211131

tema večerníku / vzpomínky
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Když začátkem léta mnozí epidemiologové varovali, že se koronavirus na
podzim vrátí ještě ve větší míře, já sám
jsem tomu nevěřil. A kdo by těmto varováním taky věnoval pozornost, když
jsme onu první vlnu tak bravurně
zvládli a šli jsme celému světu vzorem?
Začátkem prázdnin se všechna opatření razantně rozvolnila a postupně
se v nás všech snížil bod opatrnosti
na nulu. Chyba! Už jen to, že dílčí
vítězství nad covid-19 jsme všichni
považovali za konečné. Měli jsme více
naslouchat odborníkům, kteří před
druhou vlnou varovali. Teď na podzim
se veškerá tvrdá opatření včetně nou-

FEJETON
TOMÁŠE KALÁBA

mitého, vstřícného lékaře v nejlepších letech. Jde ale o to, v jakých
letech se nacházíte vy.
Takový chlap v oněch nejlepších letech, jak tvrdí některé dámy, je totiž vhodným objektem ke sledování
neduhů všeho druhu. Jestliže do ordinace vstupujete jako svěží čerstvý
padesátník, z ordinace po nějaké
době odcházíte s podlomeným sebevědomím, štůskem žádanek na
různá preventivní vyšetření, v jejichž zájmu odevzdáte desítky mililitrů krve, o dalších biologických
materiálech ani nemluvě. Konečně
zábavu si s odběrem specifického
vzorku užijete i doma.
Buďte si téměř jistí, že úplně všechno v „rychtyku“ nebude. Stresová
doba zvyšuje krevní tlak, nezdra-
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se u nich dostavuje trošku divný pocit
z toho, že jsou navzdory všem informacím postavení do rolí lidí, kteří nejsou svéprávní, nemohou se rozhodovat na základě vlastního úsudku a musí
se řídit nařízeními vlády. To platí i pro
účast na běhu. Nestačí si vyhodnotit,
zda nám samým to za daných okolností stojí. Musíme do poslední chvíle
čekat, zda nám to bude i povoleno.
Dá se přitom očekávat, že i Běh
republiky bude nakonec zakázán.
A nebude to pouze tím, že Roman
Prymula o volném čase jezdí na kole.
ůzné zákazy fakt postrádají smysl. Velká naděje vězí v očkování,
které již bylo objednáno. Pokud je pan
Roman Prymula skutečným odborníkem a očkování zabere, náš národ se
stane na onemocnění rezistentní, pak
to nepochybně převáží všechny předešlé přehmaty.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

vé stravovací návyky mohou nebezpečně zaútočit na vaše střeva,
pánové zjistí, že jsou vlastně začínající prostatici, není-li ovšem zaděláno na něco horšího. Krom toho
je potřeba zhubnout, srazit dolů
nejen váhu, ale i nevhodně flirtující
cholesterol a samozřejmě omezit
množství alkoholu v nejrůznějších,
ale většinou příjemných formách,
po čemž volají vaše játra.
Takže si pořádně utřiďme myšlenky. Náběh na infarkt, mozkovou
příhodu, cirhózu jater, rakovinu všech možných vyměšovacích
ústrojí. Na výsledek preventivní
prohlídky trochu silná káva. Tu samozřejmě také musíte omezit.
A teď mi, lidi, řekněte. Co je proti
tomu všemu nějaký COVID-19?

0RGUÙPSW½NÕPVHWRYU½WÉ
Zajímalo by mě, jestli občanští demokraté z Prostějova měli nějaké výrazné
slovo při vyjednáváních o krajské koalici. Mně osobě to vůbec nepřijde! Pokud by tomu tak totiž bylo, nezradili by svého dosavadního spojence a vítěze
voleb a šli by s ním do koalice i za cenu podpory SPD. Mysleli Prostějované
v ODS na to, že pokud se spojí s Piráty a Jurečkou, bude pak celý prostějovský
region zcela odříznutý od vedoucích funkcí na kraji? A proč jim vadí spolupráce s SPD, ostatně kterou v prostějovském zastupitelstvu náměstkyně Sokolová podporuje a spolupracuje se zastupiteli této údajně extrémistické strany. Zrada ODS v krajském měřítku a zjevná ignorace zájmů prostějovského
regionu se jí vrátí!
Milan Koudelka, Prostějov
2W½]NDSURSDQÉ6RNRORYRX
Naprosto úsměvná mi připadá skutečnost, že Občanské demokratické straně v kraji vadí spojit se s SPD, přitom v Prostějově dělají z jejich zástupců ředitele Národního domu a jsou s nimi jedna ruka! A naopak ODS v Prostějově nemůže ani vystát Piráty, naproti tomu v Olomouckém kraji se s nimi spojuje. Mám jednu
otázku pro paní Sokolovou, jak se vám bude hlasovat společně s panem Lyskem, který pro vás v Prostějově nemá dobrého slova?
František Jánský, Prostějov

1ÈFRVHY½PYU½WLORSDQH2NOHvyNX
Proč pořád píšete, a nejen vy, že hnutí ANO 2011 bylo vyšachováno z vedení Olomouckého kraje? Jasné karty rozdali voliči a podle nich hrají všichni, kteří se do krajského zastupitelstva dostali! A diví se někdo, že se skoro ve všech krajích republiky
spojují proti ANO? Já tedy rozhodně ne. Akorát si myslím, že to není alergie na celé
hnutí, nýbrž na pana Babiše. Arogantní, prolhaný a zbabělý člověk neměl ve vedení
tohoto hnutí už dávno co dělat stejně jako na premiérském křesle. Ostatní členové
hnutí nyní jen sklízejí to, co pan Babiš zasel! A jestli ani v Olomouckém kraji nechce
nikdo s ANO jít do koalice, tak ať si také pan Okleštěk vzpomene na to, co zlého i on
zasel. Například neuvěřitelně sprosté odstavení a „vyšachování“ pana Košty z křesla
hejtmana. Teď se vám něco vrátilo, že, pane Oklešťku?
Petr Chábera, Prostějov

Je to podraz na obèany
Nejsem z regionu Prostějov, ale naše město Ivanovice na Hané je poslední obcí na okrese Vyškov a já mám více vztah k Prostějovu než k Vyškovu. Chodil jsem
zde stejně jako moje manželka i dcera do školy, mám v Prostějově i hodně kamarádů. Kupuji si příležitostně PROSTĚJOVSKÝ Večerník, teď po volbách každé
pondělí! Nedá mi to, abych nenapsal pár řádek právě k výsledkům v Olomouckém kraji. To, co provedly poražené strany, je opravdu nehoráznost a podraz na
voliče, kteří budou hodně dlouho zvažovat, zda ještě někdy půjdou k urnám. Velice dobře to zhodnotil váš primátor pan Jura. Zúčastňuji se pravidelně akcí na
Němčicku a několikrát jsem se setkal s panem hejtmanem Oklešťkem, kterého vidíte na mnoha dalších akcích kraje. Jeho vystupování na dotazy občanů na TV
Morava je kvalifikované a rozhodně své práci rozumí. Na letošní akci na kolech Němčickem se v Srbcích mimo jiné objevil dlouhý pán z plakátů. Jak jsem si ověřil,
byl to nějaký pan Suchánek za Piráty a STAN. Známe se se starostkou Srbcí a říkali jsme jí, že moc nadějí spolupráci s Piráty jí nedáváme. Ouha, a je to jinak! Právě
tento pan Suchánek „vystrnadí“ nynějšího hejtmana. Vím, že stejná situace je u nás na jižní Moravě a v dalších krajích ČR. Znovu jen opakuji, že výsledky jednání
jsou jen a jen podrazem na občany, voliče, kteří dali jasně najevo, koho volili. Přeji Večerníku mnoho kvalitních článků a ještě více čtenářů! Jan Fryčer, Prostějov
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problémů prodělal. Nelze tedy tvrdit, že
je příkladem ilustrace hesla, že „zdravý
nemocnému nevěří“. Na druhou stranu
jeho zkušenost je čistě individuální, absolutně z ní nelze vyvodit, že stejně jako on
to budou mít i všichni nakažení.
roti němu již od letošního jara stojí
Roman Prymula. Pro něho jsou
aktuální události skutečně vodou na
jeho epidemický mlýn. Faktem je, že
v této oblasti se asi nikdy nic podobného letošním událostem nevyskytlo.
skupinové sportovní aktivity totiž po Ano, na španělskou chřipku po první
čase opět mají utrum. Má se tedy běh světové válce zemřely desítky milionů
konat, či nikoliv? Názory na to se liší. lidí, přesto ji neprovázela taková omeisté je, že pokud by to záleželo na kar- zení i diskuse jako koronavir, který u nás
diochirurgovi Janu Pirkovi, tak ten by přispěl k úmrtí necelé tisícovky Čechů.
běh určitě povolil. A nejen proto, že on Přesto razance, s jakou přistupuje
sám je desítky let výborný běžec, který by k celé situaci, vynesla Romana Pry.CZ ministra zdravotWWW.VECERNIKPV
si něco podobného určitě nenechal ujít.
mulu až na post
Právě on již od počátku upozorňuje, že nictví. Z uvedené pozice nařizuje, co
„drastická vládní opatření“ předsta- se bude, či nebude konat a za jakých
vují pro zdraví a životní styl obyvatel podmínek. Činí tak neobyčejně
České republiky výrazně větší nebez- překotně. Ještě se nestačíme seznámit
pečí než nemoc sama. Tohle riziko s vyhlášenými omezeními, už nás pan
vidí právě v omezení pohybu, který je Prymula připravuje na omezování další.
pro zdraví člověka jedním ze zásadních Mnohá z nich přitom naprosto postráfaktorů. Jeho oponenti mu vyčítají, že dají jakoukoliv logiku.
ikdo nedokáže říct, kdo z obou
není epidemiolog a celé záležitosti jako
lékařů má pravdu. Drtivá větspecialista na lidské srdce nerozumí.
Nicméně sám 72 letý lékař tuto nemoc šina lidí nemá problém nosit roušku
společně se svými nejbližšími bez větších v uzavřených prostorách, ale zároveň
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Tohle tady ještě nebylo! Nejen naše společnost, ale zejména lékaři ještě nikdy nebyli tak rozdělení jako v případě koronavirové
epidemie. Zatímco jedni tvrdí, že je to trošku horší chřipka a žádají, aby vláda zrušila všechna plošná omezení, ti druzí zase upozorňují, že vir se šíří extrémně rychle, přičemž v některých případech
dokáže být mnohem nebezpečnější než jakékoliv dosud známé
respirační onemocnění. Postoje společnosti i vlády se mění ze
dne na den. Pořádat jakoukoliv akci pro víc než pět lidí je za takových podmínek hodno člověka se zálibou v hazardu. A do této
nezáviděníhodné situace se dostali také sokolové.
ři příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky připravili sokolové do té doby nevídanou
sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich
zcela zásadním přispěním podařilo
vybojovat hranice nového státu, se
rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který
umožňoval účast co největšího počtu
sokolů a sokolek z měst i z venkova.
Vznikl tak běh 28. října. Česká obec
sokolská by v letošním roce ráda navázala na tuto stoletou tradici a připomenula si svátek sérií běhů pořádaných po
celé republice. Jenže tato nepochybně
pozoruhodná akce, která by měla
běžce přivést i do centra Prostějova,
je kvůli současným omezením souvisejícím s epidemií koronaviru skutečně v ohrožení. Jakékoliv amatérské

publicistika

Nejen covid usiluje o naše zdraví!
V rozvinuté době koronavirové se
na nás valí tolik dat a statistik týkajících se tohoto světového onemocnění, že máme téměř pocit, že
všechno ostatní jde stranou. Velká
mýlka, nejde.
Ono úplně stačí rozhodnout se
k tak závažnému kroku, jakým je
změna praktického lékaře. Impulsů může být hodně, tím dobrým
třeba je, když se váš letitý lékař
dostane po všech peripetiích soukromé ordinace do chřtánu zdravotnické hydry beroucí na sebe
podobu v jiných oborech zaběhnutých řetězců. Anebo od osobního
přístupu k byznysu, jehož zdrojem
je nebohý pacient.
To se pak raději poohlédnete jinam
a máte-li štěstí, zakotvíte u svědo-

www.vecernikpv.cz
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zového stavu vrací. Mnozí z nás tyto
direktivní zásahy do našich svobod
odmítají možná i proto, že v nás pořád
bublá pocit, že koronavirus je snadno
porazitelný, navíc se nás osobně netýká. Opět chyba!
Teď nás čekají daleko horší chvíle než
na jaře. Jednak proto, že nakažených
bude nesrovnatelně víc, ale rovněž
z toho důvodu, že ekonomika padne
na ústa dramatičtěji než před několika měsíci. Většina živnostníků a podnikatelů je jarem totiž tak vysílena,
že druhou vlnu už prostě neustojí.
Podle mého jsme úspěchy z jara neměli přeceňovat. Dobře nám tak.

ńY_U^÷bþg\cfď÷
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Michal
KADLEC

Pondělí 19. října 2020
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Ahoj všichni,
máme po krajských volbách a já se
ptám, kde jste byli, vážení voliči? Pokud
jste se báli covidu, tak je to vážně chabá
výmluva, protože vše bylo zabezpečeno,
nikdo se bát nemusel. Takže za mne je
to zase jen a jen alibismus, na což ovšem dojely některé tradiční strany. Je jen
otázkou, co teď udělají se svým rozlitým
mlékem, upřímně jim to nezávidím.
A stejně tak upřímně nezávidím nám
občanům zase to, že v čele krajů budou
zřejmě stát nejrůznější slepence, protože jsou tady partaje a hnutí, které by
pětiprocentní hranici samostatně nikdy
nepřekročily a již dávno měly skončit
v propadlišti dějin. Bohužel volební zákon slepence umožňuje a tak tady zase
máme některé osoby, které již dávno
měly být v politickém archivu.
Když jsme u toho alibismu. Nestačil jsem
se divit, jakým způsobem krajské hygienické stanice přistoupily k problematice
zavírání škol a školských zařízení. Už to,
že ve vládním nařízení z posledního září
nebylo o školách ani slovo, mne nutilo
významně pozvednout obočí, pak jsem
se již nestačil divit, co se se školami dělo
dál. Přestože jsme neustále krmeni mapami, kde je naše republika rozdělena
na okresy, většinou oranžovými a červenými a zcela výjimečně zelenými, tak
rozhodnutí o zavírání škol se najednou
řídilo nějakými imaginárními mapami
krajů, z nichž kupodivu vyšly čtyři jako
zelené. A na základě těchto map se školy
ve čtyřech krajích nezavřely, přestože ještě
den předtím ministr zdravotnictví vyhlásil, že on zavře školy všechny.
Ředitelé v těchto krajích byli doslova
za blbce, jelikož udělali opatření pro
zavření a najednou nic a vesele se učilo
normálně. Mám příběh jednoho z nich,
který zavolal na ministerstvo, a tam mu
řekli, že školu zavře, ale místní hygiena
mu řekla, že školu nezavře. Písemně
nedostal nic ani z jedné instituce. Takže
raděj buďme zdrávi a nespoléhejme na
zodpovědné nebo spíše nezodpovědné
amatéry.
Marty
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Prostějov (mik) – Přestože ještě
není vůbec jasné, zda se letos na prostějovském náměstí uskuteční akce
Vánoční jarmark, vedení magistrátu
už sonduje zájem prodejců, kteří by
obsadili stánky na náměstí. „Předběžně se snažíme zjistit zájem prodejců o tradiční Vánoční jarmark,
který je naplánován v termínu od
27. listopadu do 23. prosince tohoto
roku. Rádi bychom vyhověli všem
zájemcům, je však velmi důležité
brát v úvahu současnou situaci týkající se plošného šíření koronaviru.
Není tudíž v našich silách zaručit, zda
se vůbec podaří jarmark uskutečnit.
Upozorňujeme, že z těchto důvodů
nemůžeme převzít odpovědnost za
případné vzniklé škody či ztráty na
prodávaném sortimentu v případě,
že bude akci nutné následně zrušit,“
uvedla náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

=MLvyXMHVH]½MHPSURGHMFÕ

Prostějov (mik) – Občany Anglické ulice trápí nesvědomití řidiči,
kteří parkují tam, kde to není možné.
„Chtěl bych se dotázat, z jakého důvodu městská policie ignoruje situaci,
kdy automobil parkuje v zákazu stání.
Konkrétně před vchodem pečovatelského domu v Anglické ulici 10. Před
domem neustále parkují vozidla,
která zde podle dopravního značení
nemají co dělat. Místo slouží pouze
pro vyložení nákupu a ne k trvalému
parkování,“ upozornil magistrát Pavel
Dvořák. „Vaše oznámení prověříme
a vyřešíme podle platných předpisů.
Doporučuji však vždy, když se domníváte, že dochází k protiprávnímu
jednání, využít telefonického oznámení v daný okamžik na naše operační středisko na linku 156 nebo 582
402 222 k provedení úkonu v daném
čase,“ upozornil stěžovatele Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov.

Obèany trápí parkování

Prostějov (mik) - Ani všudypřítomná hrozba nákazou covid-19 nemění
nic na předem stanoveném plánu
jednání další Rady statutárního města Prostějova. Konšelé se kvůli protiepidemickým opatřením a dodržení
povinných odstupů sejdou v obřadní
síni radnice. Na programu mají radní k projednání na pět desítek bodů.
„Hned na začátku si vyslechneme
zprávu Valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov
a také budeme jmenovat nového člena dozorčí rady Lesů města Prostějova. Projednávat budeme doporučení
komise pro cestovní ruch a podporu
podnikání, návrh ankety k pojmenování nového parku v Okružní ulici
a zabývat se máme rovněž digitálním
povodňovým plánem města,“ vyjmenoval hlavní body programu jednání
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
Kromě jiného přijdou na přetřes
také záležitosti týkající se veřejných
zakázek, plán novostavby Ekocentra
Iris a střednědobý výhled rozpočtu
města na léta 2022 až 2025. A s tím
bude spojená diskuse o již druhém
návrhu rozpočtu města na příští rok.
Jako vždy se ale také konšelé budou
zabývat stavebními investicemi i majetkoprávními záležitostmi. „Na programu je také jednání o dotacích do
kultury a sportu, diskutovat budeme
o plánu prevence kriminality, bytových záležitostech, parkování ve městě či přípravách vánočního jarmarku,“
doplnil ještě Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Radní se sejdou
v obøadní síni
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9(ÿ(51Ì.

8

valo. Suma sumárum za prvních šest
měsíců roku přišlo město o dalších 92
obyvatel.
„Dlouhodobý pozvolný pokles je způsoben dvěma hlavními příčinami. Prvním
je počet narozených dětí, který je menší
než počet úmrtí. Výrazný nárůst narozených potomků se nedá očekávat, silné
ročníky takzvaných ´Husákových dětí´
už mají potomky školou povinné a další
dítě neplánují. Současně dnes převažuje
tendence menšího počtu dětí v rodině.
Většina rodin má dvě děti, ale je i poměrně vysoký počet rodin s jedináčky.
Pokud se některý rok narodí více dětí,
máme z toho velkou radost, ale nedá se
říct, že by to signalizovalo pravidelný ná-

růst. Takže spíše můžeme očekávat zvýšení průměrného věku a pokles počtu
obyvatel,“ konstatovala nedávno Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, která je
zodpovědná ve městě za sociální oblast.
„A údaje za první pololetí tohoto roku
naznačují, že porodnost se sice zvýšila,
bohužel se ale zvýšila také úmrtnost,“
přidala Rašková.
S názory své kolegyně souhlasí také
první náměstek prostějovského primátora. „Snižující se počet obyvatelstva svědčí o tom, že opět přicházejí
slabší ročníky, lidé zvažují, jestli mít Možným receptem na zvýšení počtu oby- roku se do Prostějova přistěhovalo 653
jedno nebo více dětí. Taková je prostě vatel tak možná zůstává jen vyšší počet lidí, zatímco se z města vystěhovalo
přistěhovalců. Za první pololetí tohoto „jen“ 636 osob.„Nevím, jestli je to zrovna
dnešní doba,“ přikyvuje Jiří Pospíšil.
recept, ale může to svědčit o tom, že někteří lidé považují město Prostějov za dobré
místo k bydlení. Přesto počet odstěhovaných během prvního pololetí je obrovský.
Důvody mohou být různé. Vím, že značná
část studentů vysokých škol vystuduje a už
se do města nevrací, když získávají lukrativní zaměstnání v místě studia,“ myslí si první
náměstek primátora.
Otázkou samozřejmě také zůstává, co
prostějovský magistrát dělá pro to, aby
přilákal více mladých rodin s dětmi
a zda nemůže město vytvořit nějaké

2TQRCFXRQéVWQD[XCVGNUVXCUG2TQUV÷LQXWCPKXRTXPÊORQNQNGVÊ
TQMWPGRQFCąKNQ\CUVCXKV
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV V průběhu letošního
roku už Večerník informoval o investiční akci města v podobě zadržení a následného využití dešťové
vody. Jedno takové nákladné zařízení vzniká v areálu Sportcentra DDM
v Olympijské ulici. A jak magistrát
nyní zveřejnil, obdržel na tento projekt významnou dotaci
Velké množství dešťové vody končí
v kanalizaci, která ji odvádí z krajiny.
Mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda z krajiny
rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v kra-

jině měly udržet. „Jednou z takových
akcí je projekt Efektivní hospodaření
se srážkovou vodou – Sportcentrum
DDM Prostějov. Město na něj získalo z Operačního programu životního
prostředí dotaci ve 3 006 839,35 korun,“ prozradil primátor František Jura
(ANO 2011) s tím, že o dotaci bylo
žádáno v lednu tohoto roku v rámci
119. výzvy vyhlášené Ministerstvem
životního prostředí ČR.
Konkrétně se jedná o zlepšování kvality
vod a snižování rizika povodní a hospodaření se srážkovými vodami. „Naším
zájmem je vybudovat v areálu sportov-

ní haly akumulační nádrž určenou pro
zajištění efektivního hospodaření se
srážkovou vodou. Dojde k zachycení
srážkové vody a jejímu odvádění pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a vsaků na
okraji parčíku nacházejícího se v areálu
sportovní haly,“ konkretizoval náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 3 537 458,07 Kč včetně DPH), vlastní zdroje města tedy činí
pouhých 15 procent. Výše dotace činí
85 procent z celkových uznatelných
výdajů projektu.
(red)

HîNOJOüÁHDGDJIJQJP?JO<>D
PROSTĚJOV Nepříznivé počasí
a vytrvalý déšť trošku přibrzdily práce na rekonstrukci části Kostelecké
ulice, ale původní termín do konce
října by měl být dodržen. Uzavírka
stále samozřejmě trvá, což má za
následek dopravní problémy v okolních ulicích.
„V souvislosti s uzavřením části Kostelecké ulice skutečně zhoustla doprava
na objízdných trasách. Zvláště ulice
Plumlovská a Vápenice či Svatoplukova jsou v dopravní špičku téměř neprůjezdné, během dne je tu také stále velmi
hustá doprava. Musím pochválit řidiče,
že i v těchto vypjatých situacích zacho-

vávají klid a předpisy, zatím nedošlo
k žádné vážnější nehodě,“ konstatuje
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova, v jejíž pracovní gesci je doprava ve
městě.
Na rozdíl od Večerníku a také stavbařů
provádějících rekonstrukci části Kostelecké neví o řidičích, kteří by porušovali předpisy a vjížděli do uzavírky.
„Pokud někdo vjede na stavbu a není to
záchranka, hasiči či jiná složka záchranného systému, porušuje jednoznačně
předpisy a má být potrestán. Nicméně
my jsme na radnici tyto signály neměli
a neřešili,“ uvedla Rašková.
(mik)

V okolí doprava kolabuje
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PROSTĚJOV Město Prostějov, to nejsou jen výrazné památky jako obě radnice nebo jako Národní dům, ale také menší
a moderní budovy, které v Prostějově vznikaly vesměs na začátku 20. století. Jednou z nich jsou také dvě Kováříkovy vily.
Obě však byly v posledních letech ve špatném stavu a spíše
chátraly, než aby byly zamýšlenými výstavními sídly.
Vila na Vojáčkově náměstí už ale přeci jen může vyhlížet lepší
časy. Aktuálně je už nějakou dobu pod lešením a plachtou, práce
probíhají na střeše a na zdivu. K tomu, že se rekonstrukce konečně rozběhla, pak přispěl i magistrát.
„V roce 2020 udělilo statutární město Prostějov družstvu Kováříkova vila dotaci ve výši 232 tisíc korun na obnovu uliční fasády domu. Na základě návrhu komise pro regeneraci městské
památkové zóny rada města doporučila zastupitelstvu schválit
tuto dotaci,“ informovala Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.
Samotného majitele se Večerníku dosud kontaktovat nepodařilo. V majetku má však objekt považovaný za skvělou
ukázku předválečné architektury. Její „sestra“, tedy objekt na
náměstí Padlých hrdinů, pak má za sebou rovněž zajímavou
historii. V minulosti například sloužila jako čajovna, v roce
2014 se v chráněné kulturní památce jen s minimálními úpravami natáčely scény pro seriál Četnické trampoty.
(sob)

-QX¾ąÊMQXCXKNCXRÆéKF÷NPÊMč
-QX¾ąÊMQXCXKNC
XRÆéKF÷NPÊMč
Přispěl i magistrát

Olomoucký kraj vydal statistický
bulletin zahrnující mimo jiné aktuální pohyb obyvatelstva v jednotlivých
městech kraje. Z údajů vyplývá, že
v Prostějově se sice narodilo během
prvního pololetí 564 dětí, ovšem
673 občanů zemřelo. Částečnou útěchou může být druhý údaj, podle
kterého se konečně do Prostějova
přistěhovalo více lidí, než se odstěho-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Poměrně nedávno rozebral Večerník na tomto místě velice podrobně vývoj počtu obyvatel Prostějova za posledních deset let. Ukázalo se, že ročně městu ubývá v rozmezí od 200 do 300
občanů. Hlavně je to dáno tím, že celá populace výrazně stárne a úmrtnost je vyšší než porodnost.
A navíc se v posledních deseti letech z města vždy odstěhovalo ročně víc lidí, než se přistěhovalo. Tento
poslední trend se podařilo nyní zastavit, ovšem také aktuální údaje za první pololetí tohoto roku ukazují,
že zastavit se nepodařil celkový úbytek obyvatel Prostějova.

říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil
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Prostìjovsko
& Dušièky
„Děláme všechno pro to, abychom byli kvalitním místem pro život,“

zpravodajství
Pondělí 19. října 2020
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šéf dopravního odboru M. Nakládal

komentuje chybu na směrovníku

Vraků aut v Prostějově opět přibývá
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tema večerníku

Město Prostějov se připravuje na programové
období Evropské unie pro léta 2021 až 2027,
kdy lze opět předpokládat, že část finanční
alokace evropských strukturálních a investičních fondů bude rozdělována prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic
Olomoucké aglomerace. Prostějovští konšelé
proto schválili projektový záměr města s názvem Prostějovské hřbitovy.
„Tento projektový záměr obsahuje dílčí projekty
rekonstrukce, rozšíření a úpravy městského hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově včetně souvisejících dopravních investic, a to v předprostorech
hřbitova i na parkovišti,“ uvedl primátor města
František Jura. Jedná se podle něj o akce, které
jsou v pokročilém stupni připravenosti a mají vysokou šanci uspět v rámci přípravy strategie.
Náměstek primátora pro stavební investice pak
Večerníku upřesnil, co všechno je v rámci rekonstrukce hlavního hřbitova v následujících šesti
letech připraveno. „Chceme co nejvíce využít
evropských peněz. V plánu máme obnovu a doplnění informačního systému a mobiliáře s možnou
realizací již v příštím roce. Připraveno je také pokračování výstavby urnových hrobů ve IV. etapě,
které by mohlo proběhnout také již v roce 2021.
Připravená je také přestavba nevyhovujícího veřejného prostoru před hřbitovem, zejména úprava dopravního řešení s důrazem na zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitova s možnou realizací
v roce 2023. V témže roce by mohla proběhnout

)GPGT¾NPÊTGMQPUVTWMEÊD[O÷NCRTQLÊVVCMÆQDąCFPÊUÊÿPCO÷UVUMÆOJąDKVQX÷X2TQUV÷LQX÷MVGT¾HWPIWLG
DG\G\O÷PWåQFTQMW
Foto: Michal Kadlec
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Vraků aut v Prostějově opět přibývá
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Obyvatelé hustě obydlených částí se
často setkávají s nepojízdnými vozy
– vraky zabírajícími parkovací místa.
„Lidé se na nás často obrací, že v místě
jejích bydliště je vrak a po strážnících
požadují, aby takové vozidlo odtáhli.

Michal KADLEC

UOWVGéPÊUÊÿ

lepší podmínky, například pracovní.
„My se snažíme, aby bylo v Prostějově kvalitní prostředí pro podnikání,
důkazem je například průmyslová
zóna, sídlo mnoha firem, které nabízejí
spoustu pracovních příležitostí. Dalším
počinem může být i bytová výstavba soukromých investorů. Magistrát
v minulosti prodal pozemky na novou
bytovou výstavbu, v plánu máme další
prodeje, abychom měli dostatek kvalitního bydlení. Nesmíme také zapomínat na sportovní a kulturní vyžití, které
je v Prostějově na vysoké úrovni. Takže
si myslím, že jsme určitě městem pro
kvalitní život,“ dodává Jiří Pospíšil.

Městská policie nemá ovšem zákonné
oprávnění takové vozidlo odtáhnout.
Drtivá většina autovraků zaparkovaných na území města neporušuje
dopravní předpisy a v takovém případě
nemůže být odtah realizován,“ konstatuje Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jaká je vůbec definice vraku podle
zákona o pozemních komunikacích?
„Na dálnicích, silnicích a místních
komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro
závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích a obnovení
způsobilosti by si vyžádalo výměnu,
doplnění nebo opravu podstatných
částí mechanismu nebo konstrukce
silničního vozidla. Dále se jedná o vozidlo, které není možné identifikovat
prostřednictvím identifikačního čísla
vozidla umístěného na karoserii nebo

O¾XNCUVPÊ
PROSTĚJOV Problémy s parkováním vzhledem k rostoucímu
počtu vozidel znají snad všichni
řidiči, kteří chtějí nechat svůj
odpočinout. V městských ulicích,
u firmy, kde pracují, hlavně ale
u svého bydliště. A míst ke stání je
v Prostějově čím dál tím méně. Jak
vyplývá z aktuální zprávy Městské
policie Prostějov, poslední dobou
je to i tím, že v rámci města znovu
přibývá počet autovraků ponechaných jejich majiteli bez hnutí
i na těch nejfrekventovanějších
parkovištích.

také rekonstrukce obřadní síně, která funguje
v nezměněném stavu již od její výstavby v roce
1977. V plánu je také generální rekonstrukce historické brány, okolního zdiva včetně domu správ-

ce a zvonice. K dlouhodobým záměrům se řadí
i výstavba parkovací plochy u městského hřbitova
a rozšíření areálu městského hřbitova,“ popsal detailně Jiří Rozehnal.

Jedná se o akci, která proběhne nad
rámec letošní plánované výsadby zeleně, vše v součinnosti s výzvou Nadace Partnerství SÁZÍME STROMY.
„Tyto výsadby stromů a keřů plánujeme na podzim tohoto roku. Celkové
náklady jsou vyčísleny na 790 835
korun včetně DPH,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil

(PéVéčko) a přidal konkrétní lokality,
kde bude výsadba provedena. Jedná se
o pozemek podél polní cesty v Žešově
za místní čističkou odpadních vod,
kde vysadíme 70 stromů a 150 keřů.
Dalších 21 stromů bude vysazených
v Žešově okolo rybníka. U krasického
hřbitova počítáme s 20 novými stromy a dalších 64 stromů bude vysazeno

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník „předhodil“ svým čtenářům
perličku, která se na prostějovských
silnicích stává maximálně jednou,
možná dvakrát za deset let. Vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu Miroslav Nakládal nyní
vysvětlil, jak nejspíš došlo k chybě na
směrovníku na Vápenici u Národního domu.
Na uvedeném místě totiž nejen řidiče
stále ještě zarazí cedulka oznamující,
že do Kojetína vede z Prostějova cesta
vzdálená šedesát kilometrů. Přitom je
všeobecně známo, že jde pouze o třetinovou vzdálenost. „Ihned po vašem
upozornění jsem se dotazoval Správy

budou motivovány k častějšímu pobytu
v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí praktické dovednosti
dětí. „Získali jsme na projekt dotační podporu, a to ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci programu Národní
program životního prostředí. Rada města
Prostějova, jako zřizovatel uvedených organizací, souhlasila s finanční spoluúčastí
města Prostějova ve výši patnácti procent
z celkových způsobilých výdajů poskytnutých dotací, dále s předfinancováním
projektu formou účelového navýšení příspěvku, s realizací projektu a s udržením
výstupů projektu minimálně po dobu
udržitelnosti, tedy minimálně tři roky od
finančního ukončení projektu,“ vyjmenoval náměstek primátora Jan Krchňavý
(PéVéčko), který je zodpovědný za školství v Prostějově.
(mik)

Podle radních není problém

Katedra v RąÊTQF÷"

silnic Olomouckého kraje, která měla rekonstrukci Vápenice a s tím i nové značení a směrovníky na starost. Správa měla
nové směrovníky objednané u jednoho
z českých dodavatelů a ten je nechal zase
vyrobit u dalšího subdodavatele. Je to na
pováženou, ale ten to pořádně zmastil,“
nezakrýval mýlku v číselném údaji Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu statutárního města Prostějova. „Směrovník s chybným údajem
o kilometrech jsem už reklamoval, jakmile dojde nový, necháme ho okamžitě
vyměnit,“ přislíbil.
Nabízí se otázka, co lidský faktor, to pracovníci Správy silnic za všech okolností
nainstalují nesmysl?
(mik)

%J[DPÚ×FCLQMKNQOGVTGEJOG\K2TQUV÷LQXGOC-QLGVÊPGOTC\ÊPC8¾RGPKEKFQQéÊ$T\[
DWFGUO÷TQXPÊMX[O÷P÷P
Foto: Michal Kadlec

šéf dopravního odboru M. Nakládal

Domovní správa Prostějov nechala byt začátkem
letošního července za asistence Policie ČR vyklidit
a zapečetit. Jenže z toho si tato sebranka nic nedělala,
dveře vyrazila a do domu se opět nastěhovala. „My
musíme platit nájem i elektřinu, ale oni nic. Přitom
tam neustále svítí a asi i topí. Co tam dělají určitě,
tak fetují, jehly jsou všude, a to i na chodbě. Už jsou
tam několik dní. Když se sjedou, dělají všude strašný
nepořádek, jde z nich strach,“ prozradil Večerníku
člověk dobře obeznámený se situací v objektu.
PROSTĚJOV V městském domě v Rozhonově ulici u hlavního nádraží by asi drtivá
většina pracujících lidí žít nechtěla. A snad
ani nemohla. Nachází se v něm celkem deset
bytů, obývaných je v tuto chvíli pouze šest
z nich. Do těch zbývajících se slušní nájemníci hledají hodně těžce. Toho zneužívají
faktičtí bezdomovci z řad některých cikánů,
/DNDWRv]DSÉUDO
kteří se do uvolněných jednotek stahují. VyV předmětné záležitosti jsme se obrátili přímo na
pořádat se s nimi není vůbec snadné.
již zmíněného Ladislava Lakatoše, který dům obý1LFQHSODWÉIHWXMÉ
vá. „Nic o tom nevím a nechci o tom mluvit. Kde
je moje dcera, netuším, nevím vůbec o ničem,“
DMGH]QLFKVWUDFK
vykrucoval se Lakatoš a rázně se s námi rozloučil.
V domě mimo jiné přebývá také proslulý prostě=½VDKGRPRYQÉVSU½Y\
jovský aktivista Ladislav Lakatoš. Ten je známý také
tím, že byl odsouzen za nevybíravé vyhrožování Bezprostředně po našem oznámení provedla
obhájkyni svého syna tehdy obžalovaného z vraždy. ve čtvrtek 15. října Domovní správa Prostějov
Problémy ovšem má i se svojí dcerou Sylvií Pilaro- v domě opětovnou kontrolu. „Zjistili jsme
vou, která s ním donedávna žila v jednom domě. porušení pečetí, vchodové dveře do bytu byly
Ve svém bytě však kromě svého druha, který ji otevřené. Téhož dne jsme provedli opatření
opakovaně napadal, nechávala přespávat mnoho ci- proti cizímu vniknutí. Byl vyměněn zámek
kánských bezdomovců ze širokého okolí. Převážně a přepaženy zárubně vchodových dveří,“ pose jednalo o feťáky žijící dlouhodobě za hranou zá- tvrdila Večerníku Marie Hájková, vedoucí odkona. V baráku dělali neuvěřitelný nepořádek a tak boru kanceláře jednatele DSP Prostějov s tím,

➢ z titulní strany

že poslední kontrola nainstalovaných pečetí prázdné. Nemovitost s popisným číslem 2
proběhla před necelými dvěma týdny, kdy se podařilo před šesti lety prodat. Jak jsme se
aktuálně přesvědčili na místě, její katastrofální
byly ještě neporušené.
stav se však od té doby nijak nezlep3RGDÔÉVHGÕPSURGDW" technický
šil. O dům s číslem 12 stojící na rohu s PražMěsto vlastnilo v Rozhonově ulici u hlavní- skou ulicí obývaný mimo jiné rozvětvenou
ho nádraží dva domy. V obou bylo celkem olašskou rodinou dosud nikdo seriózní zájem
deset bytových jednotek, některé z nich byly neprojevil...
(mls)

1D[XCVGNFQOW.CFKUNCX.CMCVQwOWUGNQEGNÆUKVWCEK\CV÷OKVQXEJQFQXÚOKFXGąOK PCUPÊOMWXRTCXQ 
X÷F÷VRąGUVQUGLGPX[MTWEQXCN2TQé"
(QVQ/CTVKP<CQTCNCCTEJKX8GéGTPÊMW

nechat opět ZABEZPEČIT PROTI VNIKNUTÍ

Domovní správa musela „prázdný“ byt v Rozhonově ulici

PROSTĚJOV Kromě výsadby
cibulovin a nové květnaté louky
se v Prostějově bude ještě letos
vysazovat další zeleň. Prostějovští radní na svém úterním jednání odsouhlasili téměř 800 tisíc
korun, které chtějí investovat do
nové výsadby zeleně v některých
lokalitách města.

9

„Výrobce to pořádně zmastil,“
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komentuje chybu na směrovníku

rámu vozidla, za čelním sklem nebo
na výrobním štítku. Pokud hlídka zjistí
automobil, který vykazuje známky
vraku, vše zadokumentuje včetně
fotografií a oznámí vlastníkovi komunikace. Silniční správní úřad uloží
provozovateli vraku na návrh vlastníka
pozemní komunikace povinnost vrak
odstranit mimo pozemní komunikaci,“
popsala Greplová. „Bohužel tenhle
zákonný proces trvá obvykle několik
měsíců. Může nastat situace, kdy zaparkované vozidlo evidentně dlouhou
dobu neopustilo parkovací místo a má
jen například prázdné pneumatiky.
V takovém případě se o vrak nejedná.
Pokud strážníci na místě zjistí, že má
vozidlo propadlou technickou kontrolu déle jak půl roku a nezaplacené povinné ručení, jsou zjištěné skutečnosti
oznámeny příslušnému správnímu
orgánu,“ uzavírá toto téma mluvčí
PROSTĚJOV Hned tři základní
prostějovských strážníků.
školy v Prostějově se pustily do projektu budování učeben v přírodě.
Chtějí tak u dětí vzbudit více zájmu
o častější pobyt venku a vůbec zájem
o zdravý životní styl. Vedení magistrátu není proti a na tento projekt se
konšelé rozhodli přispět hodně významnou sumou.
„Vybudovat přírodní zahrady a učit v přírodě a z přírody je záměrem ZŠ a MŠ
podél cyklostezky z Prostějova do Be- Melantrichova, ZŠ Majakovského a ZŠ
dihoště,“ upřesnil Pospíšil. „Je velice E. Valenty. Celková částka, kterou bude
dobře, že město stále vysazuje stromy město investovat, dosahuje téměř jeden
a keře. Čím zelenější město bude, tím a půl druhého milionu korun,“ uvedl
lépe se nám bude dýchat,“ připojila se František Jura (ANO 2011), primátor
náměstkyně Milada Sokolová (ODS statutárního města Prostějova.
a nezávislé osobnosti města Prostě- Smyslem projektu je poskytovat dětem
jov), která zodpovídá za životní pro- praktické i teoretické vzdělávání v oblasstředí.
(red) ti environmentálního vzdělávání. Děti
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uvolnili statisíce korun
-QX¾ąÊMQXCXKNCXRÆéKF÷NPÊMč Radní
na výsadbu stromů a keřů

lo zbavit současných starostí a myšlenek na koronavirus. Nastává totiž chvíle, která spojuje celé rodiny, obzvláště ty, které přišly o svého blízkého. Je
čas se na chvíli zastavit a vzpomenout si na ty, kteří
sice již nejsou mezi námi, ale na které vzpomínáme s láskou a úctou. Letos připadá Památka zesnulých na pondělí 2. listopadu, takže se dá očekávat,
že víkend před tímto
datem se opět zaplní
hřbitovy nebo místa,
na kterých odpočívají
blízcí lidé. Protože se
situace hýbe ze dne na
den, nedá se nyní přesně předpokládat, do jaké míry letošní Dušičky
ovlivní stále přísnější
nařízení české vlády
v souvislosti s hrozbou nákazy COVID-19.
To ale nic nemění na
tom, že na své nejbližší
by si měli v onen památný den vzpomenout všichni pozůstalí.
A právě Dušičkám je
věnovaná dnešní tematická čtyřstrana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravil:
Michal Kadlec

„Děláme všechno pro to, abychom byli kvalitním místem pro život,“
říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil
Blíží se období, které by nás alespoň na chvíli moh-

16

20101211593
20101311596

prezentace
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Co se děje v Olomouckém kraji?
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KůŽŵŽƵĐŬǉŬƌĂũǀǇēůĞŶŝůŶĢŬŽůŝŬ
ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ Ă ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ ƓŬŽů͕
ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝĚĢƚĞŵ͕
ũĞũŝĐŚǎ ƌŽĚŝēĞ ƉƌĂĐƵũş ǀ ƐŽƵǀŝƐͲ
losti s covid-19 v první linii. Jde
ŶĂƉƎşŬůĂĚ Ž ůĠŬĂƎĞ͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶş
sestry, policisty nebo poskytoǀĂƚĞůĞƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞď͘sƓĞĐŚͲ
ŶĂŽƐƚĂƚŶşƓŬŽůƐŬĄǌĂƎşǌĞŶşƐǀǉͲ
ũŝŵŬŽƵ ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ ƓŬŽů ďƵĚŽƵ
ŽĚƐƚƎĞĚǇϭϰ͘ƎşũŶĂŬǀƽůŝŬŽƌŽŶĂͲ
ǀŝƌƵĚŽēĂƐŶĢƵǌĂǀƎĞŶĂ͘
ͣŚĐĞŵĞ ůŝĚĞŵ͕ ŶĂ ũĞũŝĐŚǎ ďĞĚͲ
ƌĞĐŚ ďƵĚĞ ǀ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚ ƚǉĚͲ
ŶĞĐŚ ůĞǎĞƚ ƚşŚĂ ďŽũĞ Ɛ ŬŽƌŽŶĂͲ
ǀŝƌĞŵ͕ ǌĂũŝƐƚŝƚ ŬůŝĚ ŶĂ ƉƌĄĐŝ͕͞
ǀǇƐǀĢƚůŝů>ĂĚŝƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬ͕ŚĞũƚŵĂŶ
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
EĢŬŽůŝŬ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ Ă ŵĂƚĞƎƐŬǉĐŚ
ƓŬŽůďƵĚĞƉƌŽƵǀĞĚĞŶĠƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ
Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ǀ KůŽŵŽƵĐŝ͕ WƌŽƐƚĢũŽͲ
ǀĢ͕ WƎĞƌŽǀĢ͕ aƵŵƉĞƌŬƵ͕ :ĞƐĞŶşŬƵ
ŝǀĚĂůƓşĐŚŵĢƐƚĞĐŚƐƌŽǌƓşƎĞŶŽƵƉƽͲ
ƐŽďŶŽƐƚşǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ͘sǇƵͲ
ǎşǀĂƚũĞŵŽŚŽƵĚĢƚŝĂǎĄĐŝǀĞǀĢŬƵ
ŽĚƚƎşĚŽĚĞƐĞƚŝůĞƚ͘
<ĂƉĂĐŝƚĂ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ƓŬŽů ũĞ ǌŚƌƵͲ
ďĂϭϬϲϬĚĢƚşĂǎĄŬƽ͘WƌŽǀŽǌǀŶŝĐŚ
ďƵĚĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶǀƐŽƵůĂĚƵƐĂŬƚƵͲ
ĄůŶĢƉůĂƚŶǉŵŝŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵŝƉƎĞĚƉŝͲ
ƐǇĂŽƉĂƚƎĞŶşŵŝ͘sǉƵŬƵǌĂũŝƐƚşŬŵĞͲ
ŶŽǀşǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚƓŬŽů͘

PÜHÁüÁI<N@Q@MFM<E@

Jednorázové stipendium, které
od tohoto školního roku zavedlo
hejtmanství pro oblast Jesenicka,
ǀ ƚĢĐŚƚŽ ĚŶĞĐŚ ƌŽǌĚĢůŝůŝ ŬƌĂũƓƚş
radní. Na sever regionu poputuũĞĚŽƚƎşƐƚƎĞĚŶşĐŚƓŬŽůĂũĞĚŶŽŚŽ
ƵēŝůŝƓƚĢĐĞůŬĞŵϴϲϴƚŝƐşĐŬŽƌƵŶ͘
ͣ,ůĂǀŶşŵ ĐşůĞŵ ĨŝŶĂŶēŶşŚŽ ƉƎşͲ
ƐƉĢǀŬƵũĞƉŽĚƉŽƌĂŶĂǀǉƓĞŶşƉŽͲ
ēƚƵǎĄŬƽ͕ŬƚĞƎşŶĂǀƓƚĢǀƵũşƐƚƎĞĚŶş
ƓŬŽůǇ ŶĂ :ĞƐĞŶŝĐŬƵ Ă ƚĂŬĠ ũĞũŝĐŚ
ŵŽƚŝǀĂĐĞ ŬĞ ǀǌĚĢůĄǀĄŶş ƉƌĄǀĢ
ǀƚŽŵƚŽƌĞŐŝŽŶƵ͘EĂƚŽŵƚŽƉƌŽͲ
ũĞŬƚƵƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƐĞ^ĚƌƵǎĞͲ
ŶşŵŵĢƐƚĂŽďĐş:ĞƐĞŶŝĐŬĂĂƚĂŬĠ
Ɛ ŵĢƐƚĞŵ :ĞƐĞŶşŬ͕͞ ƎĞŬů ŶĄŵĢƐͲ
ƚĞŬ ŚĞũƚŵĂŶĂ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ
ŬƌĂũĞ ƉƌŽ ŽďůĂƐƚ ƓŬŽůƐƚǀş >ĂĚŝƐůĂǀ
,ǇŶĞŬ͘

^ƚŝƉĞŶĚŝĂďƵĚŽƵǎĄŬƽŵǀǇƉůĄĐĞͲ
ŶĂǀƉƌƽďĢŚƵŵĢƐşĐĞƎşũŶĂŶĞďŽ
ůŝƐƚŽƉĂĚƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐƚƎĞĚŶş
ƓŬŽůǇ͘ <ĂǎĚǉ ǎĄŬ ƉƌǀŶşŚŽ ƌŽēŶşͲ
ŬƵ ŽďĚƌǎş ĨŝŶĂŶēŶş ƉƎşƐƉĢǀĞŬ ǀĞ
ǀǉƓŝƉĢƚƚŝƐşĐŬŽƌƵŶ͘sǉũŝŵŬƵƚǀŽƎş
ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŽďŽƌƽ ǀǌĚĢůĄŶş 'ǇŵŶĄͲ
ǌŝƵŵĂ'ǇŵŶĄǌŝƵŵƐĞƐƉŽƌƚŽǀŶş
ƉƎşƉƌĂǀŽƵ͕ ŶĂ ŬƚĞƌĠ ƐĞ :ĞƐĞŶŝĐŬĠ
ƐƚŝƉĞŶĚŝƵŵŶĞǀǌƚĂŚƵũĞ͘
,ĞũƚŵĂŶƐƚǀş ŝ ŶĂĚĄůĞ ƉŽĚƉŽƌƵũĞ
ŶĂ ƐƚƎĞĚŶşĐŚ ƓŬŽůĄĐŚ ǀ ŬƌĂũŝ ĨŽƌͲ
ŵŽƵ ƐƚŝƉĞŶĚŝş ĐĞůŬĞŵ ϰϵ ŽďŽƌƽ
ǀǌĚĢůĄŶşʹϯϮƵēĞďŶşĐŚĂϭϳŵĂͲ
ƚƵƌŝƚŶşĐŚ͘sǇēůĞŶŝůŽŶĂƚŽǀşĐĞŶĞǎ
ŽƐŵŵŝůŝſŶƽŬŽƌƵŶ͘
EĂƓŬŽůĄĐŚŶĂ:ĞƐĞŶŝĐŬƵŶĂǀşĐƉƎŝͲ
ďǇůǇ ŽďŽƌǇ͕ ƉŽ ũĞũŝĐŚǎ ĂďƐŽůǀĞŶͲ
ƚĞĐŚ ũĞ ƉŽƉƚĄǀŬĂ ŶĂ ƚƌŚƵ ƉƌĄĐĞ

ĂŬƚĞƌĠǌĂƚƌĂŬƚŝǀŶşŶĂďşĚŬƵƚĢĐŚƚŽ
ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͘ EĂƉƎşŬůĂĚ
ŶĂ ďǉǀĂůĠ ^Ka Ă ^Kh ƐƚƌŽũşƌĞŶͲ
ƐŬĠŵĂƐƚĂǀĞďŶşŵũĞŵŽǎŶĠŶŽǀĢ
ƐƚƵĚŽǀĂƚŝŶĨŽƌŵĂēŶşƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕
Ă ŶĂǀşĐ ŝ ŽďŽƌ ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎ͘ aŬŽůĂ
Ŭǀƽůŝ ƚŽŵƵ ĚŽŬŽŶĐĞ ǌŵĢŶŝůĂ ŶĄͲ
ǌĞǀ ŶĂ ^ƚƎĞĚŶş ƉƌƽŵǇƐůŽǀĄ ƓŬŽůĂ
:ĞƐĞŶşŬ͘
ͣ:ŝŶǉŶĄǌĞǀŵĄƚĂŬĠ^ƚƎĞĚŶşƓŬŽͲ
ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞĂĨĂƌŵĄƎƐƚǀşǀ:ĞͲ
ƐĞŶşŬƵ͕ ĚŽ ŶĢŚŽǎ Ŭǀƽůŝ ŶŽǀĠŵƵ
ŽďŽƌƵ ŵĂƐĠƌ ǀĞ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş
ƉƎŝďǇůŽƐůŽǀşēŬŽƐůƵǎĞď͘KĚďŽƌŶĠ
ƵēŝůŝƓƚĢĂWƌĂŬƚŝĐŬĄƓŬŽůĂǀ>ŝƉŽͲ
ǀĠͲůĄǌŶşĐŚƐĞƉĂŬƌŽǌƌŽƐƚůĂŽďƵͲ
ĚŽƵĐş ŬĂŵĞŶşŬǇ͕ ƚĞƐĂƎĞ Ă ŽƓĞƚͲ
ƎŽǀĂƚĞůĞ͕͞ ǀǇƐǀĢƚůŝů ŶĄŵĢƐƚĞŬ
,ǇŶĞŬ͘

^ĞǌŶĂŵƵƌēĞŶǉĐŚDaĂaƉƌŽƉƌĂĐŽǀŶşŬǇŬƌŝƚŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͗
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&ĂŬƵůƚŶşǌĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂĂDĂƚĞƎƐŬĄƓŬŽůĂ

KůŽŵŽƵĐ͕,ŽůĞēŬŽǀĂϭϬ

aĂDaWƌŽƐƚĢũŽǀ͕WĂůĂĐŬĠŚŽƚƎ͘ϭϰ

ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂWƎĞƌŽǀ͕^ǀŝƐůĞϭϯ

ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂaƵŵƉĞƌŬ͕

sƌĐŚůŝĐŬĠŚŽϭϴϰϲͬϮϮ

DĂƚĞƎƐŬĄƓŬŽůĂ^ůƵŶşēŬŽaƵŵƉĞƌŬ͕

ǀĂůĚŽǀĂϭϵϬϳͬϮϱ

ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂ:ĞƐĞŶşŬ͕Ɖ͘Ž͘

aĂDa,ƌĂŶŝĐĞ͕^ƚƌƵŚůŽǀƐŬŽ
ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂĂŐǇŵŶĄǌŝƵŵŵĢƐƚĂ<ŽŶŝĐĞ 
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Da'ĞŵĞƌƐŬĄ͕>ŝƚŽǀĞů
a:ƵŶŐŵĂŶŶŽǀĂ͕>ŝƚŽǀĞů
ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂDŽŚĞůŶŝĐĞ͕
sŽĚŶşϮϳ
a^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂϳ͕aƚĞƌŶďĞƌŬ
DahŶŝēŽǀ͕<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽ
ahŶŝēŽǀ͕h^ƚĂĚŝŽŶƵ
DĂƚĞƎƐŬĄƓŬŽůĂWK,<͕ĄďƎĞŚ͕
ĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĠĂƌŵĄĚǇϲϱϬͬϭϯ
ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂĄďƎĞŚ͕
ŽǎĞŶǇEĢŵĐŽǀĠϭϱϬϯͬϭϱ

-TCLLGFPCNUG\¾UVWREK
%<NDàD?JNO<GDIJQ½KJHJ>IÁFT
UQEK¾NPÊEJUNWåGD
On-line rozhovor měl
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,ĂƐŝēƐŬǉ ǌĄĐŚƌĂŶŶǉ ƐďŽƌ KůŽͲ
mouckého kraje dostal od
hejtmanství další moderní
ƚĞĐŚŶŝŬƵ͘dĞŶƚŽŬƌĄƚǀƓĂŬŶĞũĚĞ
Ž ŶŽǀĄ ĂƵƚĂ ĂŶŝ ƉƎŝůďǇ͕ Ŷǉďƌǎ
o takzvané generátory ozonu.
dǇ ďǇůǇ ƉŽƎşǌĞŶǇ ǌĂ ƷēĞůĞŵ
ǌĂũŝƓƚĢŶş ĞĨĞŬƚŝǀŶş ĚĞǌŝŶĨĞŬĐĞ
ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ Ă ĚĂůͲ
ƓşŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş ƐůŽǎĞŬ ŝŶƚĞŐƌŽͲ
ǀĂŶĠŚŽ ǌĄĐŚƌĂŶŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ͘
^ůŽƵǎŝƚ ďƵĚŽƵ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽƚƎĞͲ
ďǇ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƚĂŬĠ ŶĞŵŽĐŶŝĐşŵ
ŶĞďŽ ƐŽĐŝĄůŶşŵ ǌĂƎşǌĞŶşŵ ǀ ƌĞͲ
ŐŝŽŶƵ͘
ͣ:ĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƐŬƎşŸŽǀĠ ŐĞŶĞƌĄͲ
ƚŽƌǇŽǌŽŶƵ͕ŬƚĞƌĠďǇůǇŚĂƐŝēƽŵ
ƉƎĞĚĄŶǇ ǀ ƉŽēƚƵ ƉĢƚŝ ŬƵƐƽ͕͞
ƵǀĞĚůĂůĞŶĂ,ůŽǎŬŽǀĄ͕ǀĞĚŽƵĐş
ŽĚĚĢůĞŶş ŬƌŝǌŽǀĠŚŽ ƎşǌĞŶş ŬƌĂũͲ
ƐŬĠŚŽƷƎĂĚƵ͘
KǌŽŶ ƉĂƚƎş ŵĞǌş ƷēŝŶŶĠ ĚĞǌŝŶͲ
ĨĞŬēŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇʹƵŵşŽĚƐƚƌĂͲ
Ŷŝƚ ǀŝƌǇ ŝ ďĂŬƚĞƌŝĞ͕ Ă ƚŽ ǀĞůŵŝ
ƌǇĐŚůǉŵ Ă ĞĨĞŬƚŝǀŶşŵ ǌƉƽƐŽͲ
ďĞŵ͘ WŽĚŽďŶĄ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƐĞ
ǀǇƵǎşǀĄŶĂƉƎşŬůĂĚƉƎŝŽƓĞƚƎŽǀĄŶş
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ ŚƌŽŵĂĚŶĠ ĚŽƉƌĂǀǇ
ĂǌĂďşƌĄƚĂŬĠƉƌŽƚŝŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵ͘

150 účastníků
ŶŝǌƉƎşƐŶĢŶĄŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄŽƉĂƚͲ
ƎĞŶş ǀ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ĐŽǀŝĚͲϭϵ
neodradila Olomoucký kraj od
ƉŽƎĄĚĄŶşĚĂůƓşŚŽƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŚŽ
setkání se zástupci provozoǀĂƚĞůƽ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď͘ dŽ ƐĞ
ƵƐŬƵƚĞēŶŝůŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
videohovoru, do kterého se zapojilo na 150 osob.
ͣ,ůĂǀŶşŵ ƚĠŵĂƚĞŵ ďǇů ƐĂŵŽͲ
ǌƎĞũŵĢŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘DŝŵŽŶĢũ
ƐĞ ĂůĞ ƉƌŽďşƌĂůǇ ƚĂŬĠ ǌĄŵĢƌǇ
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ ĚŽ ďƵͲ
ĚŽƵĐŶĂ͕ ŬŽŶŬƌĠƚŶĢ ƐƚƎĞĚŶĢͲ
ĚŽďǉ ƉůĄŶ ƌŽǌǀŽũĞ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ
ƐůƵǎĞď ĚŽ ƌŽŬƵ ϮϬϮϯ͕͞ ƉƎŝďůşǎŝů
ŶĄƉůŸ ũĞĚŶĄŶş >ĂĚŝƐůĂǀ KŬůĞͲ
ƓƚĢŬ͕ ŚĞũƚŵĂŶ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ
ŬƌĂũĞ͘
<ƌŽŵĢ ǌĄƐƚƵƉĐƽ ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀş
Ă ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď ƐĞ ĚŽ ĚŝƐͲ
ŬƵƐĞ ǌĂƉŽũŝůŝ ƚĂŬĠ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ƉƌĄĐĞ Ă ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ
ǀĢĐş ;DW^sͿ͘ ĂǀŝĚ WŽƐƉşƓŝů
ǌ DW^s ƐĞ ǀĞ ƐǀĠŵ ƉƎşƐƉĢǀŬƵ
ǀĢŶŽǀĂů ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƉƎşƉƌĂǀĢ ŶŽͲ
ǀǉĐŚůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶşĐŚŶŽƌĞŵ͘
KůŽŵŽƵĐŬǉ ŬƌĂũ ƉŽƎĄĚĄ ƚĂƚŽ
ƐĞƚŬĄŶşƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ͘>ĞƚŽƐƓůŽƵǎ
ŽƓĞƐƚĠƉŽŬƌĂēŽǀĄŶş͘
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Spoleènost Suez vzala svùj zámìr zpìt

Plumlov vozí
REÈG\DzGRPÕ
Plumlov (mls) - Město Plumlov
nabízí v době nouzového stavu občanům možnost dovozu obědů do
domu, případně na výdejní místa.
Cena jednoho oběda je 85 Kč, objednávky na odběr obědů je možné
činit pouze na celý kalendářní týden.
„Současně je město Plumlov schopno pro občany zajistit dovoz nákupu
nebo léků,“ dodala starostka města
Gabriela Jančíková, na niž se zájemci
o medikamenty mohou obracet.

zjistili jsme

NĚMČICE NAD HANOU Všechno je jinak! Společnost Suez provozující v Němčicích nad Hanou skládku odstoupila od jejího
rozšíření. Učinila tak na základě tlaku místních obyvatel, kteří
dali dohromady petici proti tomuto záměru. Tu podepsalo 565
občanů dvoutisícového města. Na vzniklou situaci muselo reagovat zastupitelstvo, které uplynulou středu revokovalo své
původní rozhodnutí, jímž rozšíření skládky podpořilo.
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zastupitelstvo města Němčic nad
hanou schválilo rozšíření skládky letos v září. Argumentovalo zejména
ekonomickým přínosem do rozpočtu
města, nízkými poplatky za odpad pro
každého z obyvatel města. „Odpad se
bude ukládat na místo bývalé městské
skládky uzavřené v roce 1997. Zvýší se
tak objem ukládaného odpadu, nicméně k žádnému záboru orné půdy či
k něčemu podobnému určitě nedojde.
Navíc po ukončení skládkování bude

SLOVO
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hejtmana
Vážení čtenáři,
letošní podzim bude jiný. Bude
stejně jiný, jaké bylo jaro. Zcela
jistě nás nečeká lehké období. Ale
vím, že ho znovu zvládneme. Tak,
jako jsme ho zvládli na jaře a tak,
jako jsme krizové situace ustáli
kdykoli v minulosti.
Důležité je nepřestat v těžkých
chvílích myslet na budoucnost a nesedět s rukama v klíně. Olomoucký
kraj v práci neustal ani navzdory
koronaviru. Podařila se dokončit
řada užitečných akcí a projektů
– řidiči dostali další nové silnice,
investovali jsme do sociálních služeb i do školství a zdravotnictví.
A v investicích se bude pokračovat
i příští rok, kdy hejtmanství rozjede projekty zcela nové a dokončí ty,
které letos započalo.
Přeji vám do posledních měsíců letošního roku hlavně pevné zdraví.
To ostatní už přijde samo.
Ladislav OKLEŠTĚK,
hejtman Olomouckého kraje

moderním způsobem provedena rekultivace. Tohle vše rozhodně nebude
mít zásadně negativní vliv na životní
prostředí,“ přidal další argument starosta města Jan Vrána.
Sami odpůrci skládky naopak argumentovali zápachem a zvýšenou
dopravou. V souvislosti s rozhodnutím vedení tedy sepsali petici,
v níž požadovali, aby o celé záležitosti rozhodlo referendum. Podepsalo ji celkem 565 občanů dvoutisícového města.
„Suez po zjištění názorů občanů
odstoupil v pátek 9. října od svého
záměru a dal to na vědomí Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou.
To na základě těchto faktů na svém
zasedání konaném ve středu 14. října

Stražisko (mls) - Zatímco prostějovský aquapark letos zapsal vůbec
nejvyšší ztrátu ve své třináctileté
historii, oblíbené koupaliště ve Stražisku letos překvapivě neprodělalo.
Pozitivní ekonomický výsledek se
dostavil navzdory špatnému počasí
i hrozbě koronaviru. „Je to zejména
díky rekonstrukci bistra a novému
systému jeho provozu,“ vysvětlila
starostka Stražiska Markéta Dvořáková.

#TG¾NUMN¾FM[UGPCEJ¾\ÊPCQMTCLK0÷OéKEPCF*CPQWRQRTCXÆUVTCP÷UKNPKEGXGUO÷TWFQ2TQUV÷LQXC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

revokovalo své původní rozhodnutí,
kterým podpořilo rozšíření skládky,“
informoval Večerník dlouholetý kritik vedení města Jiří Zatloukal.
Vedení města celou záležitost přijalo
bez větších emocí. „Více k tomu není

co dodat. Bereme celou situaci takovou, jaká je, a jede se dál,“ uzavřel starosta Jan Vrána.
K ukončení skládkování na okraji
Němčic nad Hanou by tak mělo dojít
zhruba v roce 2025. Může to však být

=DORzLOLVL)DFHERRN

dříve či později, záležet bude zejména
na tom, jak rychle společnost vyčerpá
předepsanou kapacitu. Pokud by došlo k původně plánovanému rozšíření
skládky, bylo by to ještě o další dva až
tři roky později.

Němčice nad Hanou (mls) - Už ho
mají taky! Němčice nad Hanou si
jako poslední město v regionu zřídilo
své vlastní facebookové stránky. Svůj
profil na největší sociální síti už mají
také v Plumlově, Kostelci na Hané či
v Konici.

Láďa Hruška řádil OBJEDNAT

CHCETE SI

KONICE Když se řekne Láďa
Hruška, představí si lidé někdejšího zaníceného reportéra probírajícího se v supermarketech
shnilým ovocem či experimentujícího kuchaře žonglujícího
levnými surovinami. Nedávno
tento muž mnoha tváří navštívil
Muzeum řemesel na zámku v Konici, kde obhlížel rekordní sbírku
sekyrek zapsanou v Guinnessově
knize rekordů.

Martin ZAORAL
Známý televizní moderátor do
Konice zavítal minulé pondělí
12. října v rámci natáčení pořadu
Vychytávky Ládi Hrušky, který
je na obrazovkách k vidění každou neděli po poledni. „Všechno
si musel ohmatat a vyzkoušet.
Pustil se například do vytváření
vlastního topůrka pro sekeru. Měl
to již dopředu připraveno a dá se
říci, že mu to i docela dobře šlo,“
zhodnotil Hruškovu zručnost
Pavel Šín, kastelán konického
zámku a vedoucí zdejšího Muzea
řemesel, kde můžete kromě seker

9\EDJURY½QÉ5\EQÉÄNÕ
Krumsín (mls) - V Krumsíně
provedli bagrování Rybníčků. Práce provedly Vojenské lesy a statky
z Plumlova. Celkem mělo být odbagrováno 690 m3, což přišlo na
244 000 korun včetně DPH.

2Ą'&2.#60¦
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40%!
se sekyrkami

v Konici

najít také řadu exponátů používaných při řemeslech a majících
na Konicku dlouholetou tradici,
jako jsou například pivovarnictví,
mlynářství, kovářství, tkalcovství
a řadu jiných.

.¾òC *TWwMC LG åKXGN
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Reportáž z návštěvy Ládi Hrušky v Konici by měla být na obrazovce televize Prima k vidění již
na konci tohoto týdne. „Bude to
v neděli 25. října od 14:15 hodin,“ uzavřel Pavel Šín.

STRANA
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Koupalištì navzdory
všemu neprodìlalo
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Minulý čtvrtek 15. října o půl
jedenácté večer policisté kontrolovali řidiče vozidla Renault
ve Vícově. Čtyřiatřicetiletý muž
při kontrole policistům sdělil,
že není držitelem řidičského
oprávnění, neboť mu byl v minulosti vysloven zákaz řízení
motorových vozidel a po jeho
uplynutí si již řidičské oprávnění neobnovil. Chlapík se následně podrobil testu na přítomnost
drog s pozitivním výsledkem na
amfetaminy a metamfetaminy,
načež uvedl, že asi půl hodiny
před dopravní kontrolou vdechl
jeden gram pervitinu. Policisté
řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu, které muž odmítl s odůvodněním, že je pro něj dostačující, že se k užití pervitinu před
jízdou doznal. Nyní mu hrozí
pokuta od 25 000 do 50 000 korun a zákaz činnosti od jednoho
roku do dvou let.

K pervitinu se přiznal

Cyklistu, který do ulic vyrazil posilněn alkoholem, zastavili policisté v sobotu 3. října
v Němčicích nad Hanou. Policisté cyklistu potkali před dvaadvacátou hodinou na výjezdu
z města směrem na Víceměřice.
Třiadvacetiletý muž se dobrovolně podrobil dechové zkoušce
na alkohol. Při té mu byla naměřena hodnota 2,76 promile
alkoholu. Cyklista s naměřenou
hodnotou souhlasil a přiznal se,
že před jízdnou požil zhruba půl
litru slivovice.

Tvrdil, že drogu
nevzal

Během půl hodiny zastavila
v neděli 11. října dopoledne
hlídka policistů v Lešanech dva
řidiče, kteří řídili vozidla pod
vlivem alkoholu. Jako prvního
zastavili sedmdesátiletého šoféra ve vozidle Audi, který měl pozitivní dechovou zkoušku s hodnotou 0,73 promile alkoholu.
Podezřelý s hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření nežádal.
Hlídce sdělil, že předchozího
dne vypil dvě piva a tři velké panáky „Myslivce“. Senior na místě
přišel o řidičský průkaz, který
mu policisté zadrželi. V jízdě dál
pokračovat nesměl. O dva roky
staršího řidiče vozidla Volkswagen zastavila hlídka v té samé
obci o půl hodiny později. Tento
řidič nadýchal 0,74 promile alkoholu a policistům řekl, že pil
do nočních hodin a vypil jedno
pivo a tři panáky slivovice. Také
on přišel na místě o řidičský průkaz bez možnosti pokračovat dál
v jízdě. Oba případy policisté
šetří jako přestupek a budou postoupeny příslušnému správnímu orgánu.

Dvakrát
na stejném místě
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Chcete mít pod Kosířem svůj
vlastní strom? Pak si přijďte společně s Ekocentrem Iris zasadit
v sobotu 24. října do přírodní
památky Vápenice sazenice třešní. Sraz všech účastníků bude
v 9:15 hodin přímo na okraji
Vápenice u závory před Slatinkami, případně po telefonické
domluvě v 8:30 hodin na železniční zastávce Kaple. Účastníci
sázení si samostatně vysadí svůj
strom či stromy za dodržení
předepsaných rozestupů. Všichni obdrží pamětní list. Vhodný
vlak z Prostějova do Kaple odjíždí z hlavního nádraží v 8:02
hodin. Možný návrat do Prostějova autobusem ze Slatinek,
odjezd ve 13:25. Celková délka
trasy asi 3 km.

Pod Kosířem se budou sázet
stromy

akce
v regionu...

STÍNAVA Obrovskou porci smůly si vybral řidič škodovky, který
ve středu odpoledne jel po silnici ze Stínavy na Malé Hradisko.
Silný vítr zapříčinil pád stromu,
který dopadl přímo na projíždějící vozidlo! Šoférovi se naštěstí nic
nestalo.
Ve středu 14. října krátce před šestnáctou hodinou projížděl třiapadesátiletý muž z Blanenska se svým
vozem Škoda Octavia po silnici ve
směru od Stínavy na Malé Hradisko.
V důsledku povětrnostních podmínek mu náhle na přední část automobilu spadl vzrostlý strom. „Řidič
měl velké štěstí a z nehody vyvázl
bez zranění,“ oddechla si Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředi-

5VTQOURCFNÚXNKXGOUKNPÆJQX÷VTWRQwMQFKNwMQFQXMWLGLÊåąKFKéWå
MCTCODQNWPGFQM¾\CN\CDT¾PKV
ZHQVQ2QNKEKGè4

telství policie Olomouckého kraje.
Na zánovní škodovce vznikla poměrně značná hmotná škoda odhadnutá předběžně na 105 000
korun. „Na místě zasahovali také hasiči, kteří strom jako překážku provozu odstranili ze silnice,“ doplnila
Šafářová.
(mik)

1DDXWRVSDGOVWURP
O čtvrt na dvanáct v noci, rovněž
ve čtvrtek 15. října, policisté zastavili vozidlo M icro Compact
v Hrubčicích. Dvacetiletý řidič se
při kontrole podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek
s pozitivním výsledkem na kanabis,
načež uvedl, že návykovou látku
neužil, ale dlouhodobě užívá mast
s marihuanou na kožní nemoc. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu,
s čímž souhlasil. Řidič je podezřelý
z přestupku za jízdu pod vlivem jiné
návykové látky, za který mu hrozí
pokuta od 2 500 do 20 000 korun
a zákaz činnosti od šesti měsíců do
jednoho roku.

Sváděl to
na marihuanovou mast
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Martin ZAORAL

TOVAČOV Tahle akce patří k vůbec nejpopulárnějším v širokém okolí. Na slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově
míří každoročně tisíce lidí. Řada z nich přijíždí také z Prostějova.
Rybáři nemohli chybět ani letos, ale vzhledem k aktuální situaci
s epidemií koronaviru byla akce pro veřejnost fakticky zrušena.
Místo desítek stánků s nejrůznějším zbožím, velkého množství
kolotočů a dalších atrakcí tak uplynulou sobotu 17. října v okolí rybníka stálo jen několik málo prodejců nabízejících čerstvě
vylovené kapry, amury a tolstolobiky. O zákazníky však neměli
nouzi ani letos. Chtěli jsme udržet tradici, a proto se i tentokrát
k tovačovským rybníkům vypravil také Večerník.

rybáři spokojeni. „Máme naplánováno, že vylovíme zhruba 650 metráků ryb, z toho asi 550 metráků
kapra. Zbytek budou tvořit další
býložravé a také něco málo dravých
ryb,“ nastínil Zahradníček, který
předpokládal, že letošní výnos bude
ve srovnání s těmi předchozími mírně nadprůměrný. „Přestože to na jaře
vypadalo hodně špatně, nakonec bylo
vody dost. Důležitou roli pak v konečné váze ryb ovšem hraje také její teplota. Pokud je vyšší, lépe se daří rybí
potravě,“ vysvětlil zkušený vedoucí.
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
Přestože se letošní výlov co do účaspro Večerník
ti nemohl s těmi předchozími vůbec
'RKFGOKGPGGRKFGOKGT[D¾ąKUGéKPKNKUVGLP÷LCMQMCåFÚTQM Foto: Martin Zaoral
srovnávat, přesto si cestu na břeh
rybníka našlo poměrně dost lidí. sem táhly zejména stánky nabízející je tu výrazně méně lidí, je to tu ještě
Rybník se na podzim musí vylovit, asi dvacet,“ svěřil se Jiří Zahradníček, Místo jednolitého davu proudícího čerstvě vylovené ryby. „Jako rodi- příjemnější než v předchozích letech.
i kdyby trakaře padaly. To platilo od vedoucí Rybářství Tovačov, který v uličce mezi stánky, se tentokrát na jsme dost aktivní, jezdíme sem Jsme rádi, že jsme mohli vyrazit na
nepaměti a navzdory všem omeze- celý výlov s přehledem koordinoval. trousili v malých skupinkách. Kro- každý rok a tak jsme si to nemohli příjemnou procházku k vodě a na
ním a epidemiím je tomu tak stále Co se týče výnosu rybníka, s tím byli mě sledování rybářů při práci je nechat ujít ani v této době. Tím, že čerstvý vzduch. Navíc jsme koupili
i dnes. Přesvědčit se o tom mohli saa
všichni, kteří dorazili na slavnostní
3x foto: Martin Zaoral
výlov Hradeckého rybníka v Tovačově.
Hojně navštěvovanou akci letos zásadním způsobem poznamenala
situace kolem koronaviru. Projevilo
se to nejen v absenci nejrůznějších lákadel. „Dát dohromady lidi, kteří by
tu chtěli a mohli dělat, bylo tentokrát
velice těžké. Asi polovina brigádníků
nemohla přijít, někteří to měli zaměstnavateli přímo zakázáno. Řadu
+VGPVQMT¾VUK\CT[DCąKN[VCMÆQFQNPÆF÷VK
.KFÊ\FCNGMCPGD[N[VCMQXÆFCX[LCMQXRąGFEJQ\ÊEJNGVGEJ 0CUV¾PEÊEJD[NQOQåPÆRQąÊFKVMCRT[COWT[CVQNUVQNQDKM[
nováčků jsme tak museli za pochodu
zaškolovat. Nakonec se nás tu sešlo

NA
VÝLOVU V TOVAČOVĚ CHYBĚLY STÁNKY, LIDÉ NE
Rybáři odhadovali, že letošní výnos bude lehce nadprůměrný

Pokud cestujete vlakem z Kostelce na
Hané do Konice, nepochybně vám
učaruje krajina, kterou jste unášeni.
Projet tudy na kole po značené cestě
však stále není možné. A to navzdory faktu, že již před lety vznikl nápad
vybudovat podél říčky cyklostezku
Romže. Stezka měla vést katastry obcí
Kostelec na Hané, Bílovice-Lutotín,
Hluchov, Zdětín, Ptení, Přemyslovice, Stražisko a Konice. Obce za tímto
účelem založily obecně prospěšnou
společnost Romže. Přestože vznikla už
v roce 2008 a od Olomouckého kraje
se jí na projektovou dokumentaci podařilo získat 1,7 milionu korun, mnoho
se toho v celé věci neudálo. Někteří lidé
totiž zřejmě s penězi od kraje měli zcela
jiné záměry a vše skončilo u soudu.
Za poslední roky se tak kromě spojnice mezi Prostějovem a Kostelcem na

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Jako bájný pták
Fénix vstává z popela skvělý projekt
cyklostezky Romže, která by měla
propojit Konici s Kostelcem na
Hané, fakticky tedy i s Prostějovem.
Vést by měla malebným údolím kolem říčky spojující obě tato města.
Předminulý čtvrtek byla podepsána smlouva o spolupráci mezi všemi dotčenými obcemi a soukromými majiteli. Ti se zavázali k tomu, že
se budou podílet na její výstavbě.

Hané zatím podařilo vybudovat pouze
část úseku mezi Lutotínem a Běleckým
Mlýnem a díky iniciativě vedení Bílovic-Lutotína se aktuálně staví také spojnice mezi obcí a Kostelcem na Hané.
K dalším s tím souvisejícím aktivitám
patří také postupná obnova tzv. Bochnerovy cesty na katastru Stražiska.
To je ovšem na souvislou cyklotrasu
mezi zhruba 16 kilometrů vzdálenými
městy málo. Ve čtvrtek 8. září se sešli
zástupci všech obcí i soukromých subjektů, na jejichž pozemcích by cyklostezka měla vést, a podepsali smlouvu
o spolupráci na její výstavbě. „Tím se
jednotliví majitelé pozemků zavázali,

NEZAMYSLICE Prázdniny, doba
klidu? Pro všechny školy to neplatí.
Mezi ně patří i ta nezamyslická, která se zúčastnila projektu Asociace
školních sportovních klubů ve spolupráci s MŠMT. Jako jedna z mála
škol v republice využila možnosti
zapojit děti do zábavného vzdělávání během letních prázdnin. Téměř
všechny náklady byly hrazeny z projektu. Škola díky tomu uspořádala
již v půlce srpna hned několik akcí.
„Ze spokojených tváří dětí na fotografiích je jasné, že se akce povedly a pedagogům patří dík za to, že
i o prázdninách se dětem věnovali,“
vrátil se k letním prázdninám ředitel
školy Petr Jordán.

Nejprve se školáci vypravili do Olomouce. Vše začalo po cestě pozorováním přírody s následnou konzultací na téma spatřených zvířat
a živočichů. V lanovém centru a laser aréně ukázali, že mají týmového ducha a zápal pro věc. Ve středu
12. srpna vyrazila skupina dvanácti
prváků na výlet do zoo ve Vyškově.
Dopolední program byl věnován
prohlídce pavilonů především hospodářských zvířat, která byla doprovázena zasvěceným výkladem průvodkyně. Děti se dostaly do zázemí,
mohly zvířata krmit a pohladit. Poté
přešly do environmentálního centra
s replikou statku s ukázkou života
na venkově v devatenáctém století,“

vzpomněla na výlet jedna z pedagožek Marcela Horáková. Při návštěvě
Vyškova nechyběl ani populární Dinopark. Den nato tentokrát třeťáci
zavítali na Velký Kosíř. „Naše cesta
začala v Nezamyslicích, odkud jsme
se vlakem rozjeli přes Prostějov až
do Čelechovic na Hané. Odtud jsme
se vydali na pět kilometrů dlouhou
pěší túru na Velký Kosíř. Sluníčko
velice hřálo, výstup byl zdlouhavý,
ale i přesto jsme neztráceli úsměv
na tváři a byli jsme rádi, že se po
dlouhé době vidíme,“ řekla k výletu za pedagogy Hana Muchová. Po
sestupu nemohla chybět návštěva
Zlaté farmy, a třeba ochutnání tamní
zmrzliny.
(red)

Nezamyslická škola o prázdninách nespala
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úpravy na té předchozí. „Šlo nám o to,
aby na střechu šla dát taška a všechny
naše střechy byly pokryté stejným
materiálem a aby zároveň byl mostek
více bezúdržbový,“ vysvětlil Richard
Benýšek, majitel ‚Běláku‘, z něhož lze
vyrazit na celou řadu nově vybudovaných turistických stezek. Jedna z nich
byla nedávno otevřena a vede k nedalekému hradišti lidu nálevkovitých
pohárů.
(mls)

PROTIVANOV Jesenec, Kostelec
na Hané, Konice, to jsou namátkou
obce a města, kde staví nebo nedávno dostavěli hasičské zbrojnice.
Důvody pro to byly různé, ať už nedostatečné zázemí, těžký výjezd hasičské techniky, nebo nulové sociální
zázemí. O něčem podobném uvažují
už několik let také v Protivanově.
Místní jednotka patří k nejvytíženějším, ročně provede i přes padesát
zásahů, navíc se řadí k jednotkám
požárním ochrany číslo 2, je tedy jen
úroveň pod profesionálními sbory.
Problémů mají hasiči v místní stanici
hned několik, například už při výjezdu, navíc jejich zázemí pochází z doby
minulého režimu. „Máme tipy na místa
v centru Protivanova. Problém je, že

pozemky jsou soukromých vlastníků
a nejsou vykoupené. Kromě toho podmínky ministerstva vnitra při financování podobných projektů nejsou zase
takové, abychom to byli schopni ufinancovat,“ nechal se slyšet velitel jednotky Alois Kolář.
Nabízí se tak ještě jiná varianta v podobě rekonstrukce a ta je podle Koláře
velmi aktuální. „Letos jsme dělali pro
projektanta souhrn stavu zbrojnice,
abychom následně měli v ruce cenovou a technickou nabídku. V dohledné
době plánujeme určitě zásah.“
Hasiči tak nyní doufají v to, že se jim
bude v budoucnu dobře vyjíždět ze
zbrojnice a že budou mít dost místa
v garážích pro hasičskou techniku.
(sob)
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BĚLECKÝ MLÝN Tohle vypadá
pěkně. Nová lávka přes říčku Romži by měla v dohledné době vyrůst na výletišti Bělecký Mlýn. Její
zadavatel hledal inspiraci v alpském
turistickém centru Schladming.
Mostek by měl vést od vlakového
nádraží k parčíku, který vznikl poblíž
hlavního objektu restaurace na Běleckém Mlýně. Projektant již vytvořil
druhou studii, kdy provedl drobné
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Do novinky investovala obec, část peněz
získala přitom formou dotace. „Investice je rozdělena na dvě etapy. Letos by
měla být dokončena první od kruhového objezdu po odbočku u Prodomy
a proinvestováno by mělo v roce 2020
být půldruhého milionu korun,“ přidal
podrobnosti starosta Držovic Jaroslav
Studený.

Michal SOBECKÝ

DRŽOVICE Desítky parkovacích
míst vznikají v těchto chvílích v Držovicích. Obec se pustila do již dříve
slibované investice v podobě vybudování podélných stání v Olomoucké
ulici. Stavební práce jsou nyní v plném
proudu, v místě narazí řidiči na zúžení
vozovky. Trvat mají i příští rok. V tom
letošním by ale už měla být jedna část
parkovacích míst dokončena a připravena posloužit řidičům.

Příští rok by pak obec měla pokračovat
druhou etapou. Ve finálním provedení
by nová parkovací místa měla lemovat
většinu Olomoucké ulice v katastru
Držovic. „V minulosti došlo k vybudování silnic a chodníků. Za posledních
dvacet let ale přibylo dost aut, dnes má
každá rodina dvě až tři. Chceme tak

zlepšit průjezdnost Olomoucké ulice
a zvýšit bezpečnost,“ uvedl Studený.
Momentálně auta parkují na rozšířené
krajnici a někdy i v podstatě kdekoliv. Majitelé vozidel bydlící v této části Držovic mají
nyní ještě jeden důvod k radosti, parkovací
místa nebudou nijak zpoplatněná, ani za
ně nebude obec vybírat roční nájem.

1NQOQWEM¾ WNKEG X &TåQXKEÊEJ LG X RÆéK F÷NPÊMč 2ąKRTCXWLÊ PQX¾
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Foto: Michal Sobecký
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že budou připravovat projekty na výstavbu. Nato by měli žádat o dotace
prostřednictvím regionální agentury,“
vysvětlila starostka Stražiska Markéta
Dvořáková. Akce se týká i města Prostějov. „I my jsme ochotni podílet se
na výstavbě stezky,“ potvrdil prostějovský primátor František Jura s tím,
že koordinátorem celého projektu je
konický starosta. Na toho se Večerník
přirozeně obrátil, Michal Obrusník
nám však informace odmítl poskytnout. Jako důvod uvedl, že nesouhlasí
s tématem článku týkajícího se odměn
pro zástupce příspěvkových organizací města Konice...

%[MNQUVG\MCOG\K-QUVGNEGOPC*CPÆC.WVQVÊPGOUGLKåTÚUWLG

Cyklostezka z Kostelce až do Konice?
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kapra, kterého schováme do mrazáku
a vytáhneme až na Vánoce. A co se
týče covidu, tak ten moc neřešíme.
Samozřejmě že dodržujeme všechna
nařízení, nicméně říkáme si, že jestli
se máme nakazit, tak se nakazíme
a nějak se s tím budeme muset vyrovnat. Nebudeme první ani poslední.
Hlavně aby to nějak zvládli zejména
starší a nemocní lidé,“ rozpovídala se
sympatická Markéta Slavíková, která shodou okolností dorazila právě
z Prostějova.
Výlovy budou samozřejmě pokračovat i na dalších vodních plochách. Jednou z nich bude i Podhradský rybník v Plumlově. Konat
se bude v sobotu 31. října, ani on
však nebude primárně určen veřejnosti.
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Josef Suchánek se těší
na novou funkci hejtmana
Olomouckého kraje
OLOMOUC Vyjednávání o koaliční spolupráci po krajských
volbách v těchto dnech vrcholí,
ale už nyní je jisté, že budoucím hejtmanem Olomouckého
kraje se stane lídr koalice Piráti
a Starostové Josef Suchánek (na
snímku). Toho by mělo ve funkci samozřejmě schválit blížící se
ustavující Zastupitelstvo Olomouckého kraje, jehož termín
dosud nebyl zveřejněn. Nový šéf
hejtmanství vidí jako jednu z největších priorit hledání úspor v již
předpřipraveném rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2021.
A začít chce například u efektivního provozu krajské správy.
Nejen nás překvapil určitě prohlášením, že nová koalice hodlá
snížit
početexkluzivního
náměstků...
v rámci

interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy S jakými pocity jste před volbami přijal pozici lídra koalice
Piráti a Starostové?
„S potěšením, ale také s pocitem nesmírné odpovědnosti. Mám velkou
radost, že tyto strany kandidovaly
společně, ukazuje se, že spojení Pirátů a Starostů prostě funguje. Je
pro mě velká čest, že jsem jejich
společným kandidátem na hejtmana.“
yy Splnily krajské volby vaše plány a cíle?
„Sám volební výsledek je pro nás
velmi uspokojivý. Je to ale jen první
krok. Olomoucký kraj trápí dlouhodobě špatná infrastruktura, špatné hospodaření v krajině a nedostatečný rozvoj některých jeho oblastí.
Pokud se nám opravdu podaří zvolit novou krajskou koalici, která si

tyto problémy kraje vezme jako své
priority a začne je aktivně řešit, pak
budu spokojen.“
yy Jak byste obecně zhodnotil letošní krajské volby a překvapilo
vás na nich něco?
„Byly jiné kvůli koronavirové situaci. Oceňuji, že předvolební kampaň
probíhala férově a bez osobních
útoků. To nebývá vždy zvykem. Příjemným překvapením pro mě bylo
to, že se nepotvrdily obavy z ještě
nižší volební účasti, než je u krajských voleb obvyklá.“
yy Bylo podle vašeho názoru na
základě výsledků voleb hned jasné, že vítězné hnutí ANO 2011
půjde do opozice?
„Nikoliv, hned ne. My jsme již před
volbami deklarovali, že chceme
spolupracovat primárně se Spojenci a bylo zřejmé, že také s ODS.
Právě tato tři uskupení získala dohromady většinu v krajském zastupitelstvu. Myslím, že hnutí ANO
spoléhalo na to, že jim pomohou
ČSSD a komunisté. Ti se však do
zastupitelstva nedostali.“
yy Jak těžce nebo naopak lehce vznikala krajská koalice se
Spojenci pro Olomoucký kraj
a ODS?
„Jednání stále probíhají. (úsměv)
Jsou náročná, ale korektní. To na
nových koaličních partnerech velmi oceňuji. My jsme od počátku
trvali na tom, aby obsazení rady
reflektovalo skutečné rozložení sil
v zastupitelstvu.“
yy Z povolebního vyjednávání vyplynulo, že jste jediným
kandidátem na post budoucího
hejtmana. Přitom právě náš Večerník vám dával před volbami
jen jednoprocentní šanci na nejvyšší funkci v Olomouckém kraji. Máte nám náš mylný tip za zlé?
„Mě osobně to mrzelo kvůli naší
koalici Piráti a Starostové. Každý se

vizitka
JOSEF SUCHÁNEK
✓ narodil se 15. ledna 1963 v Ostravě
✓ vystudoval Vysokou školu báňskou
v Ostravě a absolvoval i postgraduální
studium počítačové grafiky na Českém
vysokém učení technickém v Praze
✓ úspěšný manažer, který má zkušenosti
s řízením několika velkých firem a organizací, mezi nimi například
velkoobchodní prodejny Makro ČR nebo skupiny internetových
obchodů Vltava Stores
✓ v současné době pracuje jako ředitel Správy kolejí a menz
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ od roku 2018 je členem hnutí Starostové a Nezávislí, v témže roce
se stal zastupitelem města Olomouce
✓ v březnu 2020 se stal lídrem společné krajské kandidátky
Piráti a Starostové
✓ při koaličních vyjednáváních byl ustanoven jako jediný kandidát
na hejtmana Olomouckého kraje
✓ je rozvedený, má tři děti a aktuálně žije v Olomouci
✓ mezi jeho koníčky patří chalupaření, včelaření, příroda, sport a hudba
zajímavost: velice dobře hovoří anglicky

ale může splést. Oceňuji, že jste na
toto téma po volbách napsali opravný komentář. Jak vidíte nejen vy, ale
i všichni ostatní, tip dvouprocentní
šance, že se stanu hejtmanem, se
opravdu nezakládal na faktech.“
(pousměje se)
yy Co vám nejvíce vadilo či stále
vadí na řízení kraje v předchozích čtyřech letech?
„Jsou to některé klientelistické vazby, netransparentní rozhodování
a řízení, směřování dotací spřáteleným spolkům a další. Nejhorší je
však to, že Olomoucký kraj se v porovnání s ostatními stále drží na
samém chvostu žebříčků kvality života. Konkrétně například havarijní
stav sedmašedesáti procent silnic
třetí třídy. To jsou data z hodnoticí
zprávy, kterou si nechala zpracovat
Správa silnic Olomouckého kraje.
Když v roce 2016 současné vedení
přebíralo kraj, bylo to ‚pouze‘ sedmatřicet procent!“
yy V čem nová koalice bude chtít
být jiná?
„Chceme být transparentní, pro
občany čitelnější. Chceme náš
kraj posunout dál, aby se v něm
lidem dobře žilo a lidé nemuseli odcházet za prací jinam. Naše
priority jsou fungující infrastruktura, šetrné hospodaření v krajině a regionální rozvoj. Otevřeme
náš kraj veřejnosti, zapojíme ji do
rozhodování, skončíme také s klientelismem, budeme rozhodovat
transparentně a spravedlivě rozdělovat dotace.“
yy Co je podle vašeho názoru
největší současnou „bolístkou“
Olomouckého kraje a naopak výhodou?
„Největším problémem je podle
mě to, že dochází k vylidňování
některých oblastí našeho kraje.
To je dáno dopravní dostupností
některých oblastí, nabídkou práce
a dalšími faktory. Když bude v kraji kvalitní dopravní infrastruktura
a rychlý internet, bude se dařit
byznysu. Když se bude dařit byznysu, budou mít lidé dobrou práci.
Když budou mít lidé dobrou práci,
budou se mít dobře. Na zlepšování
infrastruktury se musíme zaměřit.
Výhodou Olomouckého kraje je, že
má spoustu potenciálu. Je na nás ho
využít.“
yy Nová koalice sestává sice ze tří
uskupení, ovšem z celkem sedmi
jednotlivých politických subjektů. Nebude to podle vás na škodu, dokážete se na řízení kraje
domluvit?
„Domluva na řízení kraje není jednorázový krok, ale čtyři roky trvající proces. Nyní jsme dokázali, že
umíme potlačit ega a domluvit se již
tím, že jsme v takovýchto koalicích
kandidovali. Jde nám totiž o to, aby
náš kraj fungoval. Ze svého profesního manažerského života a pozice

Budeme muset hledat úspory a zlepšit
efektivitu krajské správy. Již teď jsme se
například dohodli, že snížíme počet náměstků
hejtmana z dosavadních sedmi na pouhé čtyři.
ředitele jsem zvyklý řídit a vést tým
lidí. Základem úspěchu je vzájemná korektní komunikace a vzájemné naslouchání.“
yy Máte již nějaké zkušenosti
s politikou, byť třeba na komunální úrovni?
„Ano, od roku 2018 jsem zastupitelem města Olomouce.“
yy Funkce hejtmana určitě přinese i do vašeho soukromého života plno změn. Co na vaše pracovní zaneprázdnění bude říkat
rodina?
„Budou si bohužel muset zvyknout,
že na ně nebudu mít tolik času
jako dříve. Naštěstí mám jejich
podporu, to mi dodává sílu.“
yy Těšíte se na práci
hejtmana? A co byste
chtěl v této funkci udělat
vůbec jako první?
„Určitě se těším! (smích)
Zároveň jsem si vědom
velké odpovědnosti
v těchto objektivně těžkých dobách
aktuální vlny pandemie. Už teď se
začínám účastnit
jednání
krizového štábu Olomouckého kraje.
Zatím ještě jako
zástupce univerzity, neboť koleje
a menzy zde mají
v rámci svého
poskytování stravovacích a ubytovacích služeb své
místo. Pokud proběhne první zastupitelstvo
podle předpokladů, jako
první udělám základní seznamovací kolečko se svými
novými kolegy, pracovníky
krajského úřadu. Hned poté
se vrhneme na kontrolu
předpřipraveného rozpočtu
na další rok. Koronavirus
zasadil ránu také krajským financím, budeme
muset hledat úspory
a zlepšit efektivitu krajské správy. Již teď jsme
se například dohodli, že snížíme počet
náměstků hejtmana
z dosavadních sedmi
na pouhé čtyři!“
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Krajské volby 2020 jsou za námi a nejčtenější regionální periodikum se rozhodlo v rámci přídavku VOLEBNÍ DOZVUKY připravit tematický seriál pěti hlavních událostí současné politické scény.
Rozebereme nejzajímavější poznatky, přidáme pár čísel, chybět nebudou exkluzivní rozhovory ani redakční publicistika. A přidat se můžete i vy! Stačí napsat svůj názor k dané věci a poslat jej na e-mail: redakce@vecernikpv.cz.
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PROSTĚJOVSKO Tolik vody
u nás asi nikdo z nás nepamatuje! Naše líné a často vysychající
potoky se uplynulou středu 14.
října proměnily ve dravé a rozbouřené řeky. Na třetí stupeň
znamenající stav ohrožení se ve
čtvrtek ráno dostala Hloučela
v Soběsukách. Hodně se mu přiblížila také Romže ve Stražisku
a Velká Haná ve Vrchoslavicích,
kdy bylo dosaženo druhých
stupňů znamenajících stav
pohotovosti. Přeplněná byla
i plumlovská přehrada.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Hladiny řek v regionu začaly razantně
stoupat od středečního rána. Svého vrcholu většina z nich dosáhla ve čtvrtek
ráno. To platilo i pro Hloučelu, která
v Soběsukách dokonce přesáhla třetí
povodňový stupeň. V místech, kde
bývá říčka obvykle hluboká 10 centimetrů, v tu chvíli protékalo zhruba
desetkrát více dravé vody. Přitom nedaleko od ní stojí například domov pro
seniory. „Svolali jsme krizový štáb, hasiči

Blížila se mu i Romže ve Stražisku a Velká Haná ve Vrchoslavicích
situaci po celou dobu bedlivě sledovali
a byli připraveni pytlovat. Nakonec to
však nebylo potřeba,“ ohlédla se na konci týdne za dramatickými událostmi
Gabriela Jančíková, starostka Plumlova,
pod nějž Soběsuky spadají.

ze svých přítoků pojme, proto bude její
pokles pozvolnější,“ vysvětlil Chmelař.

9\OLW½5RPzH

Hodně výjimečná byla situace také na
Romži. Nejvyšší průtok proti normálu
hlásila stanice ve Stražisku. V říčce v tu
Pøeplnìná pøehrada
chvíli protékalo dokonce 20x více vody,
Povodňovou vodu před Prostějovem
než je obvyklé, její hloubka šplhala donakonec zachytila až plumlovská překonce k 90 centimetrům. „Tolik vody
hrada, která se naplnila dosud nevídav Romži u nás za svůj život ještě nepaným způsobem. Mimo jiné zcela zaplamatuji. Nicméně k bezprostřednímu
vila mostek vedoucí k Hotelu Plumlov,
ohrožení nemovitostí či obyvatel u nás
také na pláži U Vrbiček dosahovala
nedošlo, mosty vodu bez problémů
2NWONQXUM¾RąGJTCFCUGRąGRNPKNCC\CRNCXKNCOKOQLKPÆOQUVGMW*QVGNW2NWONQX
voda dokonce až k posezení, které od
pouštěly a ta zůstala v korytě. Řeka se

(QVQ(CEGDQQM
nádrže normálně bývá vzdálené zhruba
vylila pouze do polí za Stražiskem ve
25 metrů. K jejímu upouštění ve větším směru k Ptenskému Dvorku,“ okomendošlo až ve čtvrtek, kdy už hladiny řek tovala situaci starostka Stražiska Markéklesaly a situace se začala zklidňovat. ta Dvořáková.
„Vyjma odtoku z plumlovské přehrady
voda klesá. Přehradu totiž teď budeme
upouštět na zásobní hladinu, abychom
byli připraveni na případné nové stoupání hladin, se kterým ještě musíme
počítat,“ shrnul tiskový mluvčí Povodí
Moravy Petr Chmelař. Podle něj nyní
bude problém už jen na řece Moravě.
„Toky jako Romže a Hloučela zaznamenaly rychlý nárůst a pokles vody. Nyní
8QFCUGPCwV÷UVÊX[NKNCLGPFQRQNÊXGUO÷TWPC
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vém stupni. U řeky Moravy na druhou
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stranu chvíli potrvá, než všechnu vodu

&KDWDăVSDGOGRNDQ¼OXdruhý den zemřel
zjistili jsme
HRADČANY-KOBEŘICE Velká voda, která kvůli vydatným
dešťům postihla většinu prostějovského regionu, si bohužel
vybrala i tu nejvyšší daň! Šestašedesátiletý František Vildung
chtěl v Hradčanech-Kobeřicích
ve středu odpoledne zachránit
svoji chatu před rozvodněným
potokem. Nešťastně však spadl
do kanálu, kde ho sousedé našli
až po několika hodinách. Podařilo se jim ho oživit, ale bohužel jen
na pár hodin...

Michal KADLEC

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vody bylo
opravdu moc
Prostějov (mik) – Zdá se, že
nářky o nebetyčném suchu jsou
už dávno pryč. Obzvláště po
minulém týdnu, kdy i v Prostějově spadlo shůry více vody, než
je zdrávo. Meteorologové prostějovské hvězdárny zveřejnili,
že ve městě napršelo v pondělí
12. října 14,2 milimetru srážek,
o den později dokonce rekordních 15,2 milimetru! Není proto divu, že i v prostějovském
regionu na několika místech
vodohospodáři vyhlásili různé
stupně povodňového ohrožení.

V Hané 2,5 metru vody
Nejvíce vody u nás ovšem protékalo
v říčce Velká Haná, jejíž hloubka místo běžných 40 cm dosáhla bezmála
2,5 metru. „Hanou sledujeme, i kdyby se nicméně u nás rozlila z koryta,
tak to s největší pravděpodobností
bude pouze do polí a nemovitosti
neohrozí. Obvykle nás voda zaplavuje spíše ve směru od dálnice,“ popsal
situaci ve středu v poledne vrchoslavický starosta Dušan Svozílek. Ani
v dalším průběhu dne pak řeka obec
neohrozila. Od čtvrtečního poledne se situace na tocích začala vracet
k normálu, hladiny však i nadále kolísaly v závislosti na dalších deštích.
Takových hodnot jako ve středu a ve
čtvrtek však již nedosáhly.

Minulou středu odpoledne přistával v chatové oblasti Hradčan-Kobeřic vrtulník letecké
záchranky z Olomouce a dorazila také sanitka s lékařem z Prostějova. Nevěstilo to nic dobrého, obzvláště když na místě byli
už hasiči z nedalekého Brodku
u Prostějova. „Stalo se velké neštěstí,“ potvrdila Večerníku starostka Hradčan-Kobeřic Zuzana Weinlichová. „Pan Vildung
z Prostějova, který má u nás chatu, se snažil ochránit svůj majetek
před rozlitým potokem. Vedle
koryta je dešťová kanalizace. Muž
otevřel poklop kanálu a chtěl vytvořit nějakou zábranu, aby voda
z potoka odtékala právě do kana-

lizace. Zřejmě však nešťastně zavrávoral a spadl do kanálu. Stalo
se to ve středu okolo patnácté hodiny a soused ho našel až po několika hodinách. Společně s dalšími lidmi se snažili nešťastníka

oživovat, posléze i ve spolupráci
s lékaři. Podařilo se to, ale pak
jsme se dozvěděli, pan Vildung
druhý den zemřel v nemocnici,“
popsala první žena obce tragické
okamžiky.
„Dovolte mi, abych přesto hodně
poděkovala Luďovi Vychodilovi,
Mirovi Benešovi, Pavlu Plhalovi
a Verče Vychodilové za prvotní
pomoc panu Vildungovi, který
se snažil ochránit svůj dům před
vodou a kterého to nakonec stálo
život. Díky také hasičům z Brodku u Prostějova a samozřejmě
záchranářům Olomouckého kraje,“ poslala prostřednictvím Večerníku děkovný vzkaz starostka
Hradčan-Kobeřic.

3RYRGQĚÅMHQ´SRKUR]LO\
PROSTĚJOV Od úterní noci minulého týdne měli hasiči a Povodí
Moravy plné ruce práce
se škodami, které napáchaly vylévající se toky
Romže i Hloučela. Museli řešit vytopené sklepy, instalaci
pytlů s pískem a popadané stromy.
Nejvíce velká voda zasáhla Vrahovice, Olšany u Prostějova a Konici. Ve
čtvrtek se toky zklidnily a nechaly
obyvatele vydechnout.

pové zóně za železniční tratí
u viaduktu směr Držovice,“
informoval Jiří Rozehnal.
Kvůli snížení hladiny u soutoku Romže a Hloučely u Vrahovic ve středu Povodí Moravy upouštělo vodu z přehrady. „Byla
upouštěna voda tempem 4,5 metru
krychlového za sekundu. Nedošlo
tedy k zatopení okolo soutoku řek.
V přehradě je však stále dostatečná rezerva, byť byl ve středu během dne přítok vyšší než odtok,“ doplnil náměstek.
Mluvčí hasičů Balážová nepovažovala
situaci v regionu za vážnou. „Prostějovsko se dá popsat jako velmi klidné,“
srovnávala situaci s ostatními okresy.
Jinde mají hasiči daleko více práce.
„Od středečního rána jsme zasahovali
převážně na Přerovsku. Během dne se
situace začala horšit i na ostatních tocích v kraji. Vyjížděli jsme poté hlavně
na Jesenicko a Olomoucko, kde začalo
přibývat výjezdů hlavně v odpoledních hodinách,“ prozradila Lucie Balážová.

0#i6ö56ª

Jakub JUREK
Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje byla situace nejhorší okolo Konice
a Olšan u Prostějova. „Na Prostějovsku jsme v souvislosti s povodněmi
zasahovali od úterní noci do čtvrtečního odpoledne třicetkrát. Vyjížděli
jsme především do Konice a Olšan
u Prostějova,“ informovala Lucie Balážová. Šlo především o vyklízení sklepů
a zanesená stavidla. „V Konici a okolí

jsme čerpali sklepy, v Olšanech jsme
řešili stavidla zanášená naplaveninami.
V Rozstání jsme pak instalovali pytle
s pískem jako protipovodňové hrazení. V Čuníně jsme čistili koryto potoka
od naplavenin,“ shrnula hasičské práce
jejich tisková mluvčí. „V terénu jsme
od úterní noci a během celého středečního dne pomáhaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů,“
dodala. Tyto dodávky si podle tiskové
mluvčí objednávaly především starostové, kteří je následně poskytovaly
ohroženým obyvatelům.
K celé situaci se vyjádřil náměstek prostějovského primátora. „Nejhorší situace byla ve středu, kdy byl na Romži
ve Stražisku vyhlášen 3. povodňový
stupeň. Na jejím břehu ve Vrahovicích
došlo k jejímu lokálnímu vylití v záto-

Å1HE\OLMVPHQXFHQLY\GDWçiGQi

omezení,“ komentuje hrozbu
SRYRGQtQiPěVWHN-Lőt5R]HKQDO
PROSTĚJOV Hrozba povodní
po vydatných deštích na začátku
minulého týdne nenechala v klidu
snad nikoho. „Velká voda“ hrozila
i v Prostějově, na maximum svého
průtoku se dostaly jak Hloučela, tak
Romže, především pak ve Vrahovicích. Podle náměstka primátora
Prostějova a člena krizového štábu
Jiřího Rozehnala byla v regionu nejhorší situace ve Stražisku. Tam byl
ve středu dokonce vyhlášen třetí
stupeň povodňové aktivity.

Michal KADLEC
ƔƔ Na kterých řekách ve městě či
regionu byla během týdne situace
nejhorší?
„Nejhorší situace byla ve středu v poledne na Stražisku, kde byl na Romži
vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, naštěstí se průtok ustálil na stupni
dva. A i když z pohledu ze břehu Romže ve Vrahovicích to nevypadalo
dobře, došlo jen k lokálním vylitím
v zátopové zóně za železniční tratí
u viaduktu směrem na Držovice. Na
břehu Hloučely u bývalého Oděvního podniku byl ve středu večer hasiči

odstraněn strom spadlý do vody, aby
nedošlo k ucpání koryta a vylití.“
ƔƔ Byl regulován stav vypouštěné
vody z plumlovské přehrady?
„Podle informací z Povodí Moravy
a odboru životního prostředí prostějovského magistrátu bylo ve středu
14. října upouštěno z přehrady do
Hloučely maximálně do 4,5 metru
kubických za vteřinu právě proto, aby
na soutoku Romže a Hloučely na Valovou u Vrahovic nedošlo k zatopení
území v této oblasti. V přehradní nádrži je dostatečná rezerva, byť byl ve středu během dne přítok vyšší než odtok.“
ƔƔ Byl krizový štáb nucen během
týdne vydat nějaká bezpečnostní
opatření?
„Při druhém stupni povodňové aktivity nebylo třeba vydávat omezující
opatření.“
ƔƔJaký je s vodou v řekách na Prostějovsku aktuální stav?
„Ve čtvrtek dopoledne došlo k ustávání srážek a dá se podle výhledu
meteorologů a hydrologů očekávat
s několikahodinovým zpožděním také
pokles hladiny vodních toků. Další
vývoj bude záležet na počasí v příštích
dnech.“

5VTCEJ\DWT¾EGLÊEÊJQRTčVQMWXQF[O÷NKJNCXP÷QD[XCVGNÆ8TCJQXKE4QOåGUG
VQVKåVCMVCMFTåGNCXGUXÆOMQT[VW2QFNG,KąÊJQ4Q\GJPCNCD[JNCFKPCXQF[
O÷NCMNGUCVKVCO
ZHQVQ/KEJCN-CFNGECCTEJKX8GéGTPÊMW

Stále budeme mít pocit, že jsme na něco zapomněli nebo nám něco chybí. Roztržitost
bude provázet v tomto týdnu většinu Prostějovanů. Nebude se tak čemu divit, že
spoustu věcí uděláme nepřesně nebo je nedotáhneme do zdárného konce.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Nebudete si jistí vůbec ničím a důvěra ve vlastní síly bude naprosto minimální. Nepouštějte se do náročných
úkolů a raději jejich řešení přenechte
kolegům. Udělejte tento týden jen to
nejnutnější.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Okolo vás bude každý slavit své úspěchy. Vy se naopak tak trochu stáhnete
do ústraní, protože se bohužel nebudete mít čím chlubit. Možná by stálo
za to v něčem trochu zariskovat, mohlo by vám to vyjít.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Neshodnete se se svým partnerem takřka na ničem, tudíž můžete
předpokládat hádky i o ty nejmenší
prkotiny. Na druhé straně ovšem co
se škádlivá, to se rádo mívá. Takže
zamilovaní zůstanete.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dostanete perfektní nápad, jak oživit chod domácnosti. Přestože se
vaše myšlenky nesetkají s pochopením vašeho protějšku, nezoufejte.
Jděte si za svým a partner nakonec
vaši snahu velice ocení.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Už nějakou dobu nakupujete naprosté zbytečnosti, což ostatní členy
rodiny přímo štve. Zkuste investovat vydělané peníze do něčeho
smysluplnějšího a hlavně až po konzultaci se svými blízkými
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Troufnete si na práci, kterou ostatní
odmítají. Pustíte se do náročných
úkolů ale jen proto, že jejich splnění
je velmi dobře finančně ohodnoceno. Děláte dobře, peníze potřebujete a seberealizaci rovněž.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
V prvních dnech tohoto týdne budete
mít energie na rozdávání. Postupem
času se ale vaše snahy utlumí, protože
kolem sebe neuvidíte nikoho, koho
by zapálil pracovní elán. Sklouznete
do průměru.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Přihlásí se únava a pokoušet se o vás
budou také bacily. Je čas zvolnit jak
pracovní tempo, tak domácí aktivity.
Nemůžete zvládnout obojí, navíc
v narušeném zdravotním stavu. Lehněte si a kurýrujte se.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą$-(
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Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Pro samotné lístky se také užívá název čaj. Označení čaj se běžně užívá i pro jiné nálevy – pro zápary a odvary různých jiných rostlin. V rámci
průzkumu po prostějovských supermarketech jsme zjistili, že cenově nejvýhodnější ovocný čaj maliny&jahody značky Loyd nabízí Albert, který jako jediný
nabízí heřmánkový čaj značky Jemča. Pickwick s příchutí Citrus&Elderflower
stojí stejně na všech pěti místech, kde jsme jej objevili. Zlatý šálek černý classic
má v regálech pouze Tesco, kde je v akci nejlevnější Lipton černý aromatizovaný
čaj Yellow label. Pro Teekanne Fresh Orange se vypravte do Penny marketu.
A pak už si jen vychutnávejte ten váš oblíbený šálek!
Průzkum byl proveden ve středu 14. října.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
úterý 20. října
ZČechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na Blatech (Čechovická - Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová, Habrová, Vrbová
čtvrtek 22. října
Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice
- u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového objezdu

PODZIMNÍ ÚKLID 2020
PROSTĚJOV Podzimní úklid proběhne v Prostějově stej- den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin.
ně jako každý rok v měsíci říjnu. Zahájen byl v pondělí 5. Naplňování každé vany odpadem je sledováno a třídění odpadu
10., počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány vel- kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC
Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní
koobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako v předešlých letech se odpad třídí na velkoobjemový odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný
(jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průumístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologic- myslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do
ký (odpad ze zahrad). Kontejnery - vany jsou na místě vždy v určený van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
pondělí 19. října: Pod Kosířem * Palečkova * Pod Kosířem * Atletická * Rejskova * Volfova * Příční
úterý 20. října: Žižkovo nám. * nám. E. Husserla
středa 21. října: Žešov – hospoda * Žešov – u obchodu * Žešov – dětské hřiště * Žešov - hřiště
čtvrtek 22. října: Domamyslice – u samoobsluhy * Domamyslice – ul. 5. května * Domamyslice – u kapličky * Gen. Sachera
pátek 23. října: Čechovice – u pošty * Čechovice – Luční * Čechovice – u kapličky * Čechovická u ZD
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p.
Kostlán a také na Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
Zdroj: odbor správy a údržby majetku města

o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 26. 10. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část ul. u sokolovny - pravá strana od č. 143 po č. 340,
levá strana od č. 443, 214, 135 po č. 212
a dále levá strana ul. sm. Lutín s č. 216
a 235.
Obec: Čechy pod Kosířem, Pěnčín,
Laškov, Kandia
Dne: 26. 10. 2020 od 10:00 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Pěnčín, Laškov, Kandia. Celá obec Čechy pod
Kosířem mimo č. p. 133 a parc. č. 187/3.
Odběratelská trafostanice Pěnčín ZD
(č. 300811).
Obec: Hvozd
Dne: 27. 10. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin.
Vypnutá oblast: Hvozd – č. p. 97, 31, 30,
56, 57. Ondráškův Mlýn, Hanušův Mlýn.
Obec: Držovice
Dne: 27. 10. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Držovice s ul. Pod Školou - od trafostanice levá
strana po č. 497, celá ul. Na Trávníku, M.
Gorkého oboustranně od č. 13 a 16a po
ul. Na Trávníku, ul. Na Romži č. 477 (palírna).
Obec: Klopotovice, Biskupice
Dne: 27. 10. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Klopotovice, Biskupice. Odběratelské trafostanice: Biskupice 3. u ZD (č. 300165),
BPE Hrubčice ZZ (702856).
Obec: Vřesovice
Dne: 29. 10. 2020 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Vřesovice: jednostranně od č. 63 po č. 70.
Obec: Hvozd
Dne: 30. 10. 2020 od 7:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Hvozd - lokalita
novostaveb - parc. č. 141/19.
Obec: Přemyslovice
Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně
ulice u silnice na PV od č. 187 po konec
obce směr Hluchov s č. 152 a 473. Celá
ulice směr okály včetně okálů končící čísly 174, 197, 139, 478, 477 a dále až k chatám s č. 3, 4, 5, 6, 87, 89.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Vrchoslavice: parc. č. K/846/1, K/3170.
Obec: Tištín
Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
ulice od č. 146, 120 a 123 kolem pošty
a hostince Na rynku ulicí končící čísly 83,
242 a 135 až ke hřbitovu. Ulice za kostelem s č. 25 až 198. Ulice od obchodu č.
16 po č. 21, vč. č. 72 (Charvátský mlýn).
Ulice od č. 243 a 245 po č. 241 vč. novostaveb č. 254, 248, 253. Oboustranně
ulice od č. 129 a 148 po č. 195 a 154 vč. č.
240. Samota s čísly 174, 216 a 217.
Obec: Ptenský Dvorek, Stražisko
Dne: 2. 11. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Ptenský Dvorek:
lokalita chat směr Suchdol ohraničená
čísly: 232, 193, 95, 376, 219, 145, 246,
97, 353, 331 a dále kolem Brodeckého
potoka od č. 244 po konec s č. 143.
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 4. 11. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Hliníky s č.
81, 82, 83, 165, 98.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 11. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul.
Brněnská od č. 86 po č. 88a (autosalon
Fiat), dále od č. 92 po č. 102, levá strana
č. 57, garáže naproti autosalónu Fiat, ev.
č. 5129 a dále od budovy hřbitova, č. p.
3131 po konec s č. p. 3130, ul. Okružní
č. 150.
Obec: Ptení
Dne: 9. 11. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 291.
Obec: Ondratice
Dne: 12. 11. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
od č. 109 a 67 po konec obce směr Brodek u Pv (vč. č. 146, 125, 98).
E.ON Distribuce, a.s.

Pondělí 19. října 2020
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SLUŽBY

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

„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.: 777 135 540, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Sháním pro svou rodinu dům/chalupu
s pozemkem nebo jen pozemek.
Tel.: 737 827 329

Oznámení

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Všechno směřuje k tomu, že vás čeká
ukončení současného intimního vztahu. Nezoufejte ale, určitě nezůstanete
na ocet. Už brzy vám vstoupí do života člověk, který výrazně ovlivní váš
další život.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Raději se vyhýbejte společnosti,
neboť vaše špatná nálada by mohla
nakazit kdekoho. S většinou lidí budete mít spory a není vyloučeno ani
to, že kvůli hádce přijdete o nejlepšího přítele.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nečekaný finanční zisk hodně
ovlivní váš dosavadní život, budete
si moci splnit i ta nejtajnější přání.
Pozor ale, abyste získané peníze neutratili dřív, než si dokážete koupit
něco smysluplného a užitečného.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Není vyloučeno, že se budete muset
sbalit a odjet na několikadenní služební cestu. V tom případě si dávejte
pozor, aby vás po návratu nečekalo
doma nemilé překvapení. Váš partner
totiž čeká, až vypadnete.

www.vecernikpv.cz

Koupím chatu - chalupu do 30 km od
PV. Děkuji za nabídku .
Mobil: 732 116 877
Pronajmu pěkný cihl. byt 2+1 v PV
Západní ul., T: 602775607
Pracuji v PV a sháním byt 2+1 nebo 1+1.
Tel.: 605 011 594
Pronajmu byt 1 + 1 ulice Krasická.
Nájemné včetně inkasa 7600 Kč.
Možnost garáže. Tel.: 775 187 623.
Pronajmu dům se zahradou v Kostelci na
Hané, prosinec 2020. Tel. 773 683 128.
Pronájem kancelářských, ubytovacích
a skladových prostor v přízemí cca 30 m2.
727 875 306.
Hledám dlouhodobý pronájem 1+1
v Pv, bez RK. Tel. 704 757 746.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Odvoz
fekálií-čištění
kanalizace.
ČIŠTĚNÍ
HROBŮ
z terasa,
Svoboda
774 368přímo
343. na místě.
přebroušení
Tel.: 721 817 009
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
Převedu záznamy z videokazet na DVD
info@realitypolzer.cz
nebo Flešku, levně. Tel. 777 554 484.
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Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší palenici kvasy nesdružujeme,
pálíme od 50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka. Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu v našich
prodejnách. Tel. 582 373 358
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

KOUPÍM
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové
doplňky do roku 1980 jako lustry,
lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze
stříbra,šperky, bižuterii dále staré
knihy, pohledy, plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně,
uniformy, vzduchovky, veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605 138 473
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www.realitypolzer.cz

PRODÁM
NABÍZÍM opravy a servis šicích
strojů všech značek. RYCHLE
A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346
Prodám pánské Elektro kolo.
Cena 18.000,- Kč. Tel. 736 488 812
Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346

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.
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

Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY.
Velký výběr domácí obuvi, orto.
pantofle, botasky s paměťovou pěnou
a novou kolekci zimní obuvi.
POHODLÍ PRO VAŠE NOHY.
Tel.: 603 445 601

WWW.
VECERNIKPV.CZ

16011421482
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis / řádková inzerce / nabídka realit a nemovistostí
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tou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří také čas strávený čekáním ve
frontě,“upozorňuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Vyplněné formuláře je možné podávat
elektronicky, tedy prostřednictvím
datové schránky nebo e-mailem. Po
dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou
takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např.
sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá
o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem
práce ČR, je třeba do žádosti uvést také
telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci
ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou
kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://
www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Další možností podání je pak zaslání Další praktické podrobnosti jsou Lidé mohou využít i služeb „virtuálního tra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná
žádostí a dalších podkladů poštou zájemcům k dispozici na webových asistenta“. V případě obecných dotazů linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz,
(s vlastnoručním podpisem) nebo stránkách ÚP ČR - www.uradprace.cz. pakzájemcůmporadíoperátořiCallcen- kontaktni.centrum@mpsv.cz).
v době úředních hodin odevzdání
tiskopisů na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na
příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR,
případně na jiném viditelně označeném
místě.
Aby Úřad práce ČR lidem ještě více
zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých
webových stránkách (www.uradprace.cz
/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen
jak na vyplňování žádostí, ale diváci se
také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní
dávku nebo kde najdou potřebné informace.

20100911587

20100811574

PRAHA, PROSTĚJOV (Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP
ČR) Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek,
včetně mimořádné okamžité pomoci
spojené s onemocněním COVID-19
(MOP COVID-19), nemusí na Úřad
práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a
vše tak vyřešit z pohodlí domova.
Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých
dnech v souvislosti s aktuální situací k
organizačním změnám, které omezují
osobní kontakt s veřejností. Cílem
je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných
zaměstnanců úřadu.
„Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na
Úřad práce ČR osobně. Žádosti a jiné
podklady je možné zasílat i jinou ces-
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Do výrobní firmy hledáme manuálně
zručného brigádníka, důchodce,možno
i ZPS na pomocné práce, montáž.
Bližší info tel.: 603 533 508 nebo
technikpv@seznam.cz

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

2007162117

Řidiči
30 000-35 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
ReMo doprava a služby, Pv
Servisní technici
20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Plnet, Prostějov
Strojírenští dělníci
18 000 Kč
třísměnný
základní+praktické
Železárny-Annahütte, Pv
Učitel/-ka tělesné výchovy 30 930-40 320 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ Prostějov, Dr. Horáka
Uklízeči
14 700-19 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
RIANO Europe, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
2007162118
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Do prodejny s průmyslovým zbožím
v Prostějově, přijmeme prodavače/-ku
možno na HPP, brigádně, důchodce
i ZPS. Bližší info tel.: 603 533 508 nebo
technikpv@seznam.cz

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

www.vecernikpv.cz

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

CHCETE SI
OBJEDNAT
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
23. ØÍJNA
V 10.00 HODIN
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

www.vecernikpv.cz
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Sádky
Radka SPĚVÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč

Také dvaačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 22. října 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jiří Lehečka
František GRULICH, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ŠKOLNÍ
Vladimír VLÁČIL, Bedihošť
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 5, 8, 2
Lenka TRNEČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKU na prohlídku zámku v hodnotě 400Kč.
SU
DO
KU

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

20052960860

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Koncert Katapultu přeložen na příští rok
Dana RUTHOVÁ, Prostějov
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400Kč na koncert.
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.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY a
raficky lehce poupravili starostu dvoutisícového města, které leží na severním břehu říčky Haná, kde se o společenský
život stará především DDM Orion…
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INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK
nejčtenějšího
regionálního
periodika se přiblížila

už brzy V NOVÉM HÁVU
Startujeme
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přesně v 10.10 hodin
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Zase o kousek
blíže světu!
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SKOLIL COVID!
Ladislav VALNÝ

Barbora Kucsa Prágerová
a exkluzivní interview
YNLQÈNG\zVHQHSURPÉW½
strana 26

PROSTĚJOV Upravené tréninkové plány pro
omezený počet hráčů můžou trenéři BK
Olomoucko hodit do koše! Kabina týmu
sídlícího v Prostějově je dalším místem,
které navštívilo virové onemocnění.
Během aktuálního přerušení ligové
soutěže mají prostor na vyléčení a
zotavení. „Příznaky se postupně projevily prakticky u celého kádru i části
realizačního týmu. Všichni chodili na
testy, po kterých šli do karantény.
Předpokládám, že to zabere dva
týdny, do té doby nic nevymyslí2À=?
me, pak budeme pracovat podle
H;
momentální situace,“ potvrdil ne- ßNíN?Hí
MNL;
moc v týmu sportovní manažer
46
BK Olomoucko Michal Pekárek.

EXKLUZ

IVNĚ

Pondělí 19. října 2020
Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Měsíc utekl jako voda a tak vám přinášíme nový díl tematické strany nejen
pro něžnější pohlaví... strana 28

MĚL JSEM SEHNAT
LEPŠÍ HRÁČE
ƔƔ Exkluzivní rozhovor s dnes již
bývalým trenérem fotbalistů Kralic na
Hané Petrem Gottwaldem o jeho konci
u posledního týmu krajského přeboru
strana 40
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PROSTĚJOV Prázdná sedadla, všude roušky a nezbytná dezinfekce. To byla donedávna
denní realita v prostějovském kině Metro 70. Kvůli koronaviru muselo mít část roku navíc
zcela zavřeno. Poté se v menší míře představení rozjela, podzim však vystavil kinu opět drsnou stopku: Metro 70 muselo spolu s dalšími kiny v České republice opět zavřít své dveře.
Sedačky jsou nyní prázdné, stejně tak pokladna i nová kavárna ve foyer kina. V těžké době
jsme vyzpovídali ředitelku Barboru Kucsa Prágerovou (na snímku).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak nyní zpětně hodnotíte
dobu, kdy bylo kino Metro 70 uzavřené? O kolik představení zhruba
diváci přišli a o kolik peněz naopak
ztratilo kino?
„Doba karantény pro nás byla pochopitelně náročná, a to jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i psychiky zaměstnanců. Když přihlédnu k průměrným
číslům z loňského roku, neuskutečnilo
se přes dvě stovky představení a kino
přišlo o více než půldruhého milionu
korun na tržbách. Oproti loňskému
roku se také objevil enormně úspěšný
film V síti, o který měly velký zájem školy a museli jsme kvůli opatřením zrušit
projekce pro asi dva a půl tisíce žáků, což

spouštíme nový
web
strana 24

spouštíme
nový web
strana 24

je samo o sobě ztráta dvě stě tisíc korun.
Během karantény jsme se však zapojili
do dvou projektů on-line kina – Moje
kino LIVE a #vašekino, což nám umožnilo udržet si kontakt s diváky, mít obsah na síti a veselou mysl. Přes veškerou
nepřízeň zůstáváme optimističtí. Kina
už přestála velké zvraty a vždy budou
místem, kam půjdete na rande, odpočinout si po práci nebo kam si vyrazíte na
komedii s kamarády či s rodinou. Jen to
teď bude ještě chvíli trvat.“
yy Zprvu bylo v létě těžké zpátky
do kina nalákat diváky. Podařilo se
to nakonec?
„Od otevření byla návštěvnost mnohem nižší než obvykle – chodilo průměrně dvacet diváků místo běžného
průměru sedmdesáti. I teď s odstupem
to nebylo o mnoho lepší. Premiéry se
rušily, odkládaly, plány distributorů se
mění ze dne na den. Kdybychom stále
ještě plánovali program na měsíc, ne
na čtrnáct dní, jako to nově děláme,

tak by měl plakát v den vytištění asi tak
stejnou platnost, jako příslovečné včerejší zprávy.“ (hořký úsměv)
yy Jaký úspěch aktuálně slavila
nová kavárna? Bude se zde ještě
rozšiřovat sortiment?
„I v těchto turbulentních časech se
povedlo dokončit velký projekt – konečně máme kinokavárnu! Nový bar,
nové místo pro setkávání, nová venkovní zahrádka před kinem, nový projekční prostor. To vše nám dělá velkou
radost. A našim návštěvníkům taky –
sdílí fotky na sítích, přesouvají k nám
večírky zrušené pro nepřízeň počasí,
slaví tu narozeniny, přes den pracují
s kávou a počítačem, večer chodí na točené pivo nebo na drink. Když je příležitost, propojíme kino i bar v jeden
celek a pořádáme akce, které skvěle využijí synergii obou prostorů. Virus bereme vážně, opatření dodržujeme, ale
radost ze života si vzít nenecháme. A až
se zase karta obrátí, korona zmizí a lidé

zajištěna v náhradních termínech
PROSTĚJOV Dvě představení
chtěla do Prostějova už v jarních
měsících přivézt konická Agentura Mamut. Covidová opatření
je ale odsunula nejprve na podzim a nyní na další nové termíny.
„Náhradní termín za představení

Diváci si ji užijí nejdřív k Vánocům

Vztahy na úrovni, které se mělo konat 11.října 2020 je 4. října 2021.
U představení Dva nahatý chlapi
ze 14. října 2020 se nám náhradní
termín podařilo zajistit na 26. ledna 2021,“ sdělil produkční Kamil
Růžička.
(red)
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PROSTĚJOV Jednu dobrou
a taky jednu špatnou zprávu má
osazenstvo Divadla Point pro
své příznivce. Ředitel divadla
Aleš Procházka už před časem
prozradil, že Point plánuje na
podzim novou hru. Jak řekl, tak
divadlo udělalo, nový kus je na
světě. Jenže bohužel zasáhl koronavirus. V důsledku si tak lidé
na premiéru ještě budou muset

počkat, nově je alespoň znám
titul.
„Můžu zatím prozradit, že půjde
o Britney goes to heaven od Petra Kolečka. Režie se ujal Jakub
Hyndrich,“ nechal se slyšet Aleš
Procházka. Koronavirus však zaúřadoval a premiéra plánovaná na
listopad se tak neuskuteční. „Příští
měsíc určitě nebude. Možná k Vánocům, možná v lednu. Určitě

40

NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!

ale nic z toho z pochopitelných
důvodů nemůžu slíbit. Nechci tak
diváky příliš navnadit, aby nebyli
zklamaní,“ poznamenal Procházka.
Divadlo nyní na svém webu vzkazuje, že je vše zrušeno. A když vše,
tak vše. „Aktuálně ani nezkoušíme.
Jednotlivci a dvojice pouze provádí úpravy a úklid. Ale zkoušení za
současné situace nejde,“ smutní
ředitel.
(sob)
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PROSTĚJOV Blogerky, autorky webu o životním
stylu a také o vzájemném soužití, nejen partnerském.
Ale také tvůrkyně audioknihy a ženy, které
$ŀ'26&+51.<1<1328=(=$.2581]H]¤NODGQ°FHQ\.Ð
dokázaly oslovit statisíce lidí. To jsou Ester Gea Josefina Bakošová, dvě mladé ženy, jež
AKCE TRVÁ DO KONCE LISTOPADU 2020! islerová
SLEVA
měly právě dnes tj. v pondělí 19. října, zavítat do
prostějovského kina Metro 70. Nakonec se ale akce
nekoná.
%
Dvojici přiblížila ředitelka kino Metro 70. Přestože jde
o mladé lidi komunikující hodně přes novější média


yy Myslíte si, že letos ještě vůbec
otevřete?
„Doufáme, naděje umírá poslední.
Plány se posunují. Říjnové premiéry
jsou posunuté, listopad ještě nepadá,
tím míň prosinec.“
yy O jaké premiéry aktuálně diváci přichází?
„Například je to snímek Karel. Ale
u dalších vám to říct neumím, musela
bych se podívat do programu. Ten se
tak měnil, že už z toho jde hlava kolem...“
yy Kino Metro 70 se zapojilo do
projektu Moje kino LIVE. Jak byste ho zájemcům o účast přiblížila?
„Je to projekt, který se vyvinul už během jarní pandemie. Snaží se přiblížit
prostředí z kina do domácností a zprostředkovat tak krásný filmový zážitek
podobný tomu z kina. Film bude přes
internet puštěný v konkrétním čase
bez možnosti dát pauzu. Také vyzýváme, aby se diváci na film dívali doma ve
větších skupinách. Přístupný je i on-line chat, kde lidé o filmu mohou diskutovat. A na úvod bude před snímkem
odborné lektorské slovo.“

Divadelní představení jsou 3RLQWKO¿VËQRYRXKUX

CHCETE SI
OBJEDNAT

Vece
ˇ rník

(QVQCTEJÊX$-WEUC2T¾IGTQXÆ

se vrátí do kin, určitě to poznáte
i na širší nabídce sortimentu,
která je ale už teď, myslím, docela velká. Vedle tradiční kávy
z olomoucké pražírny Kikafe
si u nás dáte dobroty do skla
od Zlaté farmy, skvělé paštiky
a jiné masné výrobky od pana
Vaverky z Prostějova, dorty od
místních cukrářek, ale i studené
maté nebo kombuchu. A sladký
popcorn, to je také očekávaná
horká novinka. Zkrátka kino,
kafe a kokino. (úsměv) Snad už
brzy!“
yy Kino muselo podruhé zavřít minulý týden své brány.
Počítali jste s tímto scénářem?
„To je věc, o které jsme se
s kolegy bavili delší dobu. Ale
vzhledem k vládnímu trendu
vydávání nařízení jsme asi ani
nemohli počítat s žádným
konkrétním časem. Tak je to
teď tady. Má to být na dva
týdny, ale obáváme se, že to
bude na déle...“

jako třeba Instagram, ředitelka kina odmítá, že by šlo
o událost cíleně pořádanou pro mladé. „Tak to vůbec
není. Myslím, že témata, se kterými přijdou, jsou mezigenerační,“ poznamenala ředitelka kina Barbora Kucsa
Prágerová.
Program se však zatím v Prostějově neodehraje. Kvůli
koronaviru jsou zrušená jak filmová představení, tak
i všechny zbylé akce v kině. Zatím je tak show mladé
dvojice posunuté, dosud naneurčito. Původně se tento
program v kinu měl objevit dnes od 19.00 hodin. (sob)

+DQ¿FNÛ-HUX]DOÇP
RGSËVNDOWURMLFLDNFË
PROSTĚJOV Praktické zastavení nejen společenského a kulturního dění mají na svědomí koronavirová opatření. Ta postihla
i činnost spolku Hanácký Jeruzalém, jenž musel v důsledku výrazně změnit svůj program. Jisté
tak už je, že na některé akce se jen
tak nedostane.
„Bohužel se nebude konat Den pro
Izrael, dále dodatečná prohlídka sladovny a uložení pěti kamenů zmizelých,“ konstatovala Jana Gáborová.
O akce by však neměli lidé zcela
přijít. „Prohlídku sladovny jsme měli
domluvenou původně na 24. října.
Nyní je přeložena jako součást jarní
akce Brány památek dokořán a například uložení kamenů se uskuteční
příští rok,“ poznamenala Gáborová.
Hanácký Jeruzalém se zabývá připomenutím židovské historie Prostějova a větší informovaností veřejnosti
o židovské kultuře.
(sob)

společnost
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KLENOVICE NA HANÉ Fotbalové úspěchy se měří góly. Někdy se
jimi však měří také pomoc potřebným. Příkladem může být projekt, který uspořádaly fotbalové Klenovice na Hané. V posledních
čtyřech zápasech měli hráči tohoto týmu z I.B třídy Olomouckého
KFS dvojí motivaci jednak uhrát body, jednak ale také pomoci
malé Lexince. Ta se potýká s následky těžké obrny a tím i se zpožděným vývojem. Jak už Večerník několikrát informoval, malá holčička z toho důvodu potřebuje nákladné rehabilitace.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Na ty právě přispívají fotbalisté Klenovic na Hané. Za každý gól dají 300 korun. A nejen to. „Příspěvek jde i z prodeje zpravodajů. A jinak samozřejmě
přispívají také spoluhráči. Například

jeden z nich dal pět tisíc korun, což je
hodně solidní částka,“ uvedl za fotbalisty Klenovic Josef Popelka. Ten rovněž
prodává i trička, přičemž výtěžek
z nich jde rovněž na zlepšení zdravotního stavu Lexinky. Ta si se svou maminkou Kateřinou převzala na posledním domácím zápase Klenovic
fotbalový míč i jiné dárky.
Josef Popelka pak hodně chválí taky
veřejnost. Jak se ukazuje, společnost je
i v těžkých časech štědrá. „Lidé se hodně zapojují. Dokonce je zde i možnost

rozjet pomoc také v rámci projektu
mimo region. Musím říct, že mě hřeje
u srdce taktová podpora,“ vyzdvihl zájem veřejnosti Popelka. Právě v týmu
Klenovic na Hané se zrodila myšlenka
na pomoc nemocné holčičce, která

například dosud nemluví. „Přišel s tím
náš brankář Rosťa Horák. Zná se přímo s rodinou, navrhl, jestli bychom
jim nepomohli. A jelikož nikdo nebyl
proti, tak jsme do toho šli. A jsem za to
moc rád,“ burcuje Josef Popelka.

prozradila Bartošková a rovněž poděkovala žákům a zástupcům jednotlivých škol, že při sbírce pomohli.
„V úterý všichni řešili přechod na
distanční výuku a na druhém stupni
byl omezený režim. Je obdivuhodné,
že i přes tyto překážky věnovali čas
sbírkové činnosti. Samozřejmě děkujeme všem dárcům, kteří také přispěli
do naší sbírky, a to i prostřednictvím
QR kódu!“
A čemu vybrané peníze poslouží? Například na speciální služby pro nevidomé a slabozraké, ale také na programy,
které jim pomohou v práci i každodenním životě. Konečná částka, kterou se
letos podařilo vybrat, zatím nebyla
zveřejněná. Pro představu však při prvním ročníku dobrovolníci rozdali skoro 3,5 milionu bílých pastelek. (sob)

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
dopoledne se na prostějovském
náměstí měl uskutečnit další ročník tradiční a velice oblíbené akce
pod taktovkou ochránců přírody.
Přestože přípravy akce byly dlouhé a náročné, Den Země musel
být odložen.
„Důvodem jsou nová epidemická
opatření,“ sdělila Večerníku Petra
Floderová z Českého svazu ochránců přírody, regionálního sdružení
IRIS. „Akci nebylo možné uskutečnit, byť jsme dlouho uvažovali nad
nějakou menší variantou, například
bez kulturních vystoupení. Ale s vývojem situace a na základě přísných
vládních opatření jsme to vyhodnotili jako nemožné,“ dodala jedna
z organizátorek, které se Večerník
také zeptal, zda ochránci přírody
Den Země úplně zrušili nebo plánují náhradní termín. „Úplně původní

„Ani omezená
varianta
QHE\ODPRzQ½p
lituje
Petra Floderová

/CNÆ.GZKPEGXGXGNMÆORQO¾JCLÊHQVDCNKUVÆ-NGPQXKEPC*CPÆ8÷PWLÊLÊRGPÊ\G
\CIÐN[CNGVCMÆFCNwÊRTQUVąGFM[PCTGJCDKNKVCEK
Foto: Michal Sobecký

/LGÇxWøGURVWËQHxHWĆLOL DEN ZEMĚ byl zrušen
%ËO¿SDVWHONDVODYËØVSøFK

PROSTĚJOV Tradiční a známá
sbírka mající hodně příznivců, to
je vizitka Bílé pastelky, charitativního počinu, který má za cíl pomoci lidem se zdravotním handicapem. Letošní 21. ročník sbírky Bílá
pastelka ale proběhl trošku jinak
a za složitých podmínek. Sbírku
pořádala Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých SONS
od pondělí 12. října do středy 14.
října. Jak se však ukázalo, sbírka
měla mít stejný problém s nedostatkem dobrovolníků, jako tomu
bylo u „kytiček“ Ligy proti rakovině, chyběly zejména školy.
„Oblastní pobočka Prostějov spolupracuje pravidelně se šesti školami.
Vzhledem k aktuální situaci se zapojily do prodeje pastelek pouze tři

základní školy, dvě střední tentokrát
účast na sbírce z pochopitelných
důvodů odmítly. Střední škola Trivis nám původně slíbila spolupráci,
i když měli její studenti distanční výuku, ale nakonec z důvodu zhoršení
epidemie nechtěli zástupci školy studenty vystavovat riziku nákazy,“ uvedla k těžkostem Pavlína Bartošková.
Pomoci si tedy museli organizátoři,
jak jen mohli. „Nakonec vyrazila do
terénu kolegyně Lenka Kyseláková
a podařilo se jí vybrat i přes nepřízeň
počasí 3 600 korun. Žáci ZŠ Jana Železného a ZŠ z ulic Dr. Horáka a E.
Valenty vybrali kolem deseti tisíce korun. Shodou okolností na škole Jana
Železného a E. Valenty pracují dvě
naše dobrovolnice a ve škole v ulici
Dr. Horáka učí jedna naše členka,“

termín byl v dubnu a už tento říjnový byl náhradní. Rádi bychom ještě
našli další jiné datum, ale nevíme,
jestli to bude možné. Určitě máme
v úmyslu uspořádat Den Země příští rok, zase v tradičním dubnovém
termínu,“ uvedla Floderová, kterou
stejně jako další organizátory zrušení Dne Země mrzí. „Měli jsme
vymyšlené zajímavé aktivity pro děti
i dospělé, představit stánky s ekologicky šetrnými výrobky, zdravou
výživou, řemeslnou výrobou a podobně. Je to velká škoda,“ zalitovala.
(mik)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
za přispění

Michala
SOBECKÉHO
Celou vzpomínkovou akci zahájil
v sobotu 10. října právě její organizátor a předseda klubu vojenské historie Otaslavic Vladimír Ambros. Na
začátku i společně se starostou poděkovali všem zúčastněným, kteří vážili
cestu i přes stále se zhoršující pandemickou situaci. Hned poté přišly na
řadu zmíněné letouny, které dvakrát
proletěly opravdu těsně nad obcí,
a při druhém příletu zamávaly všem
zúčastněným křídly. Následně byli
přítomní vyzváni k položení věnců

a kytic u památníku Josefa Františka
před jeho rodným domem. Po uctění
památky a položení květin si vzali slovo vzácní hosté této akce.
Jako první přistoupila k mikrofonu
senátorka Jitka Chalánková, která se
v první řadě omluvila za svůj těkavý
hlas a přiznala, že průlet Gripenů ji
opravdu dojal. Poděkovala za pozvání
i za to, že Otaslavice takovou akci pořádají, protože na historii se nesmí zapomínat. „Děkuji také všem letcům,
kteří se nebáli a měli tu odvahu se
postavit nacistickému Německu tváří
v tvář. Na závěr bych ráda řekla větu,
kterou zná snad každý. Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat,“
řekla senátorka.
Dalším řečníkem byl podplukovník
a pilot britského královského letectva RAF James Nicols, který jménem
královského letectva poděkoval nejen
Josefu Františkovi, ale také všem jeho

dalším kolegům za to, že právě díky
nim si nyní můžeme užívat v Evropě
svobodu, a na to nikdy Velká Británie
nezapomene.
Třetím vzácným hostem za mikrofonem byl ředitel Polského institutu
v Praze Maciej Ruczaj. „Josef František byl ideálním prototypem Poláka,
i když byl českým občanem. Odvaha
až k bláznovství, navíc nedisciplinovanost, i díky těmto vlastnostem
se ale stal hrdinou hned tří národů.
Vyhlášeným leteckým esem je totiž nejen v Česku, ale také v Polsku
a Velké Británii. Krásné spojení zemí,
a i on se mohl stát jedním z příkladů, díky kterým vzniklo spojenectví
NATO,“ nechal se slyšet Ruczaj.
Po slavnostních proslovech přišly na
řadu hymny čtyř zemí. Kromě již zmíněné české, polské a britské zazněla
také hymna francouzská. Po nich ještě proletěl jeden vojenský letoun nad

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Otaslavicemi a akce byla slavnostně
ukončena. Všichni přítomní se mohli
ještě přesunout do muzea v malém
sále sokolovny nabízejícího pohled
do historie a přinášejícího další informace o válečném hrdinovi. Z důvodu
známých opatření bylo nutností dodržovat rozestupy a nařízené skupinky.
„Jasně jsme zase ukázali, že na našeho
nejslavnějšího rodáka opravdu nezapomeneme. Byl to nejlepší spojenecký
letec své doby a tohle je to nejmenší,
co pro něj my můžeme udělat. Jsem
opravdu rád i za vzácné návštěvy, a že
vše vyšlo tak, jak jsme si přáli,“ netajil
radost starosta obce Marek Hýbl.
„Na osmdesáté výročí jsme se připravovali opravdu dlouho a jsem rád, že
i přes veškerá opatření, omezení a další

BYLI JSME
U TOHO
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nepříjemnosti se nakonec vše vydařilo
nejlépe, jak mohlo. Nejenže k nám zavítali vzácní hosté, za což jim chci poděkovat, ale také nám nakonec vyšlo
i počasí a moc děkuji letcům do Čáslavi za to, že na památku Josefa Františka
vyrazili a jejich průlet byl opravdovým
vrcholem. Děkuji také všem, kteří se
podíleli na této výjimce a mohli jsme
Gripeny sledovat opravdu jen těsně
nad zemí,“ přidal předseda klubu vojenské historie Vladimír Ambros.

20101511606

OTASLAVICE Významná výročí si předminulý týden připomněly Otaslavice. Sedmého října to bylo
narození jednoho z nejlepších letců Royal Air Force (RAF) a svého rodáka Josefa Františka. A hned
nato 80. výročí předčasné smrti tohoto skvělého pilota. Ten zemřel ve věku pouhých 26 let. V tu
dobu už měl ale na svém kontě 17 sestřelů, a to pouze během září. Otaslavice zjevně na svého slavného rodáka za celé dlouhé roky nezapomněly, ba naopak. Zatímco za minulého režimu bylo na
letce ve službách RAF pohlíženo jako na nepřátele státu, nyní jsou za hrdiny. Josef František tak má
v obci po sobě pojmenovanou školu, a dokonce i muzeum.„Jde o hodnoty, za které on, ale i ostatní
v zahraničí bojovali. Byly asi trochu jinak nastavené než v současné době. Můžeme jim i dnes být
vděční za svobodu a za to, jak si zde žijeme,“ vysvětlil ze svého pohledu, proč si připomínat Josefa
Františka i další letce RAF, Vladimír Ambros. Ten je předsedou Klubu vojenské historie Otaslavice
zabývajícího se ještě do větších podrobností odkazem uvedeného pilota i jeho kolegů.

Motto na tento týden:

Frida Kahlo

„Nakonec vydržíme mnohem více,
než si myslíme, že dokážeme.“

yy Zanedlouho máme oslavu Dušiček, co se v tomto období děje?
„Na Dušičky aneb Památku všech
zemřelých dříve lidé věřili, že
o půlnoci přicházejí duchové
z očistce na svět a při prvním ranním zvonění se musejí vrátit zpět.
Je to čas a také otázka naší víry,
duchovnosti a spirituality žité
v každodenním životě. Otevřeme
v tento den svá srdce pro vzájemnou podporu, lásku a porozumění
a již je nechejme otevřená.“
yy V poslední době se mnoho
lidí zabývá čím dál hlouběji tím,
co to vlastně duše je. Můžete
těm, které to zajímá, nastínit, co
duše představuje?
„O tom, zda existuje ‚život po životě‘
již bylo napsáno nejen mnoho knih,
ale také mnoho hypotéz. Když duše
jako substance odchází z těla, není
již spoutána nejen s tělem, ale také
s egem, její zkušenosti spolu s nahromaděnou karmou se stanou základem pro další ‚existenci‘.“
yy Říká se, že se nás duše na
Dušičky snaží ze svého průvodu
kontaktovat. Jakým způsobem

s námi duše mohou navázat kontakt?
„Ne každá duše má potřebu se s námi žijícími spojit,
nicméně pokud se tak rozhodne, jde o různé formy
vzkazů či vyjasnění situací.
Často pak také o vyjádření
podpory, ochrany i pomoci.
Forma, jak se duše připomene, může
být různá, a to od snů, periferního
‚projevení‘ přes různé pocity, například dotyčný nebo dotyčná stojí před
vámi, až po slyšení ‚hlasů‘ a další mnohé projevy. Kontaktovat nás však mohou i jindy než na Dušičky...“
yy Váží se k Dušičkám nějaké zvyky?
„Ano, kromě návštěvy hřbitovů, vysílání myšlenek a vzpomínek se například v domácnostech na Dušičky
také peklo speciální pečivo. Lidé mu
říkali právě ‚dušičky‘ nebo také ‚kosti svatých‘. Mělo často tvar rohlíků,
aby připomínalo kosti. Pečivem pak
lidé obdarovávali pocestné, žebráky
nebo si pro něj do domácností chodili dokonce koledníci.“ (úsměv)

yy Je vhodné si udělat na Dušičky nějaký rituál?
„Určitě. Rituálů je mnoho. Tradiční je navštívit hřbitov, očistit hrob,
položit květiny či věneček, zapálit
svíčku, postát a zavzpomínat nějakou formou vnitřní rozmluvy
s blízkými. Domácím rituálem je
pak navození atmosféry zklidnění, světlo svíce a vůně květin nám
pomáhají ve spojení s dušemi těch,
kteří již nejsou mezi námi. Podstatná je síla čisté myšlenky, ta je
bezmezná. Nejde tak o složitost
rituálu jako o upřímnost, čistotu
a úctu. Přeji všem čtenářům klidnou a čistou mysl v následujícím
období.“

(QVQCTEJÊX#PP[*CP¾MQXÆ

őtNi$QQD+DQiNRYi

dost, že se konečně odhodlal i nějaký
muž. Jenže záhy se ukázalo, že je vše
trochu jinak... „Rád bych do vaší proměny přihlásil svoji maminku Libuši
Grydilovou z Ondratic. V květnu

www.vecernikpv.cz

Mládežnice

každé jsme měli špatný vstup, možná
z přemíry snahy či nervozity, každopádně nepovedené začátky potřebujeme
zlepšit. Pokaždé jsme se pak dokázali
zvednout, což je naopak pozitivní. A ve
všech zápasech měla naše hra hrozně
velké výkyvy nahoru dolů. Když se
holkám dařilo, předváděly hodně kvalitní volejbal, v opačném případě kupily
jednu chybu na druhou a týmový výkon byl velice slabý,“ poskytl Lubomír
Petráš krátkou analýzu. Pro něho nijak
překvapivou. „Věděli jsme už předem,
že v takhle složeném mančaftu nemáme
žádné špičkové hotové hráčky, které budou odvádět stabilní spolehlivé výkony
na vysokém levelu. Naše současné družstvo tvoří převážně mladší děvčata, jež
na sobě potřebují každý den makat a tím
se posouvat nahoru jak individuálně, tak
kolektivně. Je to běh na dlouhou trať,
přesto v týmu určitě vězí zajímavý potenciál. Jen škoda, že za momentálních
okolností se zákazem sportu v České
republice nemůžeme na jeho rozvíjení delší dobu pořádně pracovat,“ řekl
Petráš s těžko skrývanou lítostí.

300 g hladké mouky
200 g másla
100 g ŵ
 ŽƵēŬŽǀĠŚŽ
cukru
2 ǀ ĞũĐĞ
• ũĂďůĞēŶĄ
ŵĂƌŵĞůĄĚĂ
• ũĂďůŬĂ
• ƐŬŽƎŝĐĞ

Ingredience

Jableèné
košíèky

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 10/2020 Jablečné koláče, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

bude mít krásných pětasedmdesát
roků a byl by to pro ni úžasný dárek.
Na svůj věk je opravdu čipera a snad
budeme mít štěstí a vyberete ji.“ Takto
zněla úvodní slova přihlášky.
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3. Než přejdeme k dalšímu cviku,
tak se vydýcháme. Vrátíme se do
původní pozice a začneme dýchat (viz. foto).
Dech postupuje
směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však
nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme. Pětkrát se takto prodýcháme a můžeme pokračovat.
4. Následně začneme plavat, ano,
rukama budeme plavat prsa. Bradu zatáhneme dozadu, záda držíme a kolena nepropínáme (viz.
foto). Doba plavání by měla trvat
opět 3 minuty, poté můžete postupně prodlužovat. Pokud ruce
pálí, vydržíme to, pokračujeme
i přes pálení. Tyto cviky jsou jednoduché, ale
velmi účinné. Cvičme
je jednou až
dvakrát denně a pokud
možno každý
den. Po skončení provedeme protažení.
Dnes jsme účinně posilovali
ruce, ramena a mezilopatkové
svaly. A já už se zase těším na
příště!
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PROSTĚJOV Minimálně do 3.
listopadu platí vládou ČR vyhlášený zákaz veškerého organizovaného sportování, navíc pohromadě může být na jednom místě
nejvíc šest osob (kromě obchodních řetězců apod.). Co tahle koronavirová nařízení znamenají
pro přípravu mládežnických volejbalistek VK Prostějov?
„Za daných okolností jsme se rozhodli pro jediný logický krok: přerušit společnou přípravu našich družstev ve všech věkových kategoriích.
A to až do chvíle, kdy bude opět povoleno sportování ve větším počtu
lidí,“ potvrdil očekávané šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Pro prostějovské volejbalové talenty
teď platí, že každý musí makat sám.
„S holkama jsme v pravidelném spojení přes sociální sítě a snažíme se
jim dávat instrukce, jak každý den
pracovat v rámci individuální přípravy. Využíváme i různá tréninková
videa, moderní technika v tomhle
směru může pomáhat. Ale reálně
odvedenou dřinu samozřejmě nenahradí,“ poukázal Novák.
Stejně jako všichni ostatní koučové se
s vynucenou přestávkou ve sportovní
činnosti trvající takřka měsíc (a možná ještě déle) jen těžko smiřuje. „Ale
bohužel nic nenaděláme, taková je
prostě situace. Musíme se s ní co nejlépe poprat, aby děvčata po nezbytnou
dobu pokračovala v rámci možností
s individuální přípravou aspoň na určité úrovni. Snad stopka začátkem listopadu skončí a normálně se vrátíme
k volejbalu,“ zadoufal Novák. (son)

Kvapilová dobře podává, Pluhařová přihrává, VK trénují
individuálně
duo Jurčíková a Fričová je komplexní
a Stavinohová výborná v poli

i ve výběru oblečení. Dlouhé roky
jsem pracovala v Oděvním podniku
jako technická kontrola sak, takže
jsem módou žila, proto ráda vyzkouším něco nového. Je to vůbec potřetí
v životě, co jsem něco vyhrála, takže
mám opravdu velkou radost, už se
nemůžu dočkat,“ přidala.
Pravdou je, že tolik aktivit nemají ani
dnešní mladí. Libuše Grydilová ráda
luští křížovky, pracuje na skalce, sází
a miluje kytičky, s oblibou se dívá na
detektivky. „Také ráda pletu, háčkuji,
čtu a jezdím na kole. V mládí jsem
hodně sportovala a s radostí vzpomínám i na cvičení na spartakiádách,“
prozradila na sebe energická dáma.
Všech dosavadních sedmapadesát dílů najdete na internetových
stránkách
www.vecernikpv.cz,
kde nechybí ani videa a fotografie. V příštím čísle se dozvíte,
jaká byla naše říjnová a osmapadesátá PROMĚNA IMAGE
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

LXX.
DÍL

Malé jubileum
slaví toto okénko, v němž si
zacvičíme rovnou po sedmdesáté. A opět
se budeme 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 celých rukou, ramen a mezilopatkových
svalů.
1. Jako první
se protáhneme, rozcvička
by měla předcházet úplně
každému cvičení. Následně roznožíme
a lehce pokrčíme kolena. Podsadíme pánev,
záda držíme rovně, kolena nepropínáme a zasuneme bradu (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
2. Následně roztáhneme ruce a budeme je přetáčet. Dlaně zvedáme
nahoru a co nejvíce pak dolů, kdy
probíhá rotace palců vzad (viz.
foto). Tímto cvikem procvičíme
ramena a mezilopatkové svaly.
U cviku můžou ruce pálit, ale to
je žádaný efekt. Vydržíme pokud
možno 3 minuty.

Individuální statistiky: Kopáčová boduje,

A čas se sešel s časem, stalo se. „Už
jsem ani nepředpokládala, že se mi
ozvete! Je to velké překvapení, mám
nesmírnou radost,“ zaznělo z telefonu Libuše Grydilové, když jsme
jí zprávu oznámili. „Servis pro ženy
a proměnu sleduji zhruba tři roky.
Vždy obdivuji novou image, kterou
s vaším týmem vytvoříte.“
Paní Libuše je matka tří dětí a babička čtyř vnuček, kdy nejmladší má
osm měsíců a nejstarší dvaadvacet
let. Je to velice energická a vitální
dáma. „Já jsem se nikdy nijak zvlášť
nelíčila, nebyla jsem ani na kosmetice, na trvalou chodím ke kadeřnici,
ale vlasy mi barví kamarádka, která
bydlí v sousedství,“ představila se říjnová vítězka. „A co se týče oblečení,
tak dříve jsem nosila hodně sukně
či šaty, teď už minimálně. Nejčastěji
si oblékám rifle a halenky, svetříky,
případně teď přidám ještě kabátek.
Takže budu vděčná za poradenství
a péči jak v kosmetice, tak v účesu

Představujeme říjnovou vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE

komu se daøilo a komu ne a komu ne

Právě nastala ta správná chvíle
pro podzimní díl seriálu PROMĚNA IMAGE. I přes opatření,
která nabírají na intenzitě, stihl
profesionální tým Večerníku říjnové kolo naštěstí ještě včas a již
po osmapadesáté jsme tak udělali
radost další naší čtenářce. I tentokrát bylo cílem snažení dodat aktérům zdravé sebevědomí, novou
jiskru do života, splnit jejich sny
a udělat obyčejnou lidskou radost. Na koho se pak usmálo štěstí
tentokrát?
Vítězkou se stala Libuše Grydilová,
kterou přihlásil její syn. Přihláška
nám přišla už v dubnu, ale jak již zaznělo v minulém dílu proměny, k vašemu zájmu se pravidelně vracíme,
a tak se může klidně stát, že se vám
ozveme i téměř po půl roce. A přesně tak tomu bylo v případě Libuše
Grydilové.
Velice nás potěšilo, když dorazila poptávka od pana Grydila. Měli jsme ra-

Pondělí 19. října 2020

Prostějovské volejbalistky zatím stihly pouze tři
Å'XåH]HPőHOìFKVQiPLPRKRXQD'XåLĀN\NRPXQLNRYDW´
PRO TĚLO I DUŠI
soutěžní zápasy. Rozebíráme, jaké v jejich podání byly

exkluzivní rozhovor se zajímavou osobností...

Již za dva týdny,
tedy 2. listopadu,
budeme vzpomínat na ty, co zde
již nejsou s námi.
Dušičky budou časem, kdybychom se
snad mohli všichni
alespoň na chvíli zastavit a přestat vnímat
to, co bude, ale ohlédnout se a s láskou zavzpomínat na naše blízké. Lidé
dříve věřili, že nás duše zemřelých
v tento den navštěvují a nejen to...
K tomuto dni se totiž váže hned
celá řada zajímavých informací.
Některé se dozvíte z exkluzivního rozhovoru s Annou
Hanákovou ze studia Cesta změny – Salon Charme
v ulici Melantrichova, která je mistr Reiki. Z našeho
Servisu pro ženy již známá
tvář se věnuje numerologii, kterou propojuje i s dalšími naukami
jako s výkladem karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, nebo
také prací s energiemi.

VEČERNÍKU

www.vecernikpv.cz
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ta by to bylo o zdraví,“ vysvětlil Petráš.
Svým svěřenkyním dal instrukce, co
a jakým způsobem by měly zkusit odmakat individuálně. „V téhle extrémně
složité době je teď na každé hráčce, nakolik je ochotná i schopná se sama aspoň fyzicky udržovat, když není možné
normálně pracovat, natož hrát. Existuje
spousta dobrých kondičních cvičení,
které se dají dělat doma, ovšem člověk
k nim potřebuje dostatečnou motivaci
a vůli. Což je za stávajících podmínek
hodně složité, pokud nikdo nevíme, co
bude dál,“ odtušil Petráš.

Každopádně on skládat zbraně předčasně nehodlá. „Na týden od 19. do 25.
října je předpověď počasí lepší, mělo
by být příznivější. Proto chci, abychom
společnou přípravu pod širým nebem
na druhý pokus nastartovali, samozřejmě na ty dvě zmíněné skupiny. Plán
mám nachystaný, snad jej už tentokrát
nic nezhatí,“ přál si slovenský lodivod,
pro jehož kolektiv (i drtivou většinu
ostatních českých sportovců) byly momentálně platné zákazy prodlouženy zatím až do konce nouzového stavu, tedy
do 3. listopadu.

WUpQRYDWYHQNX

skupiny, což by šlo zvládnout. Nakonec jsme ale tuhle snahu museli zatím
vzdát,“ informoval zklamaný kouč žen
vékáčka Lubomír Petráš.
Důvod je asi každému zřejmý, neboť
po státních institucích začala silně úřadovat rovněž Matka příroda tím, jakou
podzimní slotu přinesla. „Od nedělního večera až do středečního odpoledne
skoro nepřetržitě pršelo, teplota navíc
klesla dost pod deset stupňů. A podle
předpovědi měl déšť přijít i v pátek,
proto jsem celý týden plánované přípravy společně venku zrušil. Pro děvča-

účast ve výkonnostně nejnižší grupě
o 11. až 15. příčku.
Hanačkám vůbec nevyšel důležitý úvodní
mač, už v pátečním večeru projely derby
s Přerovem hladce 0:3. Mnohem nadějnější byl druhý duel v sobotu po poledni
proti Ostravě, neboť svěřenkyně Aleše
Nováka získaly první set a sahaly i po dalších dvou. Leč místo toho je ztratily v těsných koncovkách, aby posléze padly 1:3.
Zbylá dvě střetnutí během neděle pak
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PRAHA, PROSTĚJOV Týden po
kadetkách vstoupily do extraligy ČR
2020/21 také volejbalové juniorky
VK Prostějov. Na rozdíl od mladších
oddílových parťaček se jim start nevydařil, když v zahajovacím turnaji
věkové kategorie U19 v Praze ani
jednou nezvítězily a po čtyřech porážkách uzavřely pětičlennou tabulku základní skupiny B. Což pro další
kolo elitní české soutěže znamená

Foto: Marek Sonnevend

dopadla znovu jednoznačnými porážkami 0:3, nejprve se Šternberkem a poté
s domácím Olympem. Bez jediného
získaného bodu tak holky skončily logicky poslední. „Vyrovnaně jsme hráli
pouze s Ostravou, jinak byli soupeři lepší.
Ukázalo se, jak náročná sezóna nás čeká
a že před sebou máme spoustu práce na
zlepšování,“ uznal kouč prostějovských
juniorek a zároveň šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
Umírněnou radost měl naopak z klubových kadetek. „Ani ty sice nepředvedly
během prvního extraligového turnaje
optimální výkony, ale v domácím prostředí Národního sportovního centra
Prostějov dokázaly vybojovat druhou
příčku a tím si zajistit postup do skupiny
o 6. až 10. pozici, což byl na úvod splněný dílčí cíl,“ potěšily Nováka výsledky
družstva VK U17.
(son)

yy Nakolik vážné finanční problémy hrozí?
„Diváckou návštěvností se český
volejbal určitě nedá srovnávat třeba
s fotbalem nebo hokejem, zvlášť ten
ženský. Tím pádem nám nehrozí – na
rozdíl od zmíněných dvou sportů –
žádné výraznější ztráty na příjmech
ze vstupného. Mnohem větší hrozbou naopak je možné nižší finanční
plnění ze strany klubových partnerů
a sponzorů. Každá současná smlouva totiž obsahuje řadu pod-

mínek, které je potřeba splnit, včetně
odehrání určitého počtu zápasů.
Tím pádem se každý bude chtít do
těchto limitů vejít, aby nepřicházel
o peníze. V opačném případě mohou
nastat ekonomické potíže a proto je
dobře, že vláda ČR schválila finanční
kompenzace ve výši půl miliardy
korun na podporu profesionálních týmových sportů v zemi. Kdo
doloží reálně ušlé zisky, může zažádat
o kompenzaci. A tahle jistota je
vítanou pomocí.“

Důležité teď je v rámci
možností trénovat, neztratit úplně
připravenost a výkonnost.
Rozhodne, jak se s tím
kdo popere…

“

stavu mohlo pokračovat, přitom hrozí
i ještě delší pauza. Proto vedení
Českého volejbalového svazu již
zvažuje varianty úprav hracího
systému jednotlivých soutěží, pro
extraligu žen by například reálně
šlo vypustit nadstavbu s tím, aby
se primárně dohrála základní část
a mohlo proběhnout play-off. Varianty možného řešení však
zatím jsou teprve v prvotní
fázi, navíc záleží hlavně na
dalším vývoji zdravotní
situace. Podle ní bude
potřeba se operativně
přizpůsobit.“

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějov (son) - Do poslední možné chvíle hrály volejbalové starší žákyně VK Prostějov v 1. lize kadetek ČR
2020/21. A na rozdíl od předchozího
průběhu soutěže si v základní skupině F počínaly výborně. Zatímco
ze čtyř úvodních duelů nezískaly
ani bodík při porážkách dvakrát 0:3
a 1:3, během víkendu 10. a 11. října
herně i výsledkově potěšily. Nejprve
přivezly dvě vítězství ze Svitav, kde
jim do té doby vedoucí celek TJ podlehl 0:3 (-17, -26, -25) a 2:3 (-15, 17,
-13, 21, -12). Poté nastoupily doma
s Boskovicemi, uspěly aspoň jednou
při rezultátech 1:3 (-23, -18, 13, -23)
a 3:0 (23, 12, 23). Osmibodový zisk
ze stejného počtu utkání vynesl mladé Hanačky ze dna tabulky na čtvrtou
pozici. „Prvotní je, aby holky sbíraly
zkušenosti proti věkově starším soupeřkám. Pokud současně vybojují
aspoň třetí místo ve skupině, tím lépe,
vyhnuly by se tím sestupovým starostem,“ upozornil Aleš Novák, vedoucí
kouč oddílové mládeže.
1. liga kadetek ČR, základní skupina
F 2020/21 – pořadí po 8. kole: 1. Polička 18, 2. Svitavy 14, 3. Boskovice 13,
4. VK Prostějov B 8, 5. Kroměříž 7, 6.
Lanškroun 6.
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Přerov, Prostějov (son) - V neděli 11. října – tedy poslední den
před celostátní stopkou pro veškerý
sport – měly mladé volejbalistky
VK Prostějov U13 odehrát 1. kolo
krajského přeboru mladších žákyň
2020/21. Leč neodehrály. „Do Přerova holky normálně odjely a dorazily tam, na rozdíl od některých
jiných klubů. Několik družstev chybělo, proto nebylo možné uskutečnit zápasový program jednotlivých
skupin podle původního plánu,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák. Prostějovské svěřenkyně Ivany Kratochvílové a Solange
Soares se měly v grupě B o 6. až 10.
místo dvakrát střetnout s domácím
Přerovem B i Šternberkem. Na což
tedy ale nedošlo. „Přítomné týmy
se tak operativně domluvily, že místo soutěžních utkání si aspoň dají
několik přáteláků mezi sebou. Naše
holky dokázaly všechny vyhrát, přitom porazily dokonce i přerovské
áčko. Je vidět, že se mančaft zlepšuje a jde výkonnostně nahoru,“
všiml si Novák. Odložené první
dějství KP mladších žákyň by mělo
proběhnout v nejbližším možném
termínu po uvolnění současného
zákazu sportování
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Prostějovské volejbalistky zatím naštěstí nezažily duel před úplně
prázdným hledištěm, utkání při zakázaném vstupu diváků je dosud minula. V ochozech haly Sportcentra DDM tak vždy aspoň pár
stovek fanoušků bylo a zápas proti KP Brno osobně zhlédla i bývalá
kapitánka vékáčka Michaela Zatloukalová (na snímku uprostřed).
Momentálně těhotná nahrávačka dorazila se svým životním partnerem a kamarádkou.

Fandila i exkapitánka

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

Juniorky VK v úvodním turnaji ZAUJALO NÁS extraligy VŠE PROHRÁLY OBRAZEM

yy Jak hodnotíte dosavadní
počínání žen vékáčka v UNIQA
extralize? „Zatím se našemu týmu
povedlo odehrát kvůli karanténám
soupeřek i aktuálnímu zastavení všech
sportovních soutěží jen tři zápasy, což
není mnoho. Přesto lze říct, že nejsme
tak úplně spokojeni. První utkání proti
Šelmám Brno holky díky zlepšení od
třetího setu zvládly docela dobře, ale
druhé střetnutí s Přerovem už bylo
horší a další proti Královu Poli kromě
jednoho setu vyloženě špatné. Největší
problém spočívá v tom, že naše výkony
hrozně kolísají nahoru a dolů, jsou tam
moc velké výkyvy. Jakmile se daří, tak je
vidět, že děvčata mají na to hrát kvalitní
volejbal. Potom se však dařit přestane
a celý mančaft začne dělat spoustu
chyb včetně triviálních, navíc v sériích
za sebou. Tohle potřebujeme nutně
zlepšit, od kolektivu i v současném
složení určitě očekáváme víc.“
yy Nyní ovšem nemůže pracovat na
svém zlepšování vinou zákazu tré-

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

nování ve vnitřních prostorech. Jde
o velký problém?
„Ze sportovního hlediska rozhodně
ano. Kdyby se nesměla pouze hrát
utkání, tak se to dá nějak slušně
překonat, byť chybějící zápasová
praxe je také nepříjemná. Pokud jsou
ale minimálně na tři týdny vyloučeny
i klasické herní tréninky a obecně
práce s míčem, bude to mít na výkonnost nemalé dopady. Důležité je, jak
se s tím kdo popere. Proto vnímám
coby stěžejní věc pokračovat dál
v přípravě co nejlepším způsobem,
který bude možný. Platí, že kouč
Luboš Petráš chce s holkama makat
venku aspoň na kondici při rozdělení
do dvou skupin, bohužel v uplynulém týdnu tenhle plán zrušilo
hodně nepříznivé počasí a děvčata
musela trénovat individuálně. Teď už
snad bude lépe.“
yy Co bude po hromadě odložených
duelů i celých kol se soutěžemi,
například s UNIQA extraligou žen?
„Pravda je taková, že covid neumožnil
odehrát sedm střetnutí z úvodních pěti
dějství ženské extraligy a vzhledem
k současné stopce pro celý sport musela
být odložena komplet další čtyři kola.
A to za situace, kdy by se po 3. listopadu
a předpokládaném konci nouzového

PROSTĚJOV Za posledních sedm či osm měsíců už jsme si tak
nějak zvykli, že kvůli koronaviru skoro nic nejde normálně, dřívější běžný standard se stal vzdálenou minulostí. Snad ne nenávratně ztracenou. Sportovní ředitel volejbalového klubu VK
Prostějov Miroslav Čada (na snímku) má za svůj bohatý život
nepřeberné množství zkušeností, nejen proto jsme se ho zeptali na dojmy a poznatky ze současného dění.

Å2GNROHNWLYXLYVRXĀDVQpPVORçHQtXUĀLWě
Sportovní manažer Miroslav Čada
hodnotí vstup do sezóny
RĀHNiYiPHYtF´

„S holkama jsme byli domluvení, že
od pondělka 12. října půjdeme trénovat ven. A jakmile vláda zveřejnila
omezení počtu maximálně šesti lidí
na jednom místě, dohodli jsme se, že
přípravu každý den rozdělíme na dvě

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Plán volejbalistek VK
Prostějov zněl jasně: když nesmíme
hrát zápasy ani trénovat normálně
v hale, tak budeme v přípravě pokračovat alespoň venku. A klidně i na
dvě skupiny, aby nedošlo k porušení
současných nařízení proti šíření koronaviru. Bohužel tento záměr během uplynulého týdne – úvodního
po zavření veškerého sportu v ČR
– nešlo naplnit. Proti se postavilo
krajně nepříznivé počasí.
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Zhoršující se Dosavadní
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CVIČENÍ

VK PODLEODDECHOVÝ ÈAS

servis pro ženy

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám u dalšího
dílu naší tematické strany
nejen pro ženy. Zkusme se
nyní trochu zklidnit, zpomalit, být teď a tady, užívat
si přítomnosti a být
vděční za to, co každý z nás má. Ať už
prší, fouká, nebo
svítí slunce, zkuste
se do těchto zvuků
a okamžiků navnímat. Pořád někam
spěcháme, zbytečně
se necháváme ovlivňovat okolními strachy a tak málo jsme
sami se sebou. Pojďme
to tedy nyní společně
změnit a užít si čas pro
sebe. Dnes jsme si pro vás připravili
rozhovor o duších k Památce všech
svatých, nechybí odhalení říjnové
vítězky
PROMĚNY IMAGE,
cviky na protažení těla
ani recept pro obohacení našich chuťových
pohárků.
Dny plné klidu
a radosti přeje
Aneta Křížová.
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volejbal

Takový průměr získaných bodů na
jedno utkání zatím mají ženy VK
Prostějov. Jde o důležitý údaj vzhledem k tomu, že právě bodový průměr může na konci dlouhodobé části
UNIQA extraligy ČR určovat pořadí
pro play-off v případě, že jednotlivé
celky neodehrají stejný počet utkání.

N@UÃIT

nedala zacelit. O poznání hůře na tom
bohužel jsou ligy dospělých.
Například UNIQA extraliga žen by musela dohánět sedm přeložených střetnutí
a k tomu celá čtyři neuskutečněná kola.
Jestli k tomu přidáme reálný předpoklad,
že nový typ nemoci bude nadále tropit
paseku (byť třeba menší), dostaneme
se při omezeném množství náhradních
termínů k logickému závěru, že elitní národní soutěž prostě nepůjde absolvovat
v kompletně naplánovaném rozsahu.
Coby elegantní řešení se nabízí vynechat devět dějství nadstavbové části
a zaměřit se v rámci možností na úplné zkompletování základní fáze s důrazem na závěrečné vyřazovací boje.
Podobně se dá postupovat u všech
ostatních soutěží a přitom doufat, že
takových škrtů v původním kalendáři
bude nutné udělat co nejméně.
Jakákoliv jistota ovšem v současné
situaci pochopitelně chybí, což je
z dlouhodobého hlediska to nejhorší.

&26(6287¨l(0,"

Na jaře nadělalo koronavirové šílenství v řadě sportů nenávratné škody
mimo jiné tím, že nedovolilo dokončit rozjeté soutěže 2019/20. Jednou
z obětí se stal i český volejbal, kde
zůstalo nedohráno komplet všechno
a například extraligy mužů i žen zůstaly bez svého play-off vyvrcholení.
Sotva začala nová sezóna 2020/21,
už se postupně kumulovaly opětovné problémy v souvislosti s druhou
vlnou šíření covid-19. Nejprve došlo
k odkládání jednotlivých duelů při karanténách některých družstev, následně vláda ČR stopla veškeré sportovní
soutěže v tuzemsku. Aktuálně platí, že
zákaz potrvá od 12. října minimálně
do 3. listopadu, možná ještě déle.
Co to znamená konkrétně pro hru
pod vysokou sítí? Pokud se počínaje
4. 11. bude moci znovu hrát, tak mládežnické soutěže zatím nedostanou
natolik vážnou termínovou ránu, jež
by se při dalším hladkém průběhu

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ(podle průměru známek):
1. Gabriela Kopáčová
Karolína Fričová
6,67
Michaela Jurčíková
4. Adéla Stavinohová
6,33
5. Tereza Pluhařová
6,00
6. Iva Šípová
Kateřina Kvapilová
5,67
8. Aneta Weidenthalerová
5,00
Tereza Baláková
10. Klára Dvořáčková
4,33.
ostatní hráčky dosud nenastoupily
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V této nové rubrice známkujeme všechny volejbalistky ženského áčka VK
Prostějov po každém soutěžním utkání za jejich předvedené výkony. Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon)
a nejhorší 1 (tragický výkon).
Dosažený průměr dává vzniknout průběžnému pořadí v rámci hanáckého
mančaftu, kde zatím čelo opanovala hned trojice plejerek se stejným ziskem 6,67. Jsou jimi bodová tahounka na univerzálu Gabriela Kopáčová,
komplexní smečařka Karolína Fričová a bojovná blokařka v roli kapitánky
Michaela Jurčíková. Bodové rozdíly jsou však malé, například těsně čtvrtá
za jmenovaným triem je Adéla Stavinohová coby mrštné libero. Uvidíme,
kdy bude sezóna pokračovat, aby mohla přibývat další hodnocení. Dosažený průměr dává vzniknout průběžnému pořadí v rámci hanáckého mančaftu, kde zatím čelo opanovala hned trojice plejerek se stejným ziskem 6,67.
Jsou jimi bodová tahounka na univerzálu Gabriela Kopáčová, komplexní
smečařka Karolína Fričová a bojovná blokařka v roli kapitánky Michaela
Jurčíková. Bodové rozdíly jsou však malé, například těsně čtvrtá za jmenovaným triem je Adéla Stavinohová coby mrštné libero. Uvidíme, kdy bude
sezóna pokračovat, aby mohla přibývat další hodnocení.

komu se daøilo a komu ne a komu ne

HODNOTÍME HRÁČKY

1,33

Ü½NGJ

Během tří dosavadních zápasů
prostějovských volejbalistek v aktuální sezóně nasbírala úderná
univerzálka suverénně nejvíc
bodů, navíc i s nejvyšší útočnou
úspěšností z celého vékáčka. Přesto je tohle naše ocenění pro ni
s velkou výstrahou, neboť „Kopy“
zároveň často chybuje a v některých fázích střetnutí týmu
vůbec nepomáhá.
Zlepšení je zkrátka potřeba jak
u ní, tak u celého
družstva.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Prostějovské volejbalistky zatím stihly pouze tři
soutěžní zápasy. Rozebíráme, jaké v jejich podání byly

že jsme na ně měly. Ale zároveň jsem
strašně ráda i za ten jeden, Šelmy totiž
patří mezi největší favoritky extraligy.
My jsme dokázaly využít toho, že začaly přípravu později a nejsou ještě tolik
sehrané,“ hodnotila vstupní mač prostějovská nahrávačka Iva Šípová.
Po odloženém střetnutí ve Šternberku
nastoupilo vékáčko i podruhé doma,
tentokrát s Přerovem. A proti papírově
možná nejslabšímu soupeři mělo dost
velké problémy. Znovu prospalo začátek,
ztratilo zahajovací sadu a po dominantní
druhé části (25:6!) hrozily další komplikace rovněž ve třetím dějství. Ty však
Hanačky s vypětím sil zažehnaly, aby ve
zbytku derby nad Zubřicemi už kralovaly
k výsledku 3:1. „Rozhodla těsně vybojovaná koncovka třetího setu, ve čtvrtém
jsme pak hrály znovu lépe od stavu 8:8
až do konce. Máme tři důležité body do
tabulky, na druhou stranu výkon jsme
dnes odvedly příliš moc kolísavý. Hlavně
v nástupu a pak i chvílemi během utkání
na nás byla znát nervozita, že Přerov bychom měly hladce porazit,“ ohlížela se
slovenská smečařka VK Karolína Fričová.
Do třetice na vlastní palubovce Prostějovanky nastoupily ve 4. dějství, šlo o důležitý střet s výkonnostně srovnatelným KP
Brno. Bohužel kromě jedné sady, kterou
opět získaly skoro jednociferným skóre,
ale hostitelkám vůbec nevyšel. Jihomoravský celek byl takřka ve všem lepší,

BODY

1. Tereza Pluhařová 22 %, 2. Karolína Fričová
18 %, 3. Aneta Weidenthalerová 17 %, 4. Adéla Stavinohová 15 %, 5. Gabriela Kopáčová,

PØIHRÁVKA

1. Gabriela Kopáčová 44 %, 2. Kateřina Kvapilová
43 %, 3. Michaela Jurčíková 37 %, 4. Iva Šípová 33
%, 5. Karolína Fričová 31 %, 6. Aneta Weidenthalerová 24 %, 7. Tereza Pluhařová 21 %, 8. Tereza
Baláková a Klára Dvořáčková 0 %.

ÚTOK

1. Gabriela Kopáčová 71, 2. Karolína Fričová 46,
3. Kateřina Kvapilová 28, 4. Michaela Jurčíková
28, 5. Tereza Pluhařová 20, 6. Aneta Weidenthalerová 11, 7. Iva Šípová 6, 8. Klára Dvořáčková 1.
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PROSTĚJOV Pouhé tři odehrané zápasy v aktuálním extraligovém ročníku je sice dost malý
vzorek, ale při momentálně zastaveném českém sportu jsme se i tak rozhodli zmapovat dosavadní statistické ukazatele volejbalistek VK
Prostějov v jednotlivých herních činnostech.
Stejně jako v minulé sezóně bodově vládne univerzálka Gabriela Kopáčová, jež má z celého týmu
rovněž nejvyšší úspěšnost útoku i dobré bloky
a top užitečnost, kterou ale poněkud sráží časté
chyby při zakončení. Vydatným počtem es na servisu vyniká blokařka Kateřina Kvapilová, ačkoliv
dost podání i zkazí.
Na přihrávce se zatím nejvíc daří smečařce Tereze Pluhařové, zatímco libero Adéla Stavinohová
je dosud platnější spíš skvělou obranou v poli.
Komplexně solidní práci všemi činnostmi odvádí
smečařka Karolína Fričová, po téhle stránce se k ní
blíží také blokařka – kapitánka Michaela Jurčíková.
(son)

1. Gabriela Kopáčová +36, 2. Karolína Fričová +29, 3. Michaela Jurčíková
+21, 4. Kateřina Kvapilová +16, 5.
Tereza Pluhařová +8, 6. Iva Šípová +6,
7. Klára Dvořáčková +1, 8. Aneta Weidenthalerová 0, 9. Tereza Baláková -1,
10. Adéla Stavinohová -6.
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1. Kateřina Kvapilová 9, 2. Karolína
Fričová 5, 3. Gabriela Kopáčová, Michaela Jurčíková a Iva Šípová 4, 6. Tereza Pluhařová a Aneta Weidenthalerová
3, 8. Klára Dvořáčková 1.

ESA

1. Michaela Jurčíková 8, 2. Gabriela Kopáčová 7, 3. Kateřina Kvapilová a Karolína Fričová 6, 5. Tereza Pluhařová 3.

BLOKY

Michaela Jurčíková a Kateřina Kvapilová 0 %.

Kvapilová dobře podává, Pluhařová přihrává,
duo Jurčíková a Fričová je komplexní
a Stavinohová výborná v poli

Individuální statistiky: Kopáčová boduje,

průběh měl kromě zmíněného třetího
dílu víceméně pod kontrolou a Petrášovy svěřenkyně mu zaslouženě podlehly
1:3. „Na dobré úrovni jsme zvládly jediný
set, jinak nám to vůbec nesedlo. Mladým
protihráčkám většinu času vycházelo
skoro všechno, výborně bránily i útočily
a my jsme se fakt trápily, nedařilo se nám
zakončením skládat míče na zem. A zase
jsme dělaly moc chyb,“ vracela se k nepříjemnému klopýtnutí další smečařka Aneta Weidenthalerová.
Dosavadní vývoj sezóny zrekapituloval
také hlavní trenér. „Naše výkony zatím
provází několik společných znaků. Po-
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Určitě nejlepší výkon předvedly hned
v úvodním kole proti Šelmám Brno.
I z nepříznivého stavu 0:2 dostaly spolufavoritky soutěže do úzkých, setový
stav vyrovnaly na 2:2, přitom jim nadělily jednociferný debakl 25:9 a dlouho
vedly i v tiebreaku. Až rozhodující míče
v závěru zvládly zkušené obhájkyně
prvenství lépe, přesto se získaný bodík
za těsnou porážku 2:3 bral jako dílčí
úspěch. „Samozřejmě bych byla radši,
kdybychom urvaly dva body, proto-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Za normálních okolností už by volejbalistky VK
Prostějov měly za sebou téměř polovinu základní části UNIQA
extraligy žen ČR 2020/21 a navrch druhé kolo aktuálního ročníku Českého poháru. Jenže nemají. Místo toho absolvovaly
od začátku sezóny kvůli neustálým koronavirovým odkladům
i současné plošné stopce pro veškerý sport pouhé tři ligové duely. Večerník se ohlíží za tím, jak se v nich prezentovaly.

volby 2020
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www.vecernikpv.cz
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plnění volebních programů. V něm
jsou pochopitelně napříč stranami
samé chvályhodné záměry jako
třeba mírnit dopady sucha a nezabírat zbytečně úrodnou půdu betonem, podpořit školství a propojit
ho s praxí. Hodně se hovoří taky
o větší průhlednosti jednání kraje.
Úkolů si zkrátka nové vládnoucí
partaje daly více než dost. Nyní by
měli doufat voliči (i jiných stran),
že je myslely vážně. A že v kraji,
jak už tomu bylo nespočetněkrát
v řadě mocenských orgánů, zvítězí pracovitost a cílevědomost
spojená se zdravým rozumem.
A že soukromé zájmy a hrabivost
zůstanou až na druhé koleji.
Co dodat? Snad jen hodně štěstí
a elánu do práce!

mnohem těžší a ukáže se naplno,
kolik z práce hnutí v regionu bylo
o využívání a užívání si postů
a kolik o skutečné práci. O parťácích hnutí, sociálních demokratech, ani nemluvě.
Stejně tak složité to ale má opozice. Možná až nečekaný úspěch katapultoval rázem do zastupitelstva
často ne zcela známé tváře, které
nyní zasednou ke stejnému stolu
s ODS, jež přitom dosud na kraji
už vládla. Jak se povede soužití
dosud hlasité opozice s dosavadní
koaliční stranou? To bude rozhodně zajímavé sledovat stejně jako

Z jednoho na sto!

Naprostý veletoč. Tak se dá v krátkosti shrnout politické dění v Olomouckém kraji. Řada voličů se
zjevně rozhodla, že to chce změnu.
Výsledkem je, že hnutí ANO 2011
sice oproti volbám před čtyřmi lety
posílilo, ale nemá z toho nic. Naopak se teď musí sakra hodně snažit,
aby na krajské úrovni bylo vidět.
To se hejtmanu Ladislavu Oklešťkovi, ať si o něm myslíme cokoliv,
dařilo skvěle. V médiích byl často
a rád, snažil se vystupovat jako
bodrý a zároveň schopný lídr. Objektivů a kamer se málokdy zalekl. Nyní to bude mít ANO 2011

5HYROXFH"8N½zRXGDOvÉPÈVÉFH
FR]EXGH]HVOLEÕ

Michal SOBECKÝ

nového vedení Olomouckého mezi
sebou dohodla.
Večerník bude obsazení vedoucích postů v Olomouckém kraji bedlivě sledovat. A je docela
možné, že Prostějovsko přece
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Prostějov (sob) - Stačilo, jdeme od toho. To si nejspíš řeklo
mnoho šéfů stran a hnutí napříč
politickým spektrem. Důvod?
Letos jich v krajských volbách
kandidovalo pouze 15. Jak známo, j to nejnižší počet od roku
2008. Před čtyřmi lety se například o hlasy voličů ucházelo hned
jedenadvacet subjektů. Řada jich
však tehdy skončila hluboko pod
jedním procentem získaných hlasů. Což se letos „povedlo“ hned
sedmi stranám. Budou tedy ještě
příští rok kandidovat ve volbách
celostátních? Nebo jsme viděli
jejich poslední tečku? Monarchistům, ODA, ale také Moravanům zdánlivě zvoní umíráček.
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jen bude mít ve vedení svého
zástupce! Podle exkluzivního
zdroje je ve hře sektor cestovního ruchu. Další jednání je naplánováno na středu 21. října.
Povede se to?
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Foto: internet

se budou volit také noví náměstci
hejtmana a radní Olomouckého kraje. Představen a volen bude též nový
uvolněný zastupitel. Nově tvořená
koalice má tedy už jen posledních
jedenáct dnů na to, aby se o členech
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náctičlenné Radě Olomouckého
kraje, z toho jedno neuvolněné.
Druhý koaliční partner Spojenci
pro Olomoucký kraj, které tvoří
strany KDU-ČSL, TOP 09, Strana
zelených a hnutí Pro Olomouc,
bude mít prvního náměstka
hejtmana, dalšího řadového náměstka a jednoho uvolněného plus
jednoho neuvolněného radního.
Třetí z celé koalice ODS si nakonec
vyjednala dva náměstky hejtmana,
neuvolněného radního a uvolněného zastupitele. Kromě kandidáta na
hejtmana Josefa Suchánka však nepadla konkrétní jména na uvedené
posty. „A tak to zůstává i nadále.
Probíhají další společná jednání, na

kterých se bavíme také o tom, co
jednotlivé funkce budou mít za
kompetence. Konkrétní jména,
tedy kromě toho mého, zatím ale
opravdu nepadla,“ sdělil Večerníku
v neděli večer Josef Suchánek, budoucí hejtman Olomouckého kraje. Jak dodal, další společné jednání
členů nové koalice jsou naplánována na začátek nadcházejícího týdne,
jasněji o jednotlivých postech
i o tom, kdo je nakonec obsadí, by
mohlo být v úterý odpoledne. „Série jednání i nadále probíhají, konkrétní jména ale zatím známa nejsou,“ potvrdil Michal Zácha,
předseda regionálního sdružení
Občanské demokratické strany.
Podle informací od Josefa Suchánka
svolal současný hejtman Ladislav
Okleštěk ustavující Zastupitelstvo
Olomouckého kraje na pátek 30.
října. Na něm se už bude volit i nový
první muž hejtmanství, který povede kraj v následujících čtyřech letech. A nejenom to. V uvedený den
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spouštíme
nový web

Prostějov (sob) - Hned několik
radních a náměstků hejtmana po
volbách přišlo o práci. Důvod je
různý: nízké postavení na kandidátkách, v dalších případech zase
neúspěch celé strany. Do rady se
tak tentokrát nedostal náměstek
Milan Klimeš, který měl dosud
na starost životní prostředí. Kandidoval za ANO 2011, které sice
volby vyhrálo, skončil však nakonec až jako šestý náhradník. Hůře
se vedlo i dvojici Pavel Šoltys
a Ladislav Hynek. Oba sociální
demokraté byli dosud náměstky
hejtmana. Jejich strana neuspěla,
když se nedostala ani do zastupitelstva. Inu, střídání stráží tentokrát přichází skutečně ve velkém.

politická uskupení nemají moc šancí
a do krajského zastupitelstva se nedostanou. Ovšem s výjimkou ČSSD
a KSČM, jejichž konečné volební
výsledky šokovaly snad každého...
V jedné záležitosti se ovšem Večerník „sekl“, a to pořádně. Procenty jsme vyjádřili své předpovědi
u jednotlivých lídrů kandidujících
subjektů, jaké mají šance stát se
novým hejtmanem Olomouckého kraje. A tady jsme s jediným
procentem zařadili lídra Pirátů
a STAN Josefa Suchánka až na
poslední místo. A bum! Právě tento politik je nakonec po povolebním vyjednávání a nově se tvořící
koalici jediným kandidátem na

hejtmana Olomouckého kraje.
Kdo by to ještě před volbami řekl?
Večerník tedy ne! Naopak šanci
na obhajobu postu hejtmana jsme
u Ladislava Oklešťka z vítězného

Večerník původně přisoudil minimální šanci
PROSTĚJOV Součástí posledního zářijového vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku byla
také speciální příloha věnovaná
ryze volbám do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Pár dní
před otevřením volebních místností Večerník tradičně tipoval,
jak krajské volby dopadnou…
Což o to, vítěze se nám odhadnout
podařilo a stejně i to, že přes jasné
vítězství to bude mít hnutí ANO
2011 náročné se sestavením koalice. Těžké to zvolení zástupci okolo
hejtmana Ladislava Oklešťka skutečně měli, až to bylo nakonec nad
jejich síly. Ve většině případů Večerník také správně předpověděl, jaká

(QVQ2KT¾VKC56#0

hnutí ANO vyjádřili dvaašedesáti
procenty. Nezdařilo se.
Inu, tipovat je jednoduché, ale skutečnost může být někdy opravdu
zcela odlišná.
(mik)
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Prostějov (sob) - Trochu stranou pozornosti zůstali Monarchisté, tedy strana Koruna česká.
Ta patří k již tradičně kandidujícím stranám, ač její obliba u volící veřejnosti není vysoká. Zajímavé ale je, že k letošním krajským
volbám vyslala také nejvíce
osmdesátníků. Na kandidátce
měla hned čtyři. Bez zajímavosti
navíc není, že hned dva pochází
z Prostějovska. Řeč je například
o Ivo Jirotkovi, kterému je nyní
86 let. A rovněž o rok mladší Evě
Suchánkové, pedagožce, amatérské divadelnici a hybatelce kulturního dění. Zajímavostí je, že
ani v tomhle věku se nejednalo
o nejstarší kandidáty. Tím vůbec
„nejzkušenějším“ byl ještě o rok
starší Milan Hrubý.

Juniorky VK v úvodním turnaji ZAUJALO NÁS extraligy
VŠE
PROHRÁLY
OBRAZEM
TIP NEVYŠEL
Hejtmanem
bude Suchánek,
kterému

5DGQÉSÔLvOLRSU½FL
Hromadnì

Plumlov (mik) - V minulém vydání Večerníku si zařádil nemilý
šotek. Na tematické čtyřstraně
věnující se dozvukům krajských
voleb se v této rubrice objevila
redaktorem chybně zpracovaná zprávička, že ve Smržicích
fandí komunistům a naopak
ODS v této obci utrpěla debakl.
Všechno je jinak... Zmíněné konstatování, že komunisty v obci
volilo 9,15 % voličů, zatímco
ODS pouze 4,22 % voličů, redakce omylem přisoudila Smržickým. Pravdou ovšem je, že tato
data z volebních výsledků patří
Stražisku! Abychom věc narovnali na pravou míru, tak v krajských volbách získala KSČM
ve Smržicích pouhých 1,82 %
hlasů, zatímco ODS 10,97 %.
Večerník navíc posílá do Smržic
velkou omluvu!

2POXYDGR6PUzLF

RYCHLÝ
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Už uprostřed minulého týdne se
lídři nových koaličních stran nechali slyšet, že v koaličním memorandu
souhlasili s nominací na post nového hejtmana Olomouckého kraje,
kterým tak bude Josef Suchánek,
lídr společné kandidátky Pirátské
strany a STAN (STarostové A Nezávislí). Toto politické uskupení
bude mít navíc ještě tři místa v jede-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

OLOMOUCKÝ KRAJ Čas znovu o týden pokročil a členové vyjednávajících týmů dolaďují další a další podrobnosti nové koaliční
smlouvy mezi Piráty a STAN, seskupením Spojenci pro Olomoucký
kraj a ODS. Právě toto spojení tří politických subjektů, které z vlády
na krajském úřadě vyšachovaly vítězné hnutí ANO, v těchto okamžicích podle informací Večerníku z nedělního večera dojednává
obsazení vedoucích postů na kraji konkrétními lidmi.

„Stále jednáme o obsazení vedoucích postů v koalici,“
prozradil budoucí hejtman Josef Suchánek
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Zhoršující se Dosavadní výkony ļFO7,
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ƔƔ S jakými pocity jste přijal výsledky krajských voleb?
„Byl jsem naštvaný, že ČSSD v Olomouckém kraji chybělo několik stovek hlasů k postupu do zastupitelstva...! Že jsme nedokázali přesvědčit
naše voliče, aby přišli k volbám. A že
stále doplácíme na centrální politiku.
Potěšilo mě ale, že okres Prostějov se
nad pět procent dostal. Potěšily mě
výsledky ČSSD v Kostelci na Hané,
kde tamní organizace a Laďa Hynek
odvedli skvělou práci.“
ƔƔ ČSSD zaznamenala další propad a nedostala se do krajského
zastupitelstva. Jaké jsou podle vás
hlavní důvody?
„Tyto volby byly referendem o vládě
a my jsme to odnesli. Je zřejmý zdrcující vliv celostátní politiky. Na účast
ve vládě doplácíme. Andrej Babiš
vyluxoval naše voliče! Navíc ČSSD

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Bude mít co dělat,
aby sociální demokraty v Prostějově stabilizoval a za dva roky
je připravil na komunální volby.
Předseda Okresního výboru ČSSD
v Prostějově Bedřich Grulich (na
snímku) přičítá neúspěch „oranžových“ v nedávných krajských
volbách celostátní politice a také
tomu, že voliče odsál sociálním demokratům Andrej Babiš.

dostala republikově k urnám
jen pětačtyřicet procent
svých bývalých voličů.
Na druhé straně naši
zástupci ve vládě prosazují a prosadili celou
řadu dobrých věcí pro
lidi. Ovšem v důsledku omezeného
přístupu do médií to
občané často nevědí.
PR mašina Andreje
Babiše jede naplno
a některé naše dobré počiny si přisvojuje. Je dobré si důvody říct a přiznat i chyby. Ale nemá
smysl se uanalyzovat.“
ƔƔ Nezlobte se, ale zaznamenali
jsme ze strany koalice ČSSD a Patriotů Olomouckého kraje velice
chabou předvolební kampaň. Nemůže to být jeden z důvodů, proč
sociální demokraté neuspěli?
„Nezlobím se. A může! Kampaň bych
ale nenazval chabou. Odpovídala finančním možnostem ČSSD. Reklama v médiích a přístup na billboardy
jsou dnes o velkých penězích. Nemůžeme a popravdě nechceme soutěžit
s gigantickou kampaní ANO, ODS
a SPD. Proběhla prezentace v médiích, na sociálních sítích, v rámci možností na billboardech, zorganizovali
jsme odložený první máj, proběhla
kontaktní kampaň, kandidátku jsme

QDäHYROLÿH´

vyluxoval

„Andrej Babiš
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do krajského zastupitelstva pak dokonce
v roce 2008 obdržela od voličů neuvěřitelných 39,78 % hlasů. O těchto číslech
se dnes sociálním demokratům může jen
zdát. Ve volebních preferencích se ČSSD
propadá i v celostátní politice.
V Prostějově po známých kauzách s finančními dary z roku 2015 a rezignaci primátora Pišťáka a následně i Aloise Mačáka
z funkcí získala v komunálkách roku 2018
už jen 11,23 % hlasů. A propad v krajském

&KDQFHOLJDVH]DVWDYLODSRGHV¿WÇPNROH
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otevřeli osobnostem. Kampaň by
měla být o programu, ne o počtu billboardů. Ale vnímám, že dnes vítězí
počet billboardů. Strany by měly mít
legislativou omezený rámec finančních prostředků, jež mohou dát do
kampaně. Nedělám si iluze, to se zřejmě nestane...“
ƔƔ Za dva roky tu máme komunální volby. Co uděláte s prostějovskou ČSSD, aby se po nich dostala
do prostějovského zastupitelstva?
„Stále platí, že se jako součást koalice
na radnici budeme chovat korektně.
Máme právo na vlastní názor a rozhodnutí. Máme témata a návrhy, které
představíme a o nichž jsme přesvědčeni, že přinesou občanům města Prostějov užitek. Budeme tedy pracovat.
Připomeneme, co jsme prosadili v minulosti a v tomto volebním období.“

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Příjmení Janeček není pro fanoušky prostějovského hokeje žádnou neznámou. Hned několik sezón hájili barvy
klubu bratři Martin a Michal, jejich otec Jiří jej dlouho řídil jako funkcionář. V létě se na soupisce jméno Michal Janeček (na
snímku) objevilo znovu. Jedná o syna dnešního sekretáře a trenéra mládežnického SK 1913, který se během letní přípravy
bil o místo v týmu ve svém rodném městě. To se také podařilo
a s Jestřábem na prsou tak Michal junior naskakuje v nové sezóně Chance ligy.„Vždycky jsem chtěl hrát za muže tady ve městě,
kde jsem vyrůstal,“ přiznává dvacetiletý forvard.

Výkony Jestřábů by se prozatím daly
označit jako jízda na horské dráze.
Po prvním zápase ročníku a prohře
2:3 v Jihlavě přišla hned na to výhra
6:3 v prvním domácím utkání proti
Třebíči. Takto to vlastně pokračovalo i v dalších utkáních, po vítězství
přišla prohra a naopak. Výhru za tři
body brali svěřenci trenéra Šejby
ze zápasů s Třebíčí, Kadaní a Vrchlabím. Dvakrát se pak radovali ještě po vítězství v prodloužení nad
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2
2
1
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2
3
2
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2
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3
3
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1
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31:18
24:17
22:16
30:29
32:22
30:22
23:16
37:33
21:19
18:19
18:24
22:23
24:29
19:31
17:22
11:14
15:36
6:10
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16
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Mladého Michala čeká v dresu
Jestřábů souboj proti strýci Martinovi

práci a oni ji úplně znehodnotí. To
prostě nelze,“ hodnotil kouč Šejba
v září nepovedený zápas.

VP PP
2 0
0 1
2 0
1 2
1 1
0 3
1 0
2 0
0 1
0 1
1 2
0 0
2 1
0 1
1 1
1 0
1 0
0 1

TABULKA CHANCE LIGY

Kolínem a Benátkami nad Jizerou.
O tři body přišli při střetu s Jihlavou, Havířovem, Ústí nad Labem,
Sokolovem a Šumperkem.
/WåUVXQ
V
V
Nejlepší zápas, co se skóre týče, 1. Poruba
9
4
odehráli hokejisté Prostějova 30. 2. Jihlava
7
5
září na domácím ledě s Kadaní. 3. Slavia Praha
8
4
Celek ze západních Čech přejeli 4. Benátky n. J.
9
4
Jestřábi jednoznačně 8:1. Přede- 5. Sokolov
8
4
hrávku 14. kola s Havířovem však 6. Kladno
8
4
Hanáci prohráli 1:4. Za nejméně 7. Vsetín
7
4
povedený zápas by ale i sami hráči 8. 3URVWČMRY
10 3
určitě označili 5. kolo proti Benát- 9. Vrchlabí
6
3
kám nad Jizerou před domácími 10. 3ĜHURY
7
3
fanoušky. V tomto utkání si Hanáci 11. Ústí nad Labem
7
2
nedokázali udržet trojbrankové ve- 12. Frýdek-Místek
7
3
dení 5:2, které si vytvořili zkraje 3. 13. /LWRPČĜLFH
6
1
třetiny. Zápas nakonec dospěl až do 14. Šumperk
9
2
prodloužení, po kterém bral Pros- 15. Kolín
6
1
tějov alespoň dva body. „Odskočili 16. +DYtĜRY
5
1
jsme soupeři na 5:2, nevím ale, co 17. .DGDĖ
7
1
se potom stalo. Kluci toto přece ne- 18. 7ĜHEtþ
2
0
smí udělat, takto konec podcenit.
Když jsme vedli 5:2, tak to na ledě v pohodě dohráli. Ale toto… No
stačilo odehrát s velkou zodpověd- dnes dostanou. To si přece nemoností, bez vyloučení, zápas bychom hou dovolit. Člověk dělá nějakou

XVPtYiVHGDOåt]URGX-DQHĀNţ

soutěži! Což je v době koronavirové
s hromadou odložených mačů i s momentálně přerušeným programem
malý div. „Covid jsme prodělali už
během letní přípravy, díky tomu jsme
od začátku ligy po téhle stránce zdraví. A navíc jsme měli štěstí na soupeře, že i oni v době našich vzájemných
utkání nebyli v karanténě. Uvidíme,
co přijde dál,“ odtušil Šejba s odkazem na nejistotu při současném nouzovém stavu v České republice, který
se může nepěkně protáhnout.

PROSTĚJOV Před minimálně
čtrnáctidenní pauzou odehráli
Jestřábi celkem deset soutěžních
utkání Chance ligy. Do plánu hry
Jestřábům zasáhl pouze jeden odložený zápas s Frýdkem-Místkem,
místo toho si ale Hanáci předehráli utkání 14. kola s Havířovem.
Takový počet odehraných zápasů
má pouze prostějovský celek. Se
třinácti body mu patří až 8. místo
prvoligové tabulky.

43

Hned čtyři zástupce mají Jestřábi
v elitní desítce kanadského bodování
prvoligové soutěže. Vede Petr Chlán
se 12 body (7 + 5), třetí Lukáš Žálčík
má 11 (6 + 5), čtvrtý David Bartoš 11
(3 + 8) a sedmý Petr Mrázek 10 (5 +
5). Hanáky však zvýhodňuje jasně
nejvyšší počet absolvovaných utkání.
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Winter Classic
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NEJ události
Chance ligy
1. Uniklá nahrávka
v Tøebíèi

Obránce LHK René Piegl si
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„Hlavně doufám, že tohle
omezení bude poslední
a nebude se už dál
prodlužovat.“

Výrok:

Michal KADLEC

OLOMOUC, PROSTĚJOV Je lídrem nejen krajské organizace ČSSD,
ale zároveň vedl kandidátku nově
vytvořené koalice sociální demokracie a Patriotů Olomouckého kraje do krajských voleb.
Jiří Zemánek (na snímku)
před těmito volbami novou
koalici vychvaloval s tím, že
právě spojení s osobnostmi
Olomouckého kraje přinese
ČSSD další hlasy voličů a že
věří ve dvouciferný volební výsledek. Omyl! ČSSD a Patrioti
Olomouckého kraje ve volbách do
Zastupitelstva Olomouckého kraje
nepřekročili pětiprocentní výsledek
a nezískali žádný mandát krajského
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nějakých dvě stě hlasů. Když si vezzastupitele.
meme, že se voleb v kraji zúčastnilo
nějakých 187 tisíc lidí... Přiznejme si
ƔƔ Jaké jsou vaše pocity z výsledků však, že o podobnou facku jsme si jako
voleb, které poslaly ČSSD a Patrioty sociální demokracie na celostátní i reOlomouckého kraje mimo krajské gionální úrovni už dlouho koledovali,
zastupitelstvo?
není to záležitost jen posledních pár
„Říká se, že statistika nuda je, ale ona měsíců.“
se skutečně ošidit nedá. Už z dlouho- ƔƔ Čím to, že obecně levice zaznadobých průzkumů za poslední půlrok menala takový propad?
před volbami bylo jasné, že se naše pre- „Nemyslím si, že levice zaznamenala
ference pohybují na hraně vstupu do propad. Nebo si snad myslíte, že hnutí
zastupitelstva, spíše pod ní. Z tohoto ANO a SPD praktikují pravicovou popohledu byl náš zisk možná maximem litiku? Pakliže je to však míněno jako
toho, co se v danou chvíli dalo udělat. propad tradičních levicových stran,
Přesto se netajím tím, že je konečný k nimž bychom vedle ČSSD počítali
výsledek velkým zklamáním. Je třeba i komunisty, tak je to podle mě způz něj vyvodit zásadní důsledky.“
sobeno tím, že nás oba výše zmíněné
ƔƔ Upřímně. Očekával jste tak cha- nové subjekty, k nimž s ohledem na
bý výsledek?
naši vlastní historii počítám i ANO, vo„Nejvíce mě mrzí to, že nám pro pře- ličsky ‚vyluxovaly‘. A to do značné míry
kročení hranice pěti procent chybělo také akcentem na populistická témata

a líbivou politiku. Čistě pragmaticky
vzato bychom to asi měli dělat také,
sázeli jsme však na seriózní politická témata. Možná se to dnes už tak úplně
nenosí.“
ƔƔ Proč ČSSD nedokázala
„prodat“ dobrou práci, kterou
odvedla v minulém volebním
období na krajském úřadě?
„Jsem rád, že je tak naše práce vnímána, protože si myslím
totéž. Předáváme kraj v daleko
lepší ekonomické kondici, než byl
předtím, navíc s řadou realizovaných investic, pod nimiž jsem jako investiční náměstek hejtmana podepsán.
Je ale pravda, že se v rámci koalice většinově prezentoval směrem k veřejnosti
jen její nejsilnější člen. Byla to asi naše
velká chyba, ale tak to bylo na kraji od
začátku zkrátka nastaveno.“
ƔƔ Co znamená propad ČSSD pro
komunální politiku v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje?
„Na to nejlépe odpoví okresní a následně krajská konference, které se teď postupně chystají a proběhnou do konce
roku.“
ƔƔ Dokáže se ČSSD vzchopit alespoň na regionální úrovni a zaujmout
voliče například v komunálních volbách, které se konají už za dva roky?
„Byl bych špatný manažer a lídr, kdybych tomu nevěřil. Nicméně před
komunálními volbami nás čekají ještě
příští rok ty do Poslanecké sněmovny.
Ty jsou sice daleko víc o celostátní
politice, přesto i na regionální úrovni musí být nyní naší prioritou právě
ony.“

Bude to pro vás pikantní souboj?
„Chtěl bych hlavně odehrát co nejvíce
„To je těžké takto říct. Až takový zápasů a pomoci tomu týmu k dozápas přijde, tak pak se o tom více brým výsledkům.“
pobavíme. (smích) Aktuálně to nějak
neřeším. Čekám jen na to, kdy se liga
opět rozběhne.“
yy Když už jsme u té rodiny... Dostáváte nějaké hokejové rady ať už
od otce, nebo od strýce?
„Občas mi určitě něco poradí.
V některých věcech spoléhám ale
také sám na sebe. Navíc se snažím učit
i od zkušenějších hráčů, které máme
v týmu.“
yy Ještě před pauzou jste odehráli
dvě utkání před prázdnými tribunami, jaké to bylo?
„Samozřejmě je to hodně jiné.
Na ledě se ale soustředím
především na hru,
takže by se dalo
říct, že jsem to zas
tak moc nevnímal.“
yy Jaké máte
osobní cíle do
Foto: www.lhkjestrabi.cz
zbytku sezóny?

počasí venkovním tréninkům však
nepřeje. Jak to tedy teď máte?
„Dalo by se říct, že trénujeme
normálně. I teď přes nepříznivé počasí
to po skupinkách jde. Je nás venku asi
kolem pěti.
yy Udržujete se v kondici i nějak
sám?
„Připravuji se normálně jen s týmem.
Věci na udržení kondice máme při trénincích intenzivní.“
yy Jak toto omezení celkově
vnímáte?
„Tak samozřejmě je to pro nás dost
nepříjemné. Na druhou stranu
prochází tím teď každý. My se s tím
bohužel musíme nějak vyrovnat.“
yy Jak se podle vás s tou stopkou
tým vyrovná?
„Doufejme, že nás to nějak neposkvrní a budeme co nejdříve zpět.“

PROSTĚJOV Celé lidstvo prochází kvůli
snaze o zvládnutí koronavirové krize hodně
turbulentním obdobím, jež v České republice
nabralo za poslední týdny na až příliš velké
divokosti. Ta se citelně dotýká veškerého
sportu včetně profesionálního ledního hokeje, kam spadá i Chance liga včetně mužstva
LHK Jestřábi Prostějov.
Z přehršle nových informací chrlených
každodenně do éteru mělo několik zcela zásadní
vliv. Ta první, zatraceně nepříjemná byla potvrzena hned zkraje minulého týdne. Šlo o rozhodnutí vlády ČR, že zastavení všech sportovních soutěží i zákaz trénování ve vnitřních
prostorech potrvá až do konce nouzového stavu,

tedy do úterý 3. listopadu. A to minimálně,
neboť razantní opatření se s ohledem na vývoj
zdravotní situace v zemi mohou ještě prodloužit.
Nejen před prostějovskými hokejisty tak vyvstala nutnost přerušit normální přípravu na ledě
a tréninky přesunout do venkovního prostředí,
navíc po skupinkách maximálně šesti osob
pohromadě. Ačkoliv tohle početní omezení
bylo následně zpochybněno právním výkladem
o tom, že neplatí pro sportovce vykonávající tím
svou obživu jako podnikatelskou činnost.
Každopádně další černá zpráva přišla rovněž
hned v pondělí 12. října oznámením, že vedení
státu zatím neschválilo finanční kompenzace
profesionálním týmovým sportům za škody

způsobené covidem-19. Což by bylo obzvláště
pro hokej naprosto likvidační, proto se celou
komunitou fanoušky nejoblíbenějšího odvětví
rozšířila obrovská vlna nejistoty i nevole. Naštěstí
o dva dny později vláda ekonomické odškodnění
přece jen odsouhlasila, a to v celkové výši půl
miliardy korun. Přičemž každý prvoligový hokejový klub může dostat maximálně 2,5 miliónu
Kč, pokud vznese oprávněný nárok.
Koncem týdne navíc vedení Českého hokejového svazu společně s oddíly oslovilo premiéra
Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Romana Prymulu s žádostí o co nejdřívější povolení tréninků na ledě zimních stadionů
(samozřejmě krytých, nikoliv nezastřešených).

„Hráči a členové realizačních týmů vykonávající zaměstnaneckou či podnikatelskou
činnost ztratili možnost, aby se připravovali na
soupeření s konkurencí. Tréninky by probíhaly
s vyloučením veřejnosti a v nejpřísnějších hygienických podmínkách, přičemž velká většina
hráčů i členů realizačních týmů již nákazou
prošla,“ zdůvodnil prezident Českého hokeje
Tomáš Král.
Existuje tak naděje, že by i Jestřábi mohli snad
v brzké době znovu obnovit klasický tréninkový
proces na bruslích. Bohužel zápasové vytížení je
až do 3. listopadu prakticky vyloučeno, za tuhle
dobu odpadne celkem šest kol Chance ligy plus
celá řada plánovaných dohrávek.
(son)
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yy Od karantény na přelomu
července a srpna jste hráli bez
přerušení. Teď přišla další povinná pauza, tentokrát pro všechny
a minimálně na 14 dní. Co k tomu
říct?
„Bohužel situace je, jaká je. Musíme
se s tím nějak vyrovnat a až zase povolí hrát, tak pokračovat tam, kde jsme
skončili. Snad se to dá co nejdříve do
pořádku.“
yy Podle opatření nesmíte ani
společně trénovat v hale. Aktuální

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

tvrdí politolog Pavel Šaradín

yy Jak hodnotíte dosavadní průběh
soutěže a týmový výkon?
„Určitě by to mohlo být lepší. Myslím si, že si to ale časem sedne více
a dostaví se ještě lepší výsledky. Je tu
nový tým, takže se vše musí ještě trochu urovnat.“
yy V Prostějově jste hokejově
vyrůstal, juniorskou éru jste vesměs
strávil v Havířově a Chomutově.
Proč jste se rozhodl vrátit zpět na
Hanou?
„Už delší dobu jsem se chtěl vrátit zpět
domů. Prostějov pro mě tedy byl jasnou volbou.“
yy Přišel jste sem během letní
přípravy a bojoval jste o místo
v týmu. Jaké bylo dostat se do finálního kádru pro sezónu 2020/2021?
Jste za to rád?
„Ano, to jsem. Vždycky jsem chtěl
hrát za muže tady ve městě, kde jsem
vyrůstal.“
yyVáš otec Michal Janeček trénuje v SK Prostějov 1913, strýc Martin
Janeček je trenérem v Porubě. Zápas
s Porubou vás v sezóně teprve čeká.
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I více než třítýdenní zastavení
všech soutěží se těžko chápe, zvlášť
u covidem promořených hokejistů
hrajících navíc bez diváků v hledištích. Aby však profi sportovci
nesměli skoro měsíc ani normálně
trénovat a tím vlastně pracovat? To
už je buzerace nejhrubšího zrna

Zákaz
trénování
na ledì

Suverénně nejlepší zpráva uplynulého týdne? Že vláda ČR konečně schválila ekonomické odškodnění profesionálním sportovním
klubům za újmy způsobené omezeními proti šíření koronaviru.
LHK Jestřábi Prostějov může dostat až 2,5 miliónu korun.

Finanèní
kompenzace
od státu
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HOKEJOVÉ
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c2IDFNXMVPHVLXzGORXKR„K porážce ČSSD přispěla neviditelná kampaň,“

měřítku byl letos ještě horší. Čím to? Jak je
možné, že sociální demokracie ztrácí své
voliče i v Prostějově?
Už vloni vystoupil z této strany její tradiční
a do té doby věrný člen Pavel Smetana. Ten
tehdy Večerníku jasně sdělil, že sociální demokraté se řítí do záhuby. „ČSSD neopouští voliči, ona opouští je! Strana se odklonila od původního programu a zásad, na
kterých vznikla. A výrazně se odvrátila od
zájmu obyčejných lidí,“ nebral si servítky
bývalý dlouholetý prostějovský zastupitel,
radní i náměstek primátorky Pavel Smetana. Podobně kritická k vlastním řadám
byla v roce 2018 po neúspěchu ve druhém
kole senátních voleb Božena Sekaninová.
„ČSSD zabíjí nejednotnost a vnitřní sváry.
Takhle se prostě politika nedělá a já jsem na
to několikrát upozorňovala. Osobně s pokorou přijímám porážku ve druhém kole
senátních voleb, ale sociální demokracie si
tuto prohru zaslouží,“ uvedla před dvěma
roky pro Večerník Božena Sekaninová.
Tyto hlasy nepomohly, propad pokračoval. A jak se tedy na ústup ze slávy dívají další prostějovští sociální demokraté? „V Olomouckém kraji bylo chybou, že veškerou
práci kraje vždy prezentoval pouze hejtman. Občané pak vůbec neznali náměst-

-FQMTCNWLGUVCVKUVKM¾ORTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVč"
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Prostějov (sob) - Nejen četné politické
zkušenosti, ale také spíše starší věk kandidátů. To bylo nyní (a ne poprvé) poznávacím znamením kandidátky ČSSD
do krajských voleb v Olomouckém
kraji. Zajímavostí je, že v první desítce
se nacházel pouze jediný kandidát pod
padesát let, a sice sedmačtyřicetiletý
Viktor Kohout. Na potenciálně volitelných místech se objevili zkušení politici
jako náměstek hejtmana Pavel Šoltys,
jeho kolega Ladislav Hynek nebo někdejší poslanec, původem z Prostějova,
Pavel Holík. Jiří Zemánek má rovněž
zkušenosti z krajské politiky. Ani to však
ČSSD nepomohlo. Slabou náplastí budiž nejvyšší počet preferenčních hlasů
z celé kandidátky pro Ladislava Hynka,
místostarostu Kostelce na Hané.

Česká strana sociální demokracie zažila
v Prostějově zlaté časy v komunálních
volbách v letech 2006 a 2010, kdy získala
30,33 respektive 34,43 % hlasů. Ve volbách

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

„Z blížících se komunálek mám velké obavy,“ přiznává expr

PROSTĚJOV Rozhodně už to není dílem náhody nebo nějakých
nepříznivých okolností, které by nešly zvrátit. ČSSD v Prostějově
a také v Olomouckém kraji dostala v nedávných krajských volbách další pohlavek, a to pořádný.
Poprvé v historii se sociální
Marek
demokraté nedostali do krajského zastupitelstva, i když před volSONNEVEND
bami spojili své síly s Patrioty Olomouckého kraje. Volební výsledek 4,82 % je opravdu tristní a nedůstojný této nejstarší politické
strany v Čechách. Večerník se snažil během posledních dní zjistit
u tradičních tváří prostějovské i krajské ČSSD jejich názory a hlavně, jak z této „oranžové“ šlamastiky ven.

ZAUJALO NÁS

Prostějov (sob) - Sociální demokraté zažili během voleb do krajských zastupitelstev pořádný debakl. A to nejen ve volbách
jako celku, ale také v jednotlivých obcích.
Ty ve velké míře přestaly být baštami sociálních demokratů. Příklad? V Plumlově získala ČSSD pouhých 23 hlasů. Na
třetím místě se umístila pouze v Horním
Štěpánově a také v Kostelci na Hané
a v Němčicích, kde má dosud ČSSD významné zastoupení na komunální úrovni.
I přesto se ale pro ČSSD jedná o ohromný
debakl, na němž se pro stranu dá jen těžko
najít něco pozitivního.

3URVWÈMRYVNRXz¤66'QHYROÉ

Většinou atraktivní a vcelku kvalitní hru dosud nedokázali přetavit ve větší bodový zisk

www.vecernikpv.cz
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d/čåGOG Q VQO XÆUV URQT[ Oč
åGOG U VÊO PGUQWJNCUKV CNG VQ
LGCUKVCMXwGEJPQEQUVÊOOč
åGOG WF÷NCVq 5NCXPQW JN¾wMQW
\HKNOW,¾TC%KOTOCPNGåÊEÊURÊEÊ
D[EJWXGFNUXÆFPGwPÊ\CO[wNGPÊ
PCFUQWéCUPQWUKVWCEÊ8GUX÷V÷
X èGUMÆ TGRWDNKEG C RQVCåOQ
XVW\GOUMÆOURQTVW\XN¾wV÷XNGF
PÊOJQMGLK
6GP UG RąK dąGwGPÊq MQTQPCXKTQ
XÆ QV¾\M[ PGEJV÷P÷ FQUVCN FQ
RQ\KEG \OÊP÷PÆ X VKVWNMW VQJQVQ
éN¾PMW6GF[EKTMWUQXÆJQRTQXC
\QEJQFEG MVGTÚ DG\ LCMÆJQMQNKX
LKwV÷PÊ MT¾éÊ RQ NCP÷ X[UQMQ PCF
\GOÊ C LGJQ DCNCPEQX¾PÊ OčåG
MF[MQNKXUMQPéKVQwMNKXÚOR¾FGO
2ąKéGOå UG VXTFÚO P¾TC\GO NQ
IKEM[ \TCPÊ OQåP¾ K \CDKLG LGP
\¾\TCMGO OčåG X[X¾\PQWV DG\
X÷VwÊ×LO[
2ąÊOQFQQéÊDKLÊEÊLG×F÷UP¾PG
RąKRTCXGPQUV PCwKEJ UV¾VPÊEJ éK
PQXPÊMč X\JNGFGO M VQOW åG UG
FTWJ¾ XNPC EQXKFW PC RQF\KO
XwGQDGEP÷ QéGM¾XCNC 'ZKUVWLG
P÷LCM¾ MQPEGREG LCM RTKO¾TP÷
QEJT¾PKV TK\KMQX÷ QJTQåGPQW UMW
RKPW QD[XCVGN" 0GDQ OÊV CURQÿ
PCEJ[UV¾P[ \XÚwGPÆ PGOQEPKé
PÊ MCRCEKV[" 0KMQNKX ĄGwGPÊO LG

PGUO[UNPÆ Cå RTQVK×UVCXPÊ QOG
\QX¾PÊ XwGEJ FGUGVK OKNKÐPč NKFÊ
X è4 XéGVP÷ H[\KEM[ \FCVPÚEJ
URQTVQXEčtKXTEJQNQXÚEJCRTQ
HGUKQP¾NPÊEJ
0CXÊEJQMGLQX¾6KRURQTVGZVTCNKIC
C%JCPEGNKICLUQWPQXÚOV[RGO
PGOQEK X÷VwKPQX÷ RTQOQąGPÆ
RQUNGFPÊ FQDQW UG JT¾N[ ×RNP÷
DG\ FKX¾Mč 2ąGUVQ LK 4QOCP 2T[
OWNCURQUX÷EGPÊO#PFTGLG$C
DKwGCURQNPCVÆO÷ąO÷UÊEDG\
EKT¾Vč \CXąGNK \CM¾\CNK FQMQPEG
KVTÆPQXCVXGXPKVąPÊEJRTQUVQTGEJ
6QPQTO¾NPÊTQ\WORTQUV÷PGDGTG
1UQDP÷UGCNGPGFKXÊOWåCDUQ
NWVP÷ PKéGOW C RQUVWRGO éCUW
LGP TQUVG OÆ RąGUX÷FéGPÊ åG
M UQWéCUPÆOW F÷PÊ PGFQEJ¾\Ê
X EGNQUX÷VQXÆO O÷ąÊVMW P¾JQF
P÷&QRQTWéWLKRąGéÊUVUKTQ\JQXQT
U P÷MFGLwÊO wRKéMQXÚO ×VQéPÊ
MGO C P[PÊ MQWéGO &WMN[ ,KJ
NCXC 8KMVQTGO 7LéÊMGO X FGPÊMW
5RQTV\ąÊLPC6COVQXwGEJPQ
RTCXFKX÷LG#MQPGéP÷UGP÷MFQ
\P¾OÚ PGD¾N PCRNPQ RQLOGPQ
XCVNKFUMQWDÊFWFQPÊåLUOGLCMQ
RQUNWwPÆQXEGXGFGPKOQEPÚOK
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Mezi hokejovými mantinely

Probíhající sezónu provází přehršel zásadních i nezvyklých
událostí převratného charakteru. Pokud však aspoň pro tuhle chvíli pomineme vliv koronaviru a budeme se věnovat čistě
hokejovým záležitostem v elhákáčku, velmi zajímavý je z našeho pohledu například návrat sportovního manažera Jiřího
Vykoukala na střídačku v roli asistenta trenéra. Doplnil tak hlavního kouče Jiřího Šejbu i dosavadního pobočníka Ivo Peštuku
na triumvirát za situace, kdy ptačí dravci naopak nemají lodivoda brankářů. Peštuka přitom tráví většinu střetnutí v hledišti za
lavičkou zapisováním statistik, zatímco mančaft mají na povel
Šejba a Vykoukal.

Foto: Marek Sonnevend
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Většinou atraktivní a vcelku kvalitní hru dosud nedokázali přetavit ve větší bodový zisk

8:1, Sokolov 2:5, Šumperk 3:4, Vrchlabí 5:2. Pouze v jednom případě se
opakovaly dvě výhry za sebou, stejně
tak dvě prohry v řadě. „Myslím, že
výsledky jsme mohli mít reálně lepší.
Bohužel se nám nepovedlo zvládnout
některé koncovky slibně rozjetých
utkání a v jiných soupeři byli úspěšnější při klíčových momentech, kdy
se zápasy lámaly. Proto se nepodařilo
dosáhnout žádné delší vítězné šňůry,
což je s ohledem na solidní los škoda,“
analyzoval hlavní trenér ptačích dravců Jiří Šejba.
Herně se obměněný prostějovský
tým posunul v porovnání s předcho-

hry rozvíjející fyzičku. Kromě výběhů
jsme přitom hledali místa, která byla
aspoň trochu krytá před deštěm,“ prozradil Večerníku hlavní kouč prostějovského „A“-mužstva Jiří Šejba.
Společně se svými svěřenci i dalšími členy realizačního týmu dbal na
dodržování maximálně povoleného počtu osob pohromadě. „Makali
jsme ve skupinkách po šesti, pořád
se snažíme dbát na dodržování hygienických opatření. Byť už jsme si v létě
koronavirem v podstatě všichni prošli,
nechceme nic podcenit,“ upozornil
Šejba.

Momentální tréninková náplň místo
klasické přípravy na ledě je však nejen
z jeho pohledu pouze vynucenou náhražkou. „Nehodlám si nijak stěžovat,
protože chápu závažnost aktuální zdravotní situace v zemi. Současně je ale jasné, že vzhledem ke specifičnosti hokeje
coby sportu provozovaného bruslením
na ledě nemůže práci mimo kluziště nic
nahradit. Po téhle stránce je naše odvětví
nejvíc znevýhodněné,“ poukázal někdejší špičkový útočník.
Proto doufá ve zlepšení nastolených
podmínek. „Za prvé víme, že vedení
Českého hokejového svazu poslalo vlá-

dě ČR žádost o co nejdřívější povolení
tréninků na ledě pro kluby extraligy
i první ligy. Pokud jí bude vyhověno,
mohli bychom se vrátit na zimák snad
v řádu několika nejbližších dnů. Za
druhé se snažíme nachystat na opačnou variantu, tedy že bude pokračovat zákaz. V takovém případě sonduji
možnosti v Polsku, kam bychom zkusili aspoň dvakrát týdně jezdit za herní
přípravou. Ovšem záleží i na tamním
vývoji s počtem nakažených, jestli tohle
řešení půjde uskutečnit. Uvidíme, co
přinesou další dny u nás v republice i za
hranicemi,“ odtušil Šejba.
(son)

ce tabulky produktivity se kromě Chlána
nachází na 3. místě Lukáš Žálčík s bilancí
11 bodů za 6 gólů a 5 asistencí, na 4. místě
nalezneme dalšího Jestřába Davida Bartoše, který má taktéž 11 bodů za 3 branky
a 8 asistencí. Na 7. příčce výčet Hanáků
uzavírá s 10 body za 5 branek a 5 asistencí
Petr Mrázek.
V létě prošla proměnou kompletně celá
obrana. Oproti loňské sezóně v ní můžeme sledovat o mnoho lepší a stabilnější
výkony. Nejlepším prostějovským obráncem v rámci +/− bodů je teprve dvacetiletý Martin Pěnčík s +5 body. O pomyslné druhé místo obránců se v týmu dělí
František Hrdinka s Robinem Staňkem,

statistiky útoèníci LHK Jestøábi Prostìjov

statistiky obránci LHK Jestøábi Prostìjov

oba +3. V celkovém ligovém hodnocení
obránců má Pěnčík 9. místo.
Stejně jako obrana je nová i brankářská
dvojice. Jednička Jestřábů Ondřej Bláha
má z 9 utkání úspěšnost 88,89 % a aktuálně podle statistik obdrží 3 góly za zápas.
V celkové tabulce gólmanů Chance ligy si
Bláha prozatím svými výkony vysloužil až
16. místo. Dvojka v brankovišti Adam Wolf
odchytal prozatím pouze 1 zápas proti Sokolovu. V Sokolově to pro Hanáky nedopadlo a odjížděli s porážkou 2:5. Wolf si po
tomto zápase odnáší úspěšnost 80,77 %.
Co se týče počtu trestných minut, dalo
by se říct, že jsou na tom Jestřábi relativně
dobře. V tabulce největších hříšníků ligy
se jméno z prostějovské soupisky objevuje až na 15. místě. Nejvíce vylučovaným
hráčem Prostějova je Lukáš Motloch,
který už si na trestných lavicích odseděl
18 minut.
(rei)
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PROSTĚJOV Stejně jako ostatní kluby zažil i celek Hanáků na jaře během
první vlny koronaviru pořádný otřes
ve svých řadách. Během léta se ale
vytvořil slušný tým, který má věkový
průměr 24 let a je konkurenceschopný i těm nejsilnějším soupeřům. To
ostatně dokazuje i během nové sezóny, zahanbit se Jestřábi nenechají ani
v prvoligových statistikách.
Do čela celkového kanadského bodování Chance ligy se dostal mladý útočník
Petr Chlán. Po 10 zápasech má bilanci 12
bodů za 7 gólů a 5 asistencí na brankách
svých kolegů. Pro jednadvacetiletého
útočníka je to na Hané teprve druhá sezóna, ale i tak by se dal nazvat jedním z tahounů týmu. Svými výkony totiž kraluje
útočníkům jak ve svém týmu, tak i útočníkům v celé lize. Ani za své další forvardy
se Prostějov nemusí stydět. V první desít-

-FQMTCNWLGUVCVKUVKM¾ORTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVč"

PROSTĚJOV Zimní stadiony
v České republice osiřely, vládní nařízení je v přiostřené době covidové
od pondělí 12. října nekompromisně uzavřelo. Jak za této prekérní
situace naložili s pokračováním přípravy hokejisté LHK Jestřábi Prostějov?
„Počínaje úterým 13. října jsme až do
pátku 16. října chodili trénovat ven
kondici. Počasí sice hodně nepřálo, ale
nenechali jsme se odradit a pracovali
v rámci možností na tom, co se takhle
venku dá. To znamená nějaké běhání,
cvičení i posilování, případně různé
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Krajské volby 2020 jsou za námi a nejčtenější regionální periodikum
se rozhodlo v rámci přídavku VOLEBNÍ DOZVUKY připravit tematický
seriál pěti hlavních událostí současné politické scény.
Rozebereme nejzajímavější poznatky, přidáme pár čísel, chybět nebudou
exkluzivní rozhovory ani redakční publicistika. A přidat se můžete i vy! Stačí
napsat svůj názor k dané věci a poslat jej na e-mail: redakce@vecernikpv.cz.

Pondělí 19. října 2020

nebo ministra zahraničí Petříčka,“ vyjádřil se prostějovský exprimátor Miroslav
Pišťák.
Na otázku, proč nedávno dopadli sociální demokraté v krajských volbách jako
sedláci u Chlumce, odpověděl také bez
servítků. „Když jsem pozoroval naši předvolební kampaň, nevěřícně jsem kroutil
hlavou. Byla velmi chabá, a jak se později
ukázalo, také neúčinná. V našem pádu
můžeme vidět různé důvody, a je také
pravda, že hodně voličů nám odčerpalo
hnutí ANO. Ale na cizí vlivy se nemůžeme donekonečna vymlouvat. ČSSD
totiž sama přestala plnit úlohu a poslání,
která vyplývají z jejích tradic. Je to škoda.
A abych pravdu řekl, z komunálních voleb v roce 2022 začínám mít velké obavy,“
přiznal Pišťák.
Večerník oslovil ještě bývalého prostějovského poslance za ČSSD Pavla Holíka.
„Co na to říct? Naši voliči přešli k hnutí
ANO, protože politika sociálních demokratů začala být naprosto nečitelná a běžným lidem nesrozumitelná. Chci věřit, že
se to změní, ale musíme si všichni sáhnout
do svědomí a začít makat. Voliči potřebují
jasný signál, že jsme tu pro ně,“ uzavřel toto
téma bývalý poslanec a současný prostějovský zastupitel.
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RQą¾FP÷\MQREG
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nepíše o tom, že by se chuďas začal
paktovat s nemilosrdným miliardářem. To by bylo naprosto proti zdravému rozumu!
Ale pozor! Úpadek sociální demokracie nezačal otevřenou spoluprací
s Andrejem Babišem, který si z ní
velice brzy udělal svůj hadr, s nímž
posléze vytíral dle svých vlastních aktuálních potřeb. Onen sešup dolů byl
zahájen přímo na vrcholu slávy, a to
dnes již legendární větou Jiřího Paroubka: „Dámy a pánové, nechci se
vás dotknout, ale kdo z vás to má…“
Tehdejší předseda nejsilnější vládní
strany ji vyslovil v momentě, kdy novinářům vysvětloval, jak hospodaří se
svými příjmy.
Navzdory následné snaze o obrodu
a zaklínadlům o prosazování zájmů
„obyčejných lidí“, bylo od té chvíle
nezpochybnitelné, že minimálně vrcholní představitelé sociální demokracie žijí docela jinými problémy
a v naprosto odlišném světě než jejich
voliči. Ti navíc ze své podstaty byli

zvyklí přiklonit se k tomu, kdo jim víc
dá. A zatímco zodpovědný (a snad
i proto nepříliš atraktivní) Bohuslav
Sobotka „rozdával“ ze státní kasy
ještě relativně střídmě, jeho nástupce
na postu premiéra to s konjunkturou
v zádech rozjel ve velkém zcela bez
ohledu na státní rozpočet.
Přestože to nyní vypadá špatně,
jedna naděje tu pro ČSSD stále je.
Současný vývoj hospodářství nejen
u nás jednoznačně spěje k tomu, že
dříve či později většina z nás kolektivně zchudne. To se přirozeně neobejde bez skřípění zubů, společenské
nestability a změn názorů. Navíc je
jisté, že i Andrej Babiš jednou skončí.
Kdy to bude, neví nikdo, ale stane se
tak určitě. Pak nastane čas pro pýchy
zbavené členy ČSSD posbírat zbytky svých levicových ideálů a pokusit
se jimi znejistělé lidi získat na svoji
stranu. Bude-li se jim dát alespoň
trochu věřit, není vůbec vyloučeno,
že v nastávající těžké době šanci opět
dostanou...

a pohádka skončila

Určitě to znáte. Na začátku většiny
pohádek máme hrdinu mladého, odvážného, ale chudého jako kostelní
myš. Zásluhou vytrvalosti, píle a pevného charakteru se mu po mnohých
útrapách podaří získat princeznu
a půl království k tomu. Tím ovšem
pohádka končí.
Už se v ní obvykle nepíše o tom, kterak
si chuďas vedl dál. Tak nějak se počítá s tím, že se mu podařilo stát se osvíceným panovníkem, který díky svým
kořenům vždy stál na straně chudých
a znevýhodněných. Ale co když tomu
tak nebylo? Co když se mu život ve
vznešené společnosti zalíbil natolik,
že si za každou cenu snažil osvojit její
manýry? Co když místo svých starých
kamarádů ze zapadlé vesnice začal
poslouchat bohaté monarchy, do jejichž nablýskaných paláců byl zván
na návštěvy? Co když jim dokonce ze
strachu ze ztráty svého dosavadního
postavení začal sloužit? Co potom?
A přesně tohle se přihodilo sociální
demokracii. V žádné pohádce se totiž

ƔƔ ČSSD dostala v krajských volbách v Olomouckém kraji necelých
pět procent hlasů. Jak tento výsledek hodnotíte?
„Určitě je to neúspěch. Každá politická strana, která se dostane pod pětiprocentní hranici, nemůže říct nic
jiného, než že je to neúspěch.“
ƔƔ Je pro vás tento výsledek výsledkem očekávaným?
„I podle předvolebních průzkumů se
strana okolo pěti procent pohybovala
vlastně celou dobu. Ale samozřejmě

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Sociální demokracie utrpěla v Olomouckém kraji
trpkou porážku. Krajské volby
přinesly vládní straně jen necelých pět procent a tak poprvé
od založení těchto samospráv
před dvaceti lety nebude mít
zastoupení v zastupitelstvu
Olomouckého kraje. Dosud přitom byla ČSSD součástí krajské
koalice. To je ale minulost, ČSSD
vyklidila zcela pozice a nyní je
tak čas ptát se na to, proč k tomu vůbec došlo. Po důvodech
jsme pátrali i u politologů, příčiny nám nastínil docent Pavel
Šaradín z Univerzity Palackého
v Olomouci.

nevyskytla pod pětiprocentní hranicí
ani jednou. A pak je tu samozřejmě
druhá věc, kdy se řada oponentů tohoto názoru domnívá, že pokud by
byla ČSSD už teď v opozici, tak by
výsledky byly lepší. Ale je samozřejmé, že konečný výsledek se s největší
pravděpodobností dozvíme až příští
podzim ve sněmovních volbách.“
ƔƔ Jaké téma mohla, či spíše měla,
sociální demokracie ve volbách
v Olomouckém kraji zvednout?
Nebo jaké by mohla použít v příštích komunálních nebo krajských
volbách?
„Na to se velmi těžko odpovídá. Ale
pokud jsem se díval na program sociální demokracie, tak nebyl špatný.
Reflektoval všechny důležité věci i témata v kraji jako třeba ochrana pitné
vody v zemědělské krajině a tak dále.
Nicméně je spíše potřeba mít repre-

zentanty, kteří ten program ponesou a budou vidět. Myslím, že spíše
tohle selhalo. Ale vidíme u mnoha politických strana u politické konkurence, že třeba s programem si nedělají
vůbec starosti. Bylo jen málo politických stran, které vůbec s nějakým programem přišly. Ostatní měli kampaň
založenou pouze na lidech jako třeba
Trikolóra, SPD, komunisté a tak dále.“
ƔƔ Co by měla ČSSD v kraji změnit
do příštích voleb, v tomhle případě
parlamentních?
„Taková poctivější analýza volebních
výsledků přirozeně vyžaduje určitý
čas. Není to dáno pouze tím, že představíte nějakého nového lídra, budete
hovořit více s voliči. Těch věcí je celá
řada, ale nutnou podmínkou úspěchu,
je výběr člověka, který je viditelný.
Měl by to být sice určitě sociální demokrat, zároveň ale schopný oslovit

Těch věcí je celá řada, ale nutnou
podmínkou úspěchu v dalších
volbách, je výběr člověka,
který je viditelný.
demokrat,
Měl by to být sice určitě sociální
e jiných
zároveň ale schopný oslovit volič
.
lídr..
silný
ečně
skut
tě
stran. Pros

větší aktivitou bylo možné zde
tu hranici překonat.“
ƔƔ Dá se tedy říct, že jednou z příčin porážky je ne
úplně viditelná předvolební kampaň v Olomouckém
kraji?
„Pokud jsem se díval třeba na
vizuály, tedy na venkovní reklamu, tak zejména na obcích byly vidět
úplně jiné strany. Nepochybně
to tak mohlo být i volební kampaní.“
ƔƔ Řada stran a hnutí šla
v těchto volbách do koalic,
ČSSD to také potkalo. Byla to
dobrá volba? Nebo by příště
radši měla kandidovat samostatně?
„Ne, určitě to byla dobrá volba nebo
dobrá strategie. Nicméně hodně záleží na tom, s kým se spojíte a kdo jsou
ti lidé, kteří by vám ve vítězství měli
pomoci. A tady si myslím, že až na dvě
výjimky to byl u Patriotů špatný tah.“
ƔƔ Předmětem sporu mezi politology a komentátory také je, zda
ČSSD uškodilo při krajských volbách angažmá ve vládě Andreje Babiše. Jaký je váš názor?
„Víte, na tuhle otázku jsou vždy dvě
různé odpovědi. První je, že jí to pomohlo. Protože pokud se podíváme
na strany, jako jsou KDU-ČSL nebo
TOP 09, tak tím, že jsou v opozici,
tak se nachází dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí v průzkumech
do Poslanecké sněmovny. Sociální
demokracie se naopak za to období

tvrdí politolog Pavel Šaradín

voliče jiných stran. Prostě skutečně
silný lídr.“
ƔƔ Může to být někdo, jako je třeba
Martin Netolický v Pardubickém
kraji?
„Typově by to určitě mohl být někdo,
jako je právě Martin Netolický. Tam to
ale dávám v uvozovkách, protože je to
člověk, který v regionální a částečně
také v celostátní politice je velmi dlouho a je tedy hodně známý. Ale typově
by to určitě měl být někdo takový.“
ƔƔ V minulosti jsme byli hodně
často svědky toho, že se dávala
předvolební hesla a témata, která
se přitom vůbec netýkala věcí spjatých s řízením krajů. Zaznamenal

jste to ve zvýšené míře taky v letošních volbách?
„Ano, myslím si, že celostátní strany jsou
zvyklé na to, že jejich témata pronikají
na krajskou úroveň. To určitě. V podstatě každá politická strana to tak má. Třeba
SPD hovořila o zestátnění exekutorů,
což rozhodně není krajské téma. Skutečně všichni s tím takto šli. Zvláště politické strany, které nebyly usazeny v regionální politice, tak jim nic jiného nezbylo
než mít právě pouze ta celostátní témata.
Což byly právě subjekty jako SPD nebo
Trikolóra. U těch ostatních to bylo také,
ale spíše to bylo v rovnováze s regionální
strategií, regionálním programem a regionální kampaní.“

„K porážce ČSSD přispěla neviditelná kampaň,“

ky ani jejich práci a už vůbec nevěděli, za
kterou stranu ve vedení kraje byli. Přitom
si myslím, že jak pan Zemánek, tak pan
Hynek odvedli pořádný kus poctivé práce.
A samozřejmě se podepsala i celostátní politika, ale to nechci rozebírat...,“ je si vědoma
strastí Alena Rašková, současná náměstkyně primátora Prostějova. „Vždy jsem
tvrdila, že za nás mluví práce. Myslím, že
ČSSD v Prostějově, která je součásti vládnoucí koalice již několik volebních období,
může být na odvedenou práci hrdá. Věřím,
že si to občané při komunálních volbách za
dva roky uvědomí. Samozřejmě součástí
volební kampaně musí být nabídka řešení
některých problémů, které se zatím řešit
nepodařilo či které se s postupem času objevují,“ přidala výhled do budoucna.
Dlouholetý starosta a posléze primátor
Prostějova Miroslav Pišťák pak dlouhodobě vidí důvody poklesu volebních
preferencí v celostátním práci ČSSD.
„Ano, jsem už dlouhá léta hodně kritický
k vedení v Praze. Netvrdím, že za všechno
můžou oni, sympatizuji například s panem Hamáčkem, který na vnitru dělá
dobrou práci. Ale je sám. O dobré práci
i vzhledem k voličům ČSSD se rozhodně
nedá mluvit v případech paní Maláčové

Martin ZAORAL

þ66'SRNUDÿXMHZ chuďase se stal princ,

2020

VUKY
VOLEBNÍ DOZ

rimátor Prostějova Miroslav Pišťák

rychlým bruslením, okamžitým přechodem do útoku i dostáváním puku
ven z vlastního obranného pásma
a soubojovým dohráváním soupeře.
Díky tomu většinou máme střelecky
navrch, ovšem doplácíme na některé
slabiny. Především na méně kvalitní
zakončení, šancí zahodíme v každém
střetnutí spoustu. K tomu hůř bráníme přesilovky, v oslabeních dostáváme příliš moc gólů,“ rozebral Šejba.
Zásadní klad přitom spočívá ve faktu, že Jestřábi absolvovali kompletní
porci deseti duelů – jako jediní v celé

&QOCUG,GUVą¾DčOXVÆVQRTXQNKIQXÆUG\ÐP÷\CVÊOFCąÊMNQRÚVNKLGPXFGTD[UG
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

zím ročníkem mnohem výrazněji.
Spíš pomalé pojetí nahradila rychlost,
přibylo aktivního napadání rozehrávky protivníků i důrazu v osobních
soubojích, celková živost hokejového projevu šla pronikavě nahoru. Naopak hrubých individuálních chyb
viditelně ubylo. Proto mrzí, že tahle
pozitivní proměna se nedostatečně
promítla do bodového zisku. „Dva
nebo tři zápasy se nám tolik nepovedly, ale ve všech dalších kluci dokázali systémově předvádět hru, jakou
chceme. To znamená s neustálým

Jestřábi trénovali od úterý do pátku venku,
sondují možnosti jezdit za ledem do Polska

Pokud se ohlédneme za dosavadním
průběhem aktuální sezóny Hanáků,
okamžitě si všimneme pravidelnosti,
s níž střídají porážky a vítězství. Stačí
si vypsat za sebe dosažené rezultáty,
jak šly chronologicky za sebou: Jihlava 2:3, Třebíč 6:3, Havířov 1:4, Kolín
3:2pp, Benátky 6:5pp, Ústí 1:4, Kadaň

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Od minulé, tolik nepovedené sezóny mají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov hodně co napravovat. A dá
se říct, že po herní stránce se jim to v Chance lize mužů ČR
2020/21 zatím převážně daří. Výsledky však zlepšeným i divácky přitažlivějším výkonům odpovídají jen zčásti, tudíž
body na konto naskakují méně často oproti vlastním přáním.
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www.vecernikpv.cz
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OLOMOUCKÝ KRAJ Minulé úterý během večerních hodin policisté v Olomouckém kraji provedli
kontroly provozoven restauračních zařízení, zdali dodržují tehdy
platná nařízení, která jim ukládá
vláda České republiky v rámci krizového opatření. Policisté při razii
zjistili značné množství přestupků.
V úterý 13. října večer policisté kontrolovali provozovatele restauračních
zařízení, zdali dodržují nařízení, která
jim ukládá Vláda ČR v rámci krizového opatření. „Policisté v Olomouckém

kraji zkontrolovali 374 zařízení, při
kterých zjistili šestadvacet pochybení.
Ve čtyřiadvaceti věc vyřešili domluvou. Ve dvou provozovnách, kde se
hosté nacházeli ještě před a po jedenadvacáté hodině, policisté porušení
nařízení zadokumentovali a oznámili
příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ informoval Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
O konkrétním seznamu chybujících provozovatelů hovořit nechtěl.
(mik)
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Hospodšt
í chybili
ve 26 pøí
padech

PROSTĚJOVSKO Tohle může
být pro mnohé likvidační! Od
středy 14. října začala platit nová
omezení v souvislosti s bojem
proti koronaviru. Zavřeny jsou
všechny školy kromě mateřských.
Neotevřeli už ani majitelé restaurací, klubů a barů. Restrikce by dle
aktuálních vyjádření měly platit
do úterý 3. listopadu, školy mají
obnovit výuku už v pondělí 2. listopadu. Večerník zjišťoval, co na
to říkají zástupci hostinců i škol

v Prostějově.
„Je to špatně. Jediné, co nám zbývá,
je rozvážet jídla. Nic jiného se dělat
nedá. Vypadá to, že budeme muset
i propouštět,“ reagoval popuzeně
provozovatel jedné ze známých
prostějovských restaurací v centru
města, který nás však poprosil, abychom zachovali jeho anonymitu.
Nová opatření uzavírají prakticky
veškerou výuku ve školách. Jejich
zástupci však reagovali výrazně
smířlivěji. „Bude to znamenat komp-

2TQUV÷LQXUMÆTGUVCWTCEG\čUVCN[W\CXąGP[

likace zejména pro žáky v první
a druhé třídě. Problém to bude
i pro jejich rodiče, kteří jim musí
zprostředkovat distanční on-line
výuku. Pro nikoho to tedy není
komfortní, nicméně toto rozhodnutí bylo učiněno na základě dohody vlády s odborníky a nám nezbývá, než je respektovat a pokusit
se přispět k tomu, aby lidé zůstali
zdraví,“ komentoval nastalou situaci
Rostislav Halaš, ředitel RG a ZŠ
města Prostějova.
(mls)
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PROSTĚJOV Před nákazou covid-19 se musí chránit každý, tedy
i zaměstnanci společnosti FCC
Prostějov, která kromě jiného
zajišťuje aktuálně i mobilní svoz
odpadů. Vedení této společnosti
informovalo i magistrát o opatřeních, která mění dosavadní zvyky.
Společnost FCC nyní po městě rozmisťuje velkoobjemové kontejnery,
do kterých občané mohou vkládat
nepotřebné věci a odpad. „Všechny
osoby budou mít po celou dobu
pohybu v místě předávání odpadu
zakrytá ústa a nos rouškou či jinými ochrannými prostředky a odpad
budou předávat v rukavicích. Osoby
stojící ve frontě budou dodržovat
odstup minimálně dva metry. Minimální odstup dvou metrů musí
zůstat zachován i ve vztahu k pracovníkům přebírajícím odpad. Předávat odpad bude vždy pouze jedna
osoba, výjimečně dvě, a to pouze
v případech těžkých odpadů či větších zařízení. V případě nedodržení
těchto pravidel nebude odpad od
občanů převzat,“ upozorňuje Štěpán Špaček, ředitel společnosti FCC
Prostějov.
(mik)

Policejní razie e%XGHPHDVLPXVHWSURSRXxWøWr Koronavirus
\O÷PKNRTCXKFNCVCMÆ
v restauracích ĆËNDMËSURYR]RYDWHOÇ
RTQRąGDÊT¾PÊQFRCFč
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PIVÍN Viry si prostě nevybírají. Letos
na jaře Pivín vynikl hromadným šitím
chybějících roušek v místním kulturáku. Vše organizoval starosta, který se
nedávno koronavirem sám nakazil.
První muž obce vše otevřeně oznámil
na Facebooku. „Přátelé a kamarádi,
tak po noci ze čtvrtka na pátek, kdy
jsem měl horečky, bolela mě hlava
a měl jsem asi dvě hodiny trvající zimnici, že jsem se klepal tak jak nikdy,
jsem byl ráno na testu ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Test na SARS-CoV-2 je bohužel pozitivní. Z tohoto
důvodu prosím ty, co se mnou byli ve
styku, ať se pozorují, zda nemají příznaky,“ vyzval své spoluobčany v pátek
9. října Kamil Štětař, jenž vzhledem ke
karanténě poprosil všechny, aby s ním
záležitosti týkající se obce řešili až od
pondělí 19. října.
Zároveň všechny poprosil, aby z preventivních důvodů co nejméně navštěvovali obecní úřad.
(mls)

1 283

Pivínský starosta
se nakazil
koronavirem!

1 356

PŮVODNÍ
zpravodajství
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s touto nákazou v domácí karanténě či
hospitalizováno v Olomouckém kraji
celkem 4 581 pacientů, v Prostějově
pak je aktuálně nemocných 854 lidí. Jak
pro Večerník
dále uvádí internetové stránky Krajské
Michal
hygienické stranice v Olomouci, celkoKADLEC
vě od začátku pandemie registrujeme
Počet nakažených skutečně roste ge- 3 572 vyléčených osob, z toho rovných
ometrickou řadou. V sobotu 17. říj- pět set na Prostějovsku.
na večer bylo v Olomouckém kraji Znepokojení nad rostoucím počtem
evidováno 8 214 případů pozitivně nakažených osob vyjádřil Večerníku
testovaných lidí na covid-19 od začát- také stávající hejtman Olomouckého
ku pandemie. Nejvíce těchto případů kraje. „Je to hodně výrazný posun!
registrují v Olomouci, a to 4 011 osob. Navíc roste počet hospitalizovaných
Na druhém místě v kraji zůstává Pro- pacientů. Hned v úterý mám další
stějov s 1 356 pozitivně testovanými schůzku s řediteli nemocnic, se ktejedinci a na třetím Šumperk, kde do- rými jsem ostatně v denním kontak2QéGVRQ\KVKXP÷VGUVQXCPÚEJQUQDPCEQXKFPGWV÷wGP÷TQUVGXEGNÆO1NQOQWE
posud bylo 1 324 nakažených osob. tu a denně mám tak přehled i o tom,
MÆOMTCLKCVCMÆX2TQUV÷LQX÷
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Co se týká aktuálních onemocnění kolik lůžek je obsazených a kolik se
koronavirem, k sobotnímu večeru bylo jich v danou chvíli naopak uvolňu- je. Ředitelé se všichni chovají velice Podle něj by současná přísná vládní
zodpovědně a pracují výborně, za což opatření měla v příštích dnech už koÚÜãâæíçædÜëçæñàëàíågëÜêëæíØåÚßæêæÙåØÚæíàÛ¤¨°
jim skláním poklonu,“ řekl Večerníku nečně zabrat. „Pevně v to věřím. Douv neděli po poledni Ladislav Okleštěk. fám, že lidé nebudou tak hloupí a ne-

PROSTĚJOV Ani zpřísněná vládní opatření zatím nezabírají.
V Olomouckém kraji a stejně tak v Prostějově skokově přibývá každým dnem lidí nakažených covid-19. V sobotu večer vykazovala
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje již 8 214 pozitivně
testovaných osob od začátku pandemie. Aktuálně je zde 4 581 osob
nemocných koronavirem, z toho 854 v Prostějově. Děsivá čísla!

3 845

v prostějovské nemocnici pacientů
s onemocněním covid-19, kteří vyžadovali hospitalizaci. Bohužel roste
i počet osob ve vážném stavu, jejichž
zdravotní stav vyžaduje pobyt na lůžkách ARO a JIP. Nyní na konci týdne
jsou v nemocnici přes čtyři desítky nemocných,“ sdělila Večerníku v neděli
odpoledne Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
(mik)

3 517

PROSTĚJOV Tady jde už opravdu
o život! Infekční oddělení prostějovské nemocnice i oddělení ARO
praskají ve švech pod náporem pacientů, kteří vykazují těžší průběh
covid-19 a u nichž byla nutná hospitalizace.
Oproti předchozímu týdnu nyní leží
v prostějovské nemocnici dvojnásobně vyšší počet pacientů s koronavirem.
„V průběhu tohoto týdne přibývalo

V Prostějově je aktuálně 854 nemocných

STOVKY NAKAŽENÝCH PŘIBÝVAJÍ
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PŘES ČTYŘI DESÍTKY
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první pětky. Těžko říct, čím si tento
výpadek vysvětlit. Stretton jel od
počátku dobře, Taxis skákal mezi
prvními, jak jsme byli domluveni,
načež jej Marek Stromský dle plánu
schoval za ostatní koně...“
yy Jenže pak už se Strettonovi
nepodařilo dostat pořádně do závodu. Čím to bylo?
„Nevím, ještě na začátku cílové rovinky byl pátý, ale pak ho předběhli
další tři koně. Příčinou mohl být
těžký, podmáčený terén, který mu

nesedl. Asi v tom nebyl sám. Kdyby mi někdo před závodem řekl,
že Stretton porazí loňského
vítěze Velké pardubické, ale
dojede až osmý, tak bych mu
určitě nevěřil.BU“YTLOI HJOS M E
yy Více jste ve „Velké“ určitě čekal také od předloňského vítěze Ceny Labe
Mahonyho. Loni upadl,
letos byl zadržen. Půjde
Velkou
pardubickou
i příští rok?
„To je otázka, na niž zatím neznám odpověď.
Mahony při svém vítězství
v Ceně Labe ukázal skvělou třídu,
když uspěl ve velké konkurenci.

Foto: TUFO PARDUS
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„Výsledky závodníků na mistrovství Evropy jsou obrovskou satisfakcí a odměnou za práci všech, kteří pro klub pracují.
Podobně komplikovaný rok asi nikdo
z nás nepamatuje, ale přesto jsme našim
závodníkům dokázali připravit materiální
a tréninkové podmínky které jim pomohli dosáhnout na tyto skvělé výsledky,“ dodává Michal Mráček.
(pk)

PROSTĚJOV Skvělou podívanou slibovalo Mistrovství České republiky v krasojízdě. Tato v současnosti nepříliš častá sportovní disciplína má své
velké zázemí i v Němčicích nad Hanou. A právě
zde se 30. října měl uskutečnit domácí šampionát.
Jenže přišla koronavirová nákaza a s ní spojená
vládní opatření, načež spolu s dalšími sportovními akcemi byl prozatím odpískán také tento šampionát plný elegance a akrobatických kreací. Je ale
možné, že by se akce přece jen uskutečnila?
To zatím neumí Jiří Vosička, předseda klubu Stavební
stroje Němčice nad Hanou, říct. Odložení akce ho ale
pochopitelně mrzí. „Na MČR Elite měla startovat naše
Adéla Přibylová, dlouhodoběji nejlepší krasojezdkyně
v Česku. Dále měly Němčice reprezentovat tři juniorky
v sestavě Bartošíková, Florová, Vosičková. A v kategorii mužů se kvalifikovali dva naši junioři Pavel Bartošík
a Martin Kouřil. Tedy celkem šest želízek v ohni, což je
zdaleka nejvíc ze všech klubů,“ pochlubil se Vosička. Nyní
se musí ohlížet na vývoj koronavirové situace. Ta přitom
vůči konání podobných akcí zatím není vůbec příznivá.
„Můžeme náhradní termín začít řešit v době, kdy se situace zlepší. Zatím se ale spíše zhoršuje a uvolnění je tak
z mého pohledu v nedohlednu,“ posteskl si Vosička.
Ve výsledku přitom podle něj mohou Němčice nad Hanou o šampionát přijít úplně. Důvod je prozaický. „Sokolovna není naše. A není tedy jasné, zda bude pro tuto
akci volná. Může se stát, že žádný volný termín nebude
a mistrovství republiky se nakonec v Němčicích nad
Hanou neuskuteční,“ konstatoval Jiří Vosička k akci, která mohla být po lukostřeleckých šampionátech v Prostějově nebo akademickém mistrovství ČR v orientačním běhu dalším významným sportovním podnikem
pořádaným v roce 2020 na Prostějovsku.
(sob)

Nìmèice
krásu
pøichází o
na kolech

PROSTĚJOV Český pohár na silnici
2020 už je minulostí. Kompletní sérii
mají za sebou jak mládežnické kategorie v Techniserv Cupu, tak muži v nejvyšší soutěži Škoda Cup. A cyklisté
a cyklistky Tufo Pardus Prostějov získali celkem čtyři medaile v konečném
pořadí!
Zatímco mládežníkům obstaral poslední závod silničního ČP tradiční pořadatel v Kyjově, mužské finále se podobně
jako loni konalo v Mladé Boleslavi. Mezi
talenty sbírala za hanácký tým vavříny
především děvčata. Největšího úspěchu
dosáhla Aneta Lochmanová, která brala
celkové prvenství v kategorii juniorek,
na stupně ji navíc doprovodila bronzová
Gabriela Bártová. V kadetkách vybojovala Eliška Grulichová stabilními výkony
taktéž třetí místo a Patricie Müllerová
skončila pátá. Mezi kadety zbyla na Pavla
Nováka nepopulární brambora za přesto
velmi kvalitní čtvrté místo, desátý byl Ma#PGVC .QEJOCPQX¾ X[JT¾NC è2 PC UKNPKEK  OG\K tyáš Koblížek a šestnáctý Radovan Štec.
LWPKQTMCOK
Foto: TUFO PARDUS Junior Jan Vondráček uzavřel po sečtení

všech bodů domácí sezónu na dvanácté
pozici. V kategorii mladších žáků se začínají pomalu rozkoukávat Matouš Lipenský a Matěj Dedek, kteří obsadili jedenáctou a dvanáctou příčku.
„Naši mládežníci se co nejlépe snaží kombinovat dráhu a silnici, což v letošním covidovém roce bylo velmi náročné. Závody
byly v návaznosti na opožděný start sezóny velmi zhuštěny a času na regeneraci se
mnohdy opravdu nedostávalo v potřebné míře. Ale kombinace dráhy i silnice je
přesto dál naší filozofií a pohledem na cyklistiku. Překonávání překážek a komplikací
nás vždy posílí,“ odhodlaně konstatoval
šéftrenér mládeže Tufo Pardus Martin
Cetkovský.
Finálové klání Českého poháru mužů
v Mladé Boleslavi odstartoval Filip Řeha
v bílém dresu vedoucího nováčka (závodníka prvním rokem v dospělé kategorii).
V celkovém hodnocení soutěže nováčků
nakonec obsadil třetí post a pečetil tak svůj
dobrý vstup mezi dospělé. V konečném
pořadí Škoda Cupu kategorie U23 skončili

Foto: TUFO PARDUS

notil hektickou sezónu sportovní ředitel
prostějovské stáje Michal Mráček se závěrečným dovětkem. „Děkujeme za finanční
podporu statutárnímu městu Prostějov
i Olomouckému kraji, bez jejíchž podpory
bychom nemohli svou činnost na tak vysoké úrovni provozovat. A děkujeme za podporu rovněž Nadaci ČEZ.“
(son)
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Filip Řeha pátý, Karel Tyrpekl devátý, Jakub
Hník třináctý a Bruno Stoček patnáctý.
„Letošní rok byl nejen po sportovní stránce
velmi složitý, což se netýkalo pouze sportovců. Kumulace závodů na silnici i dráze
byla opravdu velká a mnohdy se složitě
hledala nejschůdnější cesta. Což se určitě
odrazilo ve výsledcích silničního ČP,“ zhod-
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Letošní rok je z důvodu koronavirové nákazy velmi složitý a velmi komplikovaně
vznikala i organizace ME. Nakonec se
realizace ujala zkušená skupina organizátorů letních šestidenních v italské Fiorenzuole. Mladí dráhaři tak nakonec mohli
svést bitvy o evropské medaile.
Juniorka Bártová proměnila hned svůj
první start v obrovskou medailovou radost, když se jí podařilo vybojovat stříbrnou medaili ve vylučovacím závodě! „Gábina zúročila skvělou podzimní formu
a získala tak svůj životní výsledek,“ chválil
Michal Mráček, sportovní ředitel TUFO
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FIORENZUOLE, PROSTĚJOV Ve
dnech 8. až 13. října se na velodromu
v italské Fiorenzuole konalo mistrovství
Evropy juniorů a kategorie do 23 let.
V reprezentačním výběru České republiky se představili také dva zástupci TUFO
PARDUS Prostějov a dařilo se jim velmi
dobře. Juniorka Gabriela Bártová si veze
stříbrnou medaili za vylučovací závod
a Daniel Babor mezi stejně starými vrstevníky skončil se svým reprezentačním
kolegou Petrem Kelemenem na skvělé,
i když pro sportovce nepopulární, čtvrté
příčce v madisonu.

PARDUS. Prostějovská závodnice dostala ještě šanci v bodovacím závodě, kde
se jí ovšem výsledek z vylučovačky už
nepodařilo zopakovat. Díky zisku evropského stříbra však své vystoupení na ME
může hodnotit jako mimořádně zdařilé.
„Hlavně rodina a přátelé mi poslali moc
zpráv, kde mi přáli hodně štěstí. Ve vylučovačce se mi dařilo už na Memoriálu
Otmara Malečka, takže jsem si řekla, že
jim trochu uvěřím a snad do třetího místa
budu,“ usmívá se šťastná medailistka.
Daniel Babor dostal od reprezentačního
trenéra Milana Kadlece šanci hned ve
třech disciplínách. První z nich byl oblíbený scratch, kde i díky chybě rozhodčích
špatnou signalizací kol a zvonění, dojel až
na 14. místě. „Chuť si spravil ještě tentýž
den, když se se svým reprezentačním
parťákem Petrem Kelemenem rvali až do
závěru o bronzovou medaili v madisonu.
Nakonec z toho bylo trochu smolné čtvrté místo, ale i to se v olympijské disciplíně
počítá,“ uvedl Michal Mráček. Poslední
disciplínou, do které Babor nastoupil,
bylo omnium. „Bohužel, únava ze dvou
velmi těžkých závodů předchozího dne,
se na výkonu výrazně podepsala. Do
omnia nastoupil z pozice náhradníka
a výsledkem byla třináctá příčka,“ poznamenal sportovní ředitel prostějovského
cyklistického klubu.

yy Zklamání je ovšem umístění Marca Aurelia v Ceně Vltavy.
Přitom tento kůň měl splněnou
i kvalifikaci do Velké...
„I v tomto případě jsme čekali víc. Je
to další z řady zklamání, kterých bylo
tentokrát poměrně dost. Například
jsme věřili, že by zvítězit mohla klisna Ztracenka, jenže v dostihu před ní
upadl kůň a bylo po nadějích. Je to
naše odchovankyně a věříme, že by
jednou mohla běhat mezi nejlepšími stejně jako Hirsch, Mandarino či
právě Lombargini, kteří se narodili
u nás ve stáji. Každopádně je pozitivní, že se všichni naši svěřenci z Pardubic vrátili zdraví a můžeme s nimi
pokračovat v další práci.“

Šampionát asi nebude!

Možné ovšem je, že kurz Velké pardubické už je pro něj příliš dlouhý
a zda nebude lepší jej hlásit do kratších dostihů.“
yy Naopak radost jste musel mít
z Lombarginiho, který v Ceně
Labe zopakoval loňské druhé
místo. Přitom pořádně proháněl
největšího favorita Evžena...
„Určitě, Lombargini podal super výkon. Myslím, že jindy suverénního
Evžena dosud nikdo nepřinutil takto
bojovat jako právě on. Když vydrží
zdravý a budu pro něj mít kvalitního
jezdce, myslím, že by to příští rok
mohl zkusit i ve Velké pardubické.
S tratí se určitě velice dobře popral
i Imphal, který doběhl čtvrtý.“

Naopak odchovanec Lombargini v Ceně Labe
podal super výkon a doběhl druhý
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yy Jak hodnotíte vystoupení
svých svěřenců ve Velké pardubické?
„Tentokrát je to pro nás trochu zklamání. Věřil jsem, že závod dokončí
oba a minimálně jeden se umístí do

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

HVOZD Trochu zklamaní, ale zdraví. Tak se vraceli koně trenéra Stanislava Popelky v neděli 11. října z pardubického
závodiště do svých stájí Srdéčko. Ve Velké pardubické letos
bohužel neuspěli, Stretton doběhl až osmý a Mahony musel
být dokonce zadržen. Příliš se nedařilo ani v rámcových dostizích. Z celkového výsledku však vyniká zejména druhé místo
Lombarginiho v Ceně Labe. Druhý nejprestižnější dostih pak
spolu s ním velmi dobře zvládl i jinak náladový Imphal. O tom
všem jsme si povídali s trenérem Stanislavem Popelkou.

„Je to pro nás trochu zklamání´RKOtçtVHWUHnér Stanislav Popelka za Velkou pardubickou

Pondělí 19. října 2020

20101611621

rozhovor večerníku
www.vecernikpv.cz
Pondělí 19. října 2020

yy Co vedlo k vašemu odvolání
z kralické lavičky?
„Zkrátka všech patnáct hráčů se
nemůže vyměnit... Klub tedy
sáhl k trenérské změně, vše
musí v podobných situacích,
kdy se týmu vůbec nedaří, odnést právě trenér. Uvidí se postupem času, zda to bylo k dobru věci,
nebo ne...“
yy Narážíte na hráčský kádr. Jak
byste ho zhodnotil?
„Bohužel nesplňuje kvality na krajský přebor. Nepodařilo se tým posílit podle potřeby, příchozí hráči
zklamali. Například Merta vůbec
nesplnil očekávání. I když má na
to, aby byl v soutěži, jako je krajský přebor platným hráčem. Co se
týká Patrika Gábora, tak u něj se
objevily problémy s docházkou,
rekonstruuje totiž dům, jenž má
v nájmu. Nechodil tedy na tréninky,
jen na zápasy a bylo to hodně vidět.
Přitom měl pozvednout naši ofenzivu. Herní výpadky byly extrémní,
doufám samozřejmě, že se později
zapojí do tréninkového procesu.“
yy A co mladí hráči, kteří přišli
z 1.SK Prostějov?
„Jsou to dorazové ročníky, bývalí
dorostenci. Fotbalisté jsou to dobří,
na krajský přebor ale často ještě nemají. Potřebují zkušenosti. Celkově
pak tým poslala dolů i shoda náhod,

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Devítka zápasů
a konec. Z lavičky fotbalových
Kralic na Hané, které hrají krajský přebor, byl takříkajíc vyplonkován Petr Gottwald (na snímku). Sedmačtyřicetiletý trenér
a hráč v jedné osobě toho v minulosti jako fotbalista prožil hodně. A řadu zkušeností má už taky
jako trenér. Ta poslední kralická
nemá šťastný happy end. Z lavičky totiž musel nuceně odejít, odvolání přišlo z posledního místa
tabulky. Zisk pouhopouhých
dvou bodů po porážkách v penaltových rozstřelech bylo opravdu
hodně málo. Gottwald přitom
i ve svém pokročilém věku sedmačtyřiceti let nastupoval v záloze a přenášel do hry nápady, aktivitu i drzost jako hrající kouč. To
už je ale minulost.
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Hospodšt
í chybili
ve 26 pøí
padech

proto byly z prvních devíti zápasů
jen dva body. U některých zápasů
byl herní projev dobrý, srážela nás
ale defenziva. Dělali jsme příliš moc
individuálních chyb. Inkasovali jsme
téměř ve všech zápasech jako první. A tým neměl vnitřní sílu, aby se
s tímto problémem vyrovnal.“

li více než naši soupeři. Chybělo nám štěstí, jinak by pár zápasů
skončilo výhrou. Ukázali jsme se
taky třeba proti prvnímu Šternberku, kdy jsme dokázali hrát první
poločas solidní fotbal. Opět jsme
ale doplatili na individuální chyby. Druhý poločas byl jaksi nenatrénovaný...“
yy Je něco, co byste zpětně udělal jinak?
„Určitě bych sehnal kvalitnější
hráče. Byl jsem ale při svém začátku zde vedením klubu upozorněn,
že si nemůžeme moc vyskakovat,
že není dost peněz. Pravda je, že
hráčů je málo, zejména kvalitních. Tahat někoho z I.A třídy
nemá pomalu smysl. Než se
podaří je dostat do herního
systému a tréninkového procesu… Je tak potřeba brát
minimálně z divize. Tito
hráči pak zase chtějí být
zaplacení, jsou to takoví
žoldáci. Ale pomohlo
by to. Kralice navíc nevychovávají vlastní hráče do
áčka. A co se týká spolupráce
s 1.SK Prostějov, tak ta je sice
docela dobrá, ale to nejlepší
pošle eskáčko do divize. Na nás
pak zbývá jen to nezkušené mládí.
Navíc gólmana jsme přivedli, aniž
bychom věděli, že je zraněný. Další
pak přišel až po čtrnácti dnech hledání ze Sigmy Olomouc. To bych
tedy určitě udělal jinak. Co se pak
týká těch devíti zápasů, tak tam
mám čisté svědomí. Porval jsem
se s tím, co bylo. Rozuměl jsem
ale tomu odvolání. Sám jsem si
pohrával s myšlenkou na rezignaci, nejsem ale ten typ, jenž utíká
z boje.“
yy Jak vnímáte odchod brankáře
Patrika Huňky před touto sezónou?
Ovlivnil hodně výkony týmu?
„Neovlivnil, vůbec. Je to kvalitní
gólman. Kdyby smýšlel o fotbalu
jinak, tak je brankářem minimál-

yy Problémem byly nepochybně i druhé poločasy?
„Většinu druhých poločasů
jsme odehráli velmi dobrý
fotbal. Ale na góly
jsme se nadře-

vizitka

ně pro třetí ligu. Ale bohužel má týdny. Do ničeho se teď netlačím nejspíš objevím v béčku. Aspoň se
i jiné aktivity. Je pravda, že a uvidím, jak se situace vyvine. budu dál hýbat. Chuť do fotbalu
nás v zápasech Stále jsem hráčem Kralic, takže se totiž pořád mám.“
hodně podržel. V jiných
naopak některé
góly jdou na jeho vrub. Jeho náPETR GOTTWALD
stupce Peka ho dokázal plnohod✓ narodil se 28. dubna 1973 v Prostějově
notně nahradit. A mohl i více, než
✓
bývalý
profesionální
fotbalista, v současnosti trenér
tedy musel na operaci.“
✓ s fotbalem začal v Železárnách Prostějov, následně
yy Co byste popřál Kralicím na
přešel do olomoucké Sigmy
Hané do budoucnosti?
✓ v Prostějově později zažil slavné doby druholigové první poloviny 90. let
„Popřeju jim určitě, ať se týmu
minulého století, kdy oblékal dres LerKu
daří. Ať záchranu třeba na sílu
✓ do Prostějova se vrátil ještě v sezónách 2000-2002, dále působil třeba
a hnusným fotbalem ukopou. Mají
v Jihlavě, Dolních Kounicích či Uničově
ale hodně zraněných, nevím, jak
✓ vrcholem kariéry se stalo 8 prvoligových startů za Bohemians Praha
snadno se bude teď Kralicím sklána podzim 1999 a v nich celkem 158 odehraných minut, bohužel
bez zápisu do statistik
dat tým. Nový trenér se bude mu✓ dostal se i do olympijského výběru České republiky, za který odehrál
set poprat s kádrem... Rozhodně
přípravné zápasy
nechci, aby Kralice spadly.“
✓ v zahraničí působil například v Dukle Trenčín nebo v jihokorejském
yy Kam nyní povedou vaše treChon Buk Dinos, dlouhou část kariéry odehrál také v Rakousku
nérské kroky? Už víte, kde bude✓ za hranicemi také začal s trénováním, v regionu vedl například Určice
te dále působit?
✓ naposledy působil jako hrající kouč FC Kralice na Hané, počátkem
„Náznaky jsou, protože můj konec
října byl odvolán z poslední příčky tabulky krajského
v Kralicích už se rozkřikl. Mopřeboru 2020/2021
mentálně je to ale vzhledem ke
✓ pracoval jako dozorce ve vazební věznici v Olomouci,
koronaviru jiné. Od pondělí skonodkud však musel odejít kvůli korupčnímu podezření
čily soutěže, a záleží na jak dlouho
zajímavost: v roce 2019 při oslavách 115 let prostějovského fotbalu si zahrál
za celek Prostějova proti někdejším reprezentantům
tomu tak bude. Já osobně ale nevěřím, že se bude jednat pouze o dva

v podobných situacích, kdy se týmu vůbec
nedaří, odnést právě trenér. Uvidí se postupem
času, zda to bylo k dobru věci, nebo ne...

Trenér Petr Gottwald komentuje nejen svůj
Zkrátka všech patnáct hráčů se nemůže vyměnit...
konec na lavičce fotbalistů KralicVnaProstějově
Hané Klub
tedy sáhl854
k trenérské
změně, vše musí
je aktuálně
nemocných
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Vyčkáváme dál. Před jedenáctou dorazila žena se dvěma dětmi. „Vůbec netušíme, co bude, žádné příznaky nemáme. Za dva dny nám budou volat nebo
přijde SMS, potom uvidíme, co bude.
Zatím jsme v nařízené karanténě,“ poznamenala. Na rozdíl od některých
jiných je na ní vidět nervozita. „Máme
z toho strach,“ potvrdila. „Psychicky je
to hodně nepříjemný, je to taková nejistota. Hlavně jsme čekali dost dlouho
na testy. Objednávali jsme se v úterý
a jediné volné místo byla sobota. Takže
to čekání bylo dost nepříjemné,“ řekla
záhy poté, co podstoupila test.
Lidé se pak často na sociálních sítích
nemohou shodnout, zda je testovaných hodně, nebo málo, zda jsou někde
fronty, nebo ne. V sobotu to v Prostějově na obří problém a kolony potenciálně nakažených nevypadalo. Jaké to zde
ale bylo v předchozích dnech, navzdory prudkému dešti? „V pátek jich bylo
celkem sto šedesát a za týden zhruba
tisícovka,“ sdělila nám ještě Lucie u zapisování testovaných.

„Šijeme roušky pro staroušky!“ I to
bylo jedno z hesel, které se stalo symbolem jarní vlny solidarity, jež zaplavila českou společnost. Ta se ovšem
při podzimním návratu koronaviru
mezi lidmi jaksi nedostavila. Přitom
ještě na jaře to vypadalo, že si je každý vědom toho, že právě starší z nás
jsou vzhledem ke svému obvykle horšímu zdravotnímu stavu těmi, které
právě covid-19 ohrožuje nejvíce. Důraz na to, že máme být vůči nim ohleduplní, byl cítit na každém kroku.
Jeho nejvýraznějším organizovaným
projevem byla vyhrazená doba pro
nákupy. Ať si o ní lidé mysleli cokoliv
a upozorňovali na to, že mnozí senioři stejně chodí do krámu v průběhu
celého dne, podle mě to bylo jedno
z celkem smysluplných opatření. Bylo
samozřejmě už na jednotlivých seniorech, zda ho využijí, či nikoliv, možnost však prostě měli.
Nyní je to o něčem jiném. O seniorech
se aktuálně v souvislosti s koronavirem mluví spíše okrajově. Důvody
mohou být v zásadě dva. Ten první
je ohleduplnost. Není totiž zcela vy-

loučeno, že už je nikdo nechce zbytečně stresovat a vytvářet na ně tlak
v souvislosti s upozorňováním, že
právě oni se mají bát ze všech nejvíce.
Ostatně dlouhodobý stres je jednou
z hlavních příčin nejrůznějších onemocnění.
Ten druhý už je mnohem méně pozitivní. Spočívat by mohl v tom, že
si lidé prostě řekli: „Důchodci od
vlády dostali pět tisíc korun, poslali
jim roušky a respirátory, co by tedy
ještě chtěli?“ A možná právě v tom je
ten kořen problému, proč se vytratila
přirozená mezigenerační sounáležitost. Navíc narůstá počet těch, jež
s čím dál většími obavami vnímají,
jak se i kvůli koronaviru naše země
stále hlouběji zavrtává do „dluhové
pasti“. Je jim přitom jasné, že ta dříve
či později sklapne. Velkorysý finanční
dar pro všechny seniory tak ze strany
vládních stran více než cokoliv jiného vnímali jako nesmyslné uplácení
„svých“ voličů před krajskými volbami. Je přitom velice smutné sledovat,
jak věci, které snad mají primárně
pomáhat, vrážejí mezi lidi klín.

na seniory tolik nemyslí. Proč?

MARTIN ZAORAL

PROSTĚJOV Nákaza covid-19 se už
„vetřela“ také do Centra sociálních služeb v Brněnské ulici v Prostějově. U klientů se sice ani v jednom případě koronavirus nepotvrdil, nákaza se ovšem
bezprostředně týká hned pěti členů
personálu tohoto sociálního zařízení.
„U žádného z uživatelů se doposud nákaza neprojevila. Bohužel však máme

již v izolaci dva zaměstnance, u kterých
se covid-19 prokázal, a tři pracovníky
v karanténě. Nebudu lhát, že z celé situace nejsem nervózní. Pokud nám takto
budou pracovníci odpadat, můžeme se
dostat do personálních potíží,“ sdělila
Večerníku s velkými obavami Helena
Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově. Jak vzápětí doda-

la, už nyní hledá východisko z krize.
„Předběžně se domlouváme se studenty
Střední zdravotnické školy v Prostějově a vysokoškolskými studenty zdravotnických oborů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří k nám chodí na
brigády a prostředí znají, o případné
výpomoci. Situaci také neustále řešíme se zřizovatelem. Co se uživatelů

areál Centra, chápou a dodržují. Ke
komunikaci s rodinou využívají telefonické či video hovory,“ uvedla ředitelka Helena Vránová.
(mik)

obává se ředitelka
týče, ti sledují zprávy, kterých je všude
plno a mají z nákazy oprávněné obavy.
Proto nastavená opatření, jako je zákaz
návštěv a teď i zákaz vycházení mimo

„Pokud nám budou pracovníci takto odpadat, čekám potíže,“

té zdánlivě nekoná. „Spíš si přijděte na
ty fronty v pondělí,“ říká Večerníku asi
čtyřicetiletý muž krátce poté, co si nechal udělat test. Dál se bavit nechtěl. Byl
s mladou dívkou první, ale ne poslední,
koho jsme během chvíle u odběrového
stanu zastihli. Za deset minut se zde
protočí asi sedm lidí. „Fronty tu nejsou,
protože jsme rychlí,“ usmívá se žena,
která se představí jako Lucie. S příchozími komunikuje jako první, zapisuje
si jejich údaje a následně je posílá dál.
Hýří dobrou náladou, i díky tomu dusnou atmosféru u odběrů nečekejte.
Vcelku optimisticky odchází i mladá
dívka Andrea. „Byla jsem zde kvůli
tomu, že jsem se dostala do kontaktu
s nakaženým,“ prozradila Večerníku.
Jak vzala to, že byla poslána na test?
„V pohodě, co má taky člověk dělat…
A je lepší na test jít než si říct, že nemám příznaky, je to v pohodě, nikam
nejdu,“ sdělila. Vlastní testování také
trvá jen pár vteřin, nejvíce času tak lidé
tráví u okýnka, kde na jejich údaje čeká
již zmíněná Lucie.
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Do minulého týdne
odolávali. Během posledních dní se
ale nakazili také dva lidé v Domově
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. Ředitel tohoto zařízení Zdeněk Libíček okamžitě učinil potřebná opatření a ještě tak zpřísnil
předchozí.
„Bohužel virem covid-19 se nakazili dva naši zaměstnanci. Okamžitě
šli do domácí karantény. Po tomto
zjištění jsme izolovali všechna naše
oddělení a klientům jsme doporučili
nevycházet z pokojů. Kontakt mezi
personálem a klienty probíhá za nej-

přísnějších hygienických opatření.
Inkriminované oddělení je uzavřeno,“
sdělil Večerníku v neděli dopoledne
Zdeněk Libíček, ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově.
Ještě během uplynulého víkendu byl
ředitel v úzkém kontaktu s hygieniky.
„Vznesl jsem na hygienické stanici požadavek, aby byli otestovaní všichni naši
klienti i členové personálu. Zatím se tak
nestalo, během víkendu se totiž tolik
netestuje. Jakmile k tomu dojde, možná
těch nakažených bude odhaleno více.
Z toho mám trošku obavy, ale zvládneme to,“ ujišťuje Zdeněk Libíček. (mik)

říká ředitel Domova seniorů

chci nechat otestovat všechny,“

„Máme dva nakažené,

yy Všechny kulturní instituce zřizované městem musely zrušit chystané akce, mnohé z nich se uzavřely.
Jak tuto situaci vnímáte?
„Je mi z toho opravdu smutno, nezbývá než doufat, že se situace zlepší. Na
jednotlivé instituce to bude mít dopad
mimo jiné v dosud nevídaném propadu
příjmů ze vstupného. Pro lidi to pak znamená, že přijdou o spoustu kulturních
zážitků, které činí náš život bohatší.“
yy Jak se opatření dotknou akcí plánovaných městem v rámci oslav 630
let povýšení Prostějova na město?

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Domluvila jsem se s paní ředitelkou
muzea, že muzejní noc, kterou jsme
společně plánovali na čtvrtek pátého
listopadu, bude zrušena. Kromě toho
připravujeme také výstavu Současný
Prostějov ve fotografiích chystanou
do prostějovského divadla. Není
však vyloučeno, že její vernisáž, jež
měla být začátkem prosince, také
nebude. Snímky by si návštěvníci
divadla mohli prohlížet tak jako tak.
To se ale teprve uvidí, obáváme se
totiž, že restrikce po dvou týdnech
neskončí a možná se budou naopak
zpřísňovat.“
yy Jak to vidíte do budoucna? Bude
například oblíbená Prostějovská
zima s kluzištěm u muzea, vánočním
jarmarkem, hojně navštěvovaným
rozsvěcením vánočního stromu
a dalšími akcemi?

PROSTĚJOV Co znamená zrušení kulturních akcí pro zainteresované instituce i pro občany města? I o tom jsme si povívali
v rozhovoru s Miladou Sokolovou, náměstkyní prostějovského primátora zodpovědnou za kulturu ve městě.

UMQWMWNVWTW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„To v tuto chvíli nikdo nedokáže s jistotou říct. Za vedení města mohu konstatovat, že rozhodně nechceme
rušit nic z toho, na co jsou
lidé zvyklí. Prostějovská
zima by měla být zahájena slavnostním zprovozněním kluziště. Už nyní
jednáme o přesunu této
akce na úplný konec listopadu. Následovat by
mělo rozsvěcení vánočního stromu začátkem
prosince. Byli bychom
rádi, pokud bychom se
při něm mohli všichni
sejít, ale nikdo nedokáže
odhadnout, jaká bude v tomto
období situace ohledně
koronaviru. O všem
chceme občany
města s dostatečným předstihem in/KNCFC5QMQNQX¾JQFPQVÊFQRCF[TGUVTKMEÊPCRTQUV÷LQX
formovat.“

Sokolová

i „Nerudovka“ říká náměstkyně prostějovského primátora Milada

Problémy hlásí „Doufáme, že se pod vánočním stromem sejdeme!“

www.vecernikpv.cz

budou brát vládní nařízení na lehkou
váhu. Já osobně třeba nosím roušku
i venku, abych šel ostatním příkladem
a motivoval je,“ uvedl Okleštěk, který
se zmínil také o narůstajícím počtu nakažených v sociálních zařízeních.
Jak Večerník uvádí na jiném místě,
případy nakažených z řad personálu
vykazují v Centru sociálních služeb
v Brněnské ulici v Prostějově a také
v Domově seniorů v Nerudově ulici.
„Ano, vím o tom. Už v pátek jsem
podepisoval pracovní příkazy pro
studenty posledních ročníků středních zdravotnických škol a také vysokých škol medicínského oboru.
A vážím si jich, že jdou neohroženě
pomáhat do těchto sociálních zařízení. Naproti tomu mě znepokojuje
chování jiné části mládeže, která naprosto ignoruje nebezpečí koronaviru a nedodržuje vládní opatření,“
zvedl varovný prst dosluhující hejtman Olomouckého kraje.

Náročné chvíle prožívají zaměstnanci
prostějovské nemocnice. Nakažených
pacientů na covid-19 rapidně přibývá,
a proto je kapacita lůžek pro pacienty průběžně navyšovaná. Vzhledem k rostoucím obavám z nákazy se na koronavirus
dává testovat čím dál více lidí. To přimělo
vedení nemocnice prodloužit provozní
dobu odběrového místa. „Odběrové místo na koronavirus bude nově v provozu
i o sobotách, a to v čase od 8.00 do 12.00
hodin,“ informovala Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel, pod kterou prostějovská nemocnice spadá. Ve
všední dny od pondělí do pátku se testuje
mezi 7.30 a 14.30 hodin.
Testovat se ovšem nemůže nikdo bez
předchozího nahlášení. „Přijímáme
jen indikované pacienty, to znamená, že
je doporučí buď praktický lékař, nebo
hygiena. Navíc se musí předem telefonicky objednat,“ upozornila Miloševská.
Sobotní nával se ale okolo půl jedenác-

Michal SOBECKÝ
Jakub JUREK

PROSTĚJOV Ticho jako před
bouří. Nebo po bouři? Těžko říct.
U odběrového místa v prostějovské
nemocnici je ale uplynulou sobotu
dopoledne panoval klid. A to přesto, že pro velký nával došlo v minulém týdnu na rozhodnutí prodloužit jeho provozní dobu. Ta původně
platila jen ve všední dny, nově se
lidé mohou přijít testovat také právě v sobotu dopoledne. Ale pozor,
až poté, co je jako možné pozitivní
případy označí hygiena nebo lékař.

KAŽDÝM Fronty? V sobotu žádné nebyly
DNEM
Při druhé vlně covidu lidé
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PROSTĚJOV V obtížné situaci
se nyní nachází zdravotnická i sociální zařízení. Se zvyšujícím se
počtem nakažených koronavirem
roste tlak, aby bylo dostatek míst
sĄǎĞŶşŽďēĂŶĠ͕ĚĄŵǇĂƉĄŶŽǀĠ͕
právě pro nakažené klienty. Ovnení snadné psát slova povzbuzení
ǀ ĚŽďĢ͕ ŬƚĞƌĄ ƐǀŽƵ ƚĢǎŬŽƐƚş ŶĞŵĄ šem informace o tom, jak obecně
na tom zejména nemocnice jsou,
ŽĚǀĄůŬǇŽďĚŽďǇ͘
se liší. Zjišťovali jsme, jak je na tom
ŶĞƐĂĚĞŶŶĢĂŶĂůǇǌƵũŝĚĂƚĂĂŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŚůĞĚŶĢŶĞŵŽĐŝĐŽǀŝĚͲϭϵ͘
:ƐĞŵƌĄĚĂ͕ǎĞŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵĄŵƉƌĂǀŝĚĞůŶĢŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝŽĚjƐƚĂǀƵǌĚƌĂǀŽƚͲ Prostějovsko.
ŶŝĐŬǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşĂƐƚĂƚŝƐƚŝŬǇĂũĞũşŚŽƎĞĚŝƚĞůĞƉĂŶĂƉƌŽĨĞƐŽƌĂ>ĂĚŝƐůĂǀĂ
ƵƓŬĂ͘
sƚƵƚŽĐŚǀşůŝŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞƐĞŶĂĐŚĄǌşŵĞǀŽďĚŽďşĞŶŽƌŵŶşŚŽǀǌƌƽƐƚƵƉŽēƚƵ
ŽƐŽďƐƉŽǌŝƚŝǀŶşŵǀǉƐůĞĚŬĞŵƚĞƐƚƵŶĂŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐƚŽŚŽƚŽƚǇƉƵ͘
>ŝĚĠ͕ ŬƚĞƎş ŵƵƐĞůŝ ďǉƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌŽǀĄŶŝ͕ ƚǀŽƎş ǌ ƚŽŚŽƚŽ ƉŽēƚƵ ǀ ƚƵƚŽ ĐŚǀşůŝ
ϯ͕ϴй;ēƚǀƌƚĞŬϭϱ͘ƎşũŶĂͿ͕ǌƚŽŚŽƉŽēĞƚŽƐŽďǀƚĢǎŬĠŵƐƚĂǀƵũĞϭϵй͕ƉŽēĞƚ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚϮϵϮϬ͘
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Počet pacientů s covid-19 rychle roste, nemocnice v Prostějově po celý týden průběžně navyšuje lůžkovou kapacitu. Je v těsném kontaktu s krajem,
vše probíhá při vzájemné spolupráci.
Na víkend je připravena poskytnout
kapacitu padesát lůžek pro covid-pozitivní pacienty,“ uvedla Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel, která

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

provozuje prostějovskou nemocnici.
Připustila rovněž, že v plánu je částečně omezit příjem pacientů k neakutním zákrokům. „Platí to u těch, kde
je předpoklad pobytu na oddělení
ARO.“
Také ve Fakultní nemocnici v Olomouci se počítá s více lůžky pro
koronavirem zasažené pacienty.
„Hospitalizováno doposud bylo
celkem devětatřicet pacientů s onemocněním COVID-19 na JIP lůžkách a sedmadvacet na standardních.
Celkem je pro tyto pacienty aktuálně

k dispozici osmnáct JIP lůžek a šedesát standardních, přičemž dalších
padesát je připraveno v záloze k okamžité reprofilizaci,“ uvedl koncem
pracovního týdne mluvčí FNOL
Adam Fritscher.
Kapacitu pro nakažené pak musí
zařizovat i jinde. Třeba v prostějovském Centru sociálních služeb.
„Vzhledem k tomu, že jsme při první vlně měli doporučeno připravit
kapacity, přemýšleli jsme nad tímto
problémem už na jaře. Dnes je to
složitější, nedošlo k nařízení mít tyto

kapacity vyhrazené. Žadatele přitom
dále musíme nabírat,“ poznamenala
ředitelka Helena Vránová. Ujistila
však, že s určitou volnou kapacitou
pokojů a lůžek se pro případ nákazy
počítá.
Na tento scénář jsou nachystaní také
v Domově pro seniory v Nerudově
ulici. Tam už se dříve koronavirus objevil. „V případě klienta s pozitivním
testem by došlo k izolování na pokoji
a směl by k němu chodit jen pověřený
pracovník,“ řekl Večerníku ředitel domova Zdeněk Libíček.

9ËFHPøĆLFËFKMHKXVWRWDQDNDæHQÛFK[Y\xxËQHæY3UD]H
9LUXVQHYLUXVVSRMH0+'VHQHPøQË 9HPřinášíme
tabulku 10 nejzasaženějších obcí na Prostějovsku

PROSTĚJOV V autobusech jedině v rouškách, nástup zadními dveřmi a MHD zdarma, takové novinky potkaly na jaře městskou hromadnou dopravu
v Prostějově. Svého času přetrvával prázdninový
jízdní řád. Důvod?
Od března byly na více než dva měsíce zavřené školy a celkově omezen jejich provoz, stejně tak hodně lidí zůstávalo
doma na ošetřovném a počet cestujících se na určitý čas

snížil. Chystá se město společně s dopravní společností
FTL tento prázdninový režim znovu zavést? „Podle rozhodnutí kraje a města zatím autobusy zůstávají tak, jak
jsou. Zatím to tak zůstává přinejmenším na další dva týdny. Pak se podle situace uvidí, může se vše změnit,“ sdělil
Večerníku ředitel pro autobusovou dopravu firmy FTL
Jiří Hloch. Obdobná situace je zatím rovněž i u spojů meziměstské autobusové dopravy.
(sob)
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PROSTĚJOV Dodržování protiepidemických opatření vyhlášených českou vládou kontrolují
také strážníci Městské policie Prostějov. Protiprávní jednání bylo
z jejich strany během uplynulého
týdne řešeno většinou domluvou
jedincům, ovšem v sedmi případech šlo o taková pochybení, která
bude řešit správní orgán.
„Strážníci se denně v rámci běžného
výkonu služby zaměřují na kontroly dodržování všech platných mimořádných
opatření. Během každého dne probíhá
několik takových kontrol. Kontrolují
se restaurace, hospody, bary, nošení
roušek na stanovených veřejných místech, zákaz konzumace alkoholu na
veřejně přístupných místech. Strážníci
prověřují i různá oznámení od občanů, která se týkají možného porušení

těchto opatření. Strážníci se snaží působit především preventivně. Zjištěné
protiprávní jednání bylo v převážné
většině řešeno domluvou, závažnější
prohřešky jsou pak oznámeny příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Na náš dotaz vzápětí také prozradila, jak je to s morálkou občanů Pro-

stějova v době protiepidemických
opatření? „Během týdne jsme řešili
celkem sedm přestupků. Ve čtyřech
případech se jich dopustili provozovatelé restaurací či hospod, dvakrát
se jednalo o občany, kteří neměli nasazenou roušku a v jednom případě
jsme zjistili konzumaci alkoholu na
veřejném prostranství,“ vypočítala
pro Večerník Greplová.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Kdepak Praha,
nebo Brno! Zatímco v hlavním městě je aktuálně „jen“ 498 nakažených
koronavirem na 100 tisíc obyvatel
a v Brně na stejný vzorek připadá
„pouze“ 480 marodů, mnohé z obcí
na Prostějovsku je několikanásobně
trumfnou. To samé platí pro všechna
naše města vyjma Němčic nad Hanou. Vyplývá to z aktuálních čísel,
která zveřejnil server seznamzpravy.
cz a z nichž jsme ze všech obcí regionu
vybrali desítku nejzasaženějších. Kromě toho jsme se zaměřili také na jednotlivá města na Prostějovsku. (mls)
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došlo na naši adresu...

7åVQPGPÊX[XQN¾X¾PÊFWEJč
Internetem koluje bezpočet vtipů o učitelích a jejich dálkové výuce. Na jaře to
opravdu mohlo připomínat ono vyvolávání duchů: „Aničko, slyšíš mě?“ nebo
„Kubo, slyším Tě, ale obraz mizí.“ Všem
učitelům ochotným skočit rovnýma
nohama do tohoto prostředí přibylo
jistě pár šedivých vlasů.
Ale teď je všechno jinak! Ze dne na
den přešla celá škola do virtuálního
prostředí a naprosto plynule začala
výuka fungovat na Škole v pyžamu pro
1. stupeň a Google Classroom pro 2.
stupeň. Nutno podotknout, že jsme
nic neponechali náhodě a všechno vizionářsky připravovali od konce srpna.
Při velikosti naší školy to byla nelehká
práce, ale už teď je vidět, že se vyplatila. A to nejen díky pedagogům, kteří

si navzájem pomáhají, podporují se
a odvádějí skvělou práci, ale také díky
rodičům. Takže, rodiče, kteří čtete tyhle řádky – jste „fakt hustí“. Rozhodně
máte náš obdiv v tom, jak jste zvládli
nainstalovat, přihlásit, vysílat, vkládat,
stahovat a nezbláznit se. On-line hodiny navštěvuje drtivá většina našich
žáků. Někdy se cítíme jako ve středisku
NASA s obrazovkou plnou domácích
nahrávacích studií, ale podle vašich
ohlasů, kterých si nesmírně vážíme, je
vidět, že to zřejmě děláme dobře. Víc
si ani nemůžeme přát. Kromě zdraví
a lepších vyhlídek. Než to přijde, nezapomeňte, že jsme tu pro vás.
Michaela Mayerová,
zástupce ředitelky
ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
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PROSTĚJOV Vláda České republiky ještě více zpřísnila
protiepidemická opatření, která začala platit od středy 14. října. Večerník nyní přináší přehledný seznam
toho, čím se nyní musíme řídit všichni.
Omezení
shromažďování
Od středy 14. října do úterý 3. listopadu platí omezení shromažďování
na šest lidí s výjimkou rodin či
zaměstnání. Dosud platilo, že ve
vnitřních prostorách s výjimkou škol
nebo pracovišť jsou možné aktivity
do deseti lidí, ve venkovních prostorech pak do 20 lidí. Od pondělí 12.
října to platí i pro bohoslužby a jiné
náboženské obřady. Pro svatby se od
pondělí 19. října vztahuje omezení
na nejvýše 30 lidí.

Uzavření škol
Až do neděle 1. listopadu jsou pro
prezenční výuku uzavřené všechny
školy s výjimkou mateřských a škol,
kde dochází ke vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci a učitelé přecházejí na distanční
výuku. Na prvním stupni dosud
byla prezenční výuka s povinností
nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu. Na výuku on-line již
přešly vysoké a střední školy v celé
ČR. Na vysokých školách se budou

moci konat pouze zkoušky s účastí
do deseti lidí. Výjimku ze zákazu
fyzické přítomnosti na vysoké škole
budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe
v oborech všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech
a ti, kteří vykonávají pedagogickou
praxi v mateřských, na základních
a středních školách. Podobně jako na
jaře budou vyčleněna školská zařízení
k zajištění péče o děti pracovníků záchranného systému. Na základních
uměleckých školách je od středy
znovu zrušena i individuální výuka
„jeden na jednoho“. Od středy nesmí
být na kolejích ubytovaní studenti,
kteří mají jiné bydliště v ČR. Výjimku
mají například studenti s nařízenou
pracovní povinností.

Zákaz pití alkoholu na
veřejných místech
Od středy 14. října do úterý
3. listopadu také platí zákaz pití
alkoholu na veřejně přístupných
místech.
Roušky i na
zastávkách MHD
Foto: internet

Uzavření restaurací,
barů a klubů
Do úterý 3. listopadu jsou zcela
uzavřeny restaurace a bary. Restaurace budou moci vydávat jídlo pouze
s sebou. Výdejní okénka restaurací
budou moci fungovat do 20.00 hodin. Uzavřeny nejsou hotelové restaurace. Ty budou hostům k dispozici do

20.00 hodin. První celostátní omezení
otevírací doby začalo po prázdninách
platit 18. září, zavřeno muselo být mezi
půlnocí a šestou hodinou ranní. Večerní
otevírací doba se zkrátila do 22.00 od
24. září a od pátku 9. října pak do 20.00
hodin. Omezoval se také počet lidí
u stolu – od 5. října nejprve na šest lidí,
od pondělí 12. října na čtyři. V jídelnách
v obchodních centrech jen na dva.

Od úterý 13. října je v České
republice povinné nosit roušky i na
zastávkách veřejné dopravy, tedy
na jejich nástupištích, v přístřešcích
a čekárnách. V celé republice platí
povinnost nosit roušku ve vnitřních
prostorách budov už od 10. září.
Chránit si ústa a nos je nutné při
cestách hromadnou dopravou nebo
návštěvách úřadů a zdravotnických
a sociálních zařízení.
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Mahrová získala zlato
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Marek SONNEVEND
TŘEBOŇ, PROSTĚJOV O půl roku později, než bylo původně v plánu, proběhlo mistrovství
republiky kadetů a kadetek v boxu 2020. Koronavirus jej odložil z března až na konec září,
tedy do termínu krátce předtím, než vláda ČR zpřísnila opatření proti covid-19 do současné
podoby. Proto se šampionát mohl v Třeboni ještě uskutečnit a oddílu BC DTJ Prostějov přinesl dvojnásobnou medailovou radost.
<NCV¾\/è4MCFGVGM$CTDQTC/CJTQX¾UVTGPÆTGO-CTNGO-QEK¾PGO
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Foto: internet
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PROSTĚJOV Jestliže počátkem
uplynulého týdne nebylo úplně
jasné, v jakém formátu budou
probíhat tréninky v profesionálních klubech, tedy i v prostějovském eskáčku, ve středu
14. října se situace přece jen
vyjasnila. Protože v případě fotbalistů z první a druhé ligy jde
o výdělečnou činnost, omezení
shromažďování v jejich případě
nehrozí.

Tomáš KALÁB
Michal SOBECKÝ
To ostatně potvrdili i v prostějovském eskáčku. „Naši hráči normálně
trénují, jak je trenéry naplánováno.

Existuje jediné omezení, kterým
je zákaz používat vnitřní prostory,
tedy šatny, sprchy a podobně,“ prozradil aktuální stav z areálu SCM Za
Místním nádražím technický ředitel
1. SK Tomáš Čepa. Spokojenost po
tomhle rozhodnutí netají trenér „A“-týmu. „Pohled na to mám určitě
pozitivní. Jsem moc rád, že můžeme
mít plnohodnotné tréninky, je to jen
dobře,“ poznamenal Pavel Šustr.
Poněkud kostrbatě to vysvětlila Ligová fotbalová asociace. V případě
profesionálních sportovců působících v jednom klubu spadá jejich
společná tréninková činnost mezi
hromadné akce osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo
jinou obdobnou činnost ve smyslu
výjimky stanovené krizovým opatřením vlády. Tréninkový proces
profesionálních fotbalových klubů
tedy může pokračovat bez nutnosti
rozdělovat na skupiny po šesti osobách. Přesto má však jednu vadu
na kráse, posiloven se uvolnění pro
profesionální kluby netýkají. „Místo

PROBLÉM JMÉNEM KARANTÉNA
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Ve stínu koronaviru začaly v srpnu, případně v září sportovní soutěže po prázdninách. Šance na jejich rozumné
odehrání časem s postupujícím říjnem padaly. A krátce
před druhým říjnovým víkendem se rozplynuly dočista. Sport dostal všeobecnou stopku a nejistota narostla
do nevídaných rozměrů. Bude se pokračovat?
Otazníky tu však nejspíš budou i poté, kdyby se znovu
sportovní soutěže obnovily. A to dost velké. Problém
nastínil například při školení florbalových sekretářů
Robert Segeťa z České florbalové unie. Připomněl, že
při opakovaných karanténách po zápasech, v nichž by
se objevil jeden nebo více nakažených, hodně hráčů
od sportu odradí. Což samozřejmě neplatí jen pro
florbalisty, ale pro sportovce obecně.
Má pravdu, v amatérském sportu, kde hráči hrají skutečně jen pro zábavu, maximálně pro párek, je tohle
velké riziko. Vždyť kdo by si na triko bral neustálé nucené pauzy v zaměstnání? Zaměstnavatelé i zaměstnanci by dříve nebo později začali nervóznět stejně
tak sportovci-živnostníci, kteří by třeba museli zavřít
úplně a přišli by o výdělky zcela. Nutně by sami sobě
brzy položili otázku, zda jim pokračování ve sportu za
těchto podmínek stojí za to?
Pokud by se tedy i letos obnovilo sportovní dění
v Česku, jeden problém zůstane. A budou to amatérské kluby a amatérští sportovci, kteří na něj dojedou.
Jmenuje se karantéra.

O2 TV, hokejkaTV a mnoho dalších. Také sázkové
kanceláře nabízí řadu sportovních přenosů. Fanoušci profesionálních sportovních klubů by v případě
obnovy soutěží o zápasy nepřišli. Sice fandit od monitoru nebo televize taky není úplně ono, jak se ale
říká, lepší než nic.
U soutěží amatérských je to horší. Žádné TV přenosy, žádné on-line přenosy. Pokrytí médii minimální.
A zvláště u halových sportů by se opravdu jednalo jen
o odehrání z povinnosti, alespoň tedy pro fanoušky.
Určitou výhodu mají fotbalové kluby. Jak ukázaly
například snímky z nejbližšího okolí fotbalových
stadionů v Prostějově, lidé chodí své oblíbence podporovat zákaz nezákaz. Třeba aspoň za plot. Čímž
paradoxně jsou na sobě pomalu více natěsnaní, než
by byli na tribuně. Ve výsledku se tak uzavření stadionů zcela minulo účinkem.
Je ale v případě obnovení soutěží (v tuto chvíli se jeví
asi tak blízké jako život lidí na Měsíci) nižších fotbalových lig na pořadu dne? Nemyslím si. Zejména
v listopadu by se jednalo o pořádné peklo. Jak pro
fanoušky, řada stadionů nemá krytou tribunu, ani
okolí plotů, tak pro hráče. Představa, že by se třeba
hrálo okolo půlky nebo konce listopadu v plískanicích a bahništích, je dost nereálná.
Amatérské kluby a jejich fanoušci, zejména pokud se
jedná o fotbal, tak musí doufat v klidnější jaro.

Velmi rychlou stopku vystavila koronavirová epidemie
taky prostějovským hokejovým Jestřábům. Ti mají za
sebou 10 zápasů, z nichž půlku vyhráli a půlku prohráli.
Jen tato čísla ale neřeknou příliš mnoho. Pojďme se tedy
blíže podívat na to, jak si prostějovští hokejisté vedli.
Jako první se nabízí jedna otázka, je vidět oproti minulé
sezóně posun? Jak v čem, zní odpověď. Obrana působí
o něco lépe a jistěji, nestává se tak často, že by nechala
nepokrytého hráče před vlastní bránou. O chlup lepší
je taky rozehrávka. A určitě se zlepšilo bruslení. Aby
ne. Zatímco „mladé pušky“ byly v minulé sezóně hráči
druhořadými, nyní musí být mezi vůdčími osobnostmi. A někteří, například Petr Chlán nebo Dominik Hrníčko, se nové role zhostili vskutku se ctí.
Co však Jestřáby dál sráží, to je nevyrovnanost výkonů.
Tým má dost velkou sílu na to, aby hrál těsně pod čelem tabulky. Přesto ale Jestřábi nezažili vítěznou šňůru
ani výraznější úspěchy. Z kvalitnějších celků, s nimiž se
stihli popasovat, porazili pouze Třebíč.
Prostějov se rovněž poměrně často zbytečně nadře na
vstřelení branky. Příkladem byl zejména zápas se Šumperkem. A co je z mého pohledu hlavní problém, tým nedokáže celý zápas udržet kvalitní výkon, naopak. Například
proti Benátkám nebo opět se Šumperkem zažil velké záseky a těžko pochopitelné výpadky, které tým stály body.
Suma sumárum na tom Jestřábi nejsou úplně zle, mají
však pořád hodně na čem pracovat.

toho využíváme jen venkovní hřiště,
kde pracujeme i na silových schopnostech hráčů,“ prozradil Šustr. Ten
má nyní k dispozici téměř kompletní
tým. Až na jeden zádrhel. „V pátek
si na tréninku něco udělal se svalem
David Píchal, čekáme tedy na výsledky vyšetření,“ informoval lodivod eskáčka.
Tréninky podle stanoveného
harmonogramu budou probíhat
i v nadcházejícím týdnu.
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Fotbalový podzim možná skončil. Je tedy na čase se ptát, co ukázal? Z pohledu většiny týmů Prostějovska ne moc podařená představení. Často se rovněž
ukazovalo, že kvalitní hra ještě nutně nemusí znamenat body. Příkladem budiž třeba Protivanov a zprvu také Plumlov či Klenovice na Hané. Při pohledu
na tabulky je však zřejmý jiný, možná ještě závažnější jev. Týmy z Prostějovska šly vesměs výsledkově oproti svým konkurentům odjinud dolů, výjimky
jsou spíše nepočetné.
Příkladem mohou být třeba Čechovice v I.A třídě a Pivín o úroveň níže. Oba
týmy v posledních letech sahaly po postupu a brávaly stříbro. Oba předváděly
solidní fotbal a zejména Čechovice byly velmi obávaným soupeřem. Jenže co
to? Někdejší suveréni zejména ze začátku sezóny pořádně hořeli. Pivín neproměňoval ve velkém šance, nedařilo se příliš ani jeho tradičním střelcům, jako
jsou Valtr nebo Trajer. Čechovicím se záhy zranil navrátilec Jahl, střelecky se
pak zcela přestal prosazovat Kolečkář. Tým měl dlouho velké problémy se střílením branek i ziskem bodů. V posledních kolech se oba týmy přesto zvedly,
i tak ale stále zůstávají za očekáváním.
Totéž se ale dá říct taky o Vrchoslavicích, které pravidelně ztrácí body, nebo
o Protivanově. Mladý, velice solidní tým a třese se před koncem tabulky. Tam je
i Plumlov, další celek z Prostějovska. Již tradičně se pak nedaří Smržicím, střídavé štěstí opět klasicky zaznamenával během podzimu Jesenec-Dzbel. Kralice
na Hané pak třou bídu s nouzí, a pokud se nestane zázrak, čeká je pád z kraje.
Situace se zdá z pohledu celků Prostějovska bídná. Je tedy aspoň někdo, kdo se
tabulkově neztratil? Ano, ale těch týmů je poskrovnu, zní odpověď. Začněme
od vrchu. Velmi solidně se daří Lipové, která aktuálně hájí čtvrtou příčku, potvrzuje tak minulou sezónu. V I.A třídě se z týmů Prostějovska zdaleka nejlépe daří Konici, ta přivádí střelce soupeřů k šílenství takřka neproniknutelnou
obranou a spolehlivými brankáři. Jen díky naprosto suverénní Olešnici je nyní
Sokol druhý. Za zmínku ještě stojí vzestup Kostelce na Hané, který zjevně povzbudil návrat střelce Preislera a snad i výměna trenéra. A taky Haná Prostějov, která je druhou sezónu velmi vysoko ve své soutěži.
Celkově však podzim pro týmy z Prostějovska znamenal hlavně porážky
a zklamání. Snad tedy pauza, i když doufejme, že ne příliš dlouhá, dovolí mančaftům, aby si olízly rány a bolístky. A do dalších zápasů vykročily
s novým elánem.
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Michal SOBECKÝ
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Rozhodně zajímavý je pohled na obě
skupiny I.A třídy, v nichž má Prostějovsko šest zástupců. Výsledky přitom hlásí často překvapivé. Oproti
minulé sezóně se ještě více zlepšila
Konice. Ta je sice trvale mezi nejlepšími celky, co ale předvádí aktuálně,
to je takřka neuvěřitelné, Konice totiž ovládla hned šest zápasů s nulou
na kontě. Nevyhrává přitom na hodně vstřelených branek, klasikou jsou
tak dvě tři. Hlavně ale dokáže vždy
vstoupit dobře do utkání, brzy dát
gól a vézt se dál. „Byla to nezvyklá
situace, kterou jsme zatím nezažili,“
podotkl třeba Petr Ullmann k utkání 9. kola, kdy jeho svěřenci s Chomoutovem prohrávali, což se jim do
té doby nestalo. Stejně ale utkání
ovládli jako všechna kromě mače
s Maletínem. A vzhledem k „pokutám“ v klubu skončí možná brzy za
vychytané nuly minimálně brankář
na sociální podpoře...
Zatímco Konice hrající ve skupině
„A“ potěší, u skupiny „B“ tak hezký
pohled na tabulku není. Nejlépe se
daří Čechovicím, které ovšem přesto
hrají níže, než by měly. A určitě níž,
než se od nich čeká. Začátek byl od
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předvedly proti Lipové. Klub nakonec
před desátým kolem odvolal trenéra
Gottwalda, na jeho místo by měl nastoupit staronový kouč Lukáš Krobot.
Změna přitom zjevně prospěla. „Bylo
to po dlouhé době, co kluci jezdili po
prdeli,“ konstatoval po utkání se Zábřehem asistent trenéra Jan Kubalák.
V utkání Kralice získaly bod. Hrozivý
je ale fakt, že nejlepšímu kralickému
střelci Adamu Jurtíkovi k tomu stačí
jen tři branky.
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Den a noc. Tak by se dala srovnat
dlouhodobá forma Kralic na Hané
a Lipové. Zatímco Kralice jsou trvale
na chvostě tabulky, Lipová se naopak
nachází na čtvrtém místě. A potvrzuje tak umístění z loňska. „Doufali
jsme před sezónou v horní polovinu
tabulky. Tým jsme na to měli. Navíc
se nám velice dobře ukázaly všechny
posily, co k nám přišly,“ libuje si trenér
Lipové Pavel Růžička. Zajímavé je, že
přestože je jeho celek čtvrtý, do první
desítky střelců neproklouzl nikdo z Lipové, branky se v tomhle týmu zkrátka
dělí rovnoměrně.
Totéž se dá říct i o Kralicích, ale
v opačném gardu, hráčům totiž v tomhle celku střílení branek chybí. Nepomohl ani vyhlášený střelec Patrik
Gábor, který do týmu přišel před sezónou. Kralice ani jeden (!) zápas dosud nevyhrály a braly pouze tři body
za prohry v penaltách. Jeden z nejlepších výkonů navíc dosud paradoxně
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Deset. Deset a pak konec. Letošní
fotbalový podzim je možná u konce.
Alespoň se na tom shoduje většina
trenérů mančaftů z Prostějovska. Někteří ještě doufají, moc nadějí tomu
ale sami nedávají. Pro některé je paradoxně kratší podzimní část nadějí,
že se udrží ve svých soutěžích. Stejně
jako v minulých letech i v tom aktuálním jsou některé týmy oběma nohama nad propastí. Přesto ale ze všech
míst zní, že chtějí hrát. Na to, jakou
startovací pozici by měly týmy při
případném pokračování soutěží a jak
si tedy dosud vedly, se nyní podíváme
podrobně.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOVSKO Mnoho příběhů stihly v dosavadním průběhu soutěžního ročníku 2020/2021 napsat fotbalové kluby
z Prostějovska, přestože před koronavirovou uzavírkou soutěží
stihly pouze deset zápasů. O zajímavé momenty zkrátka nebyla
nouze. Ať už se jedná o umístění týmů, střeleckou potenci některých hráčů, nebo třeba škatulata v brankovištích, vždyť některé
celky za podzim vystřídaly hned čtyři gólmany! Kralice na Hané
už dokonce také vyměnily trenéra. Nuda zkrátka během fotbalového podzimu vskutku nehrozila. Co vše tedy přinesla?
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svěřenců Lukáše Koláčka mizerný,
nadřeli se na góly, nebodovali, nečekaně prohrávali. Situace se zlepšila
až časem a po desátém odehraném
utkání naopak trenér svým hráčům
děkoval s tím, že „konečně hráli poctivě a jako tým“. Díky tomu Čechovice porazily krátce před koronapauzou favorizované Nové Sady.
Opačný trend pak zaznamenaly Určice. Tým pod velením hrajícího lodivoda Davida Kobylíka začal skvěle, bodoval v prvních šesti ze sedmi
utkání a jednu dobu byl dokonce
druhý. Jaký to rozdíl oproti minulé
i předminulé sezóně. Mužstvo dosud
využilo pouhých 18 hráčů v poli, pak
ale začal výsledkově padat. Těšit ho
ale může, že našel nečekaného střelce
v obránci Jaroslavu Freharovi, který
už se prosadil pětkrát.
To v Kostelci na Hané svého střelce
v minulosti našli, ztratili a teď znovuobjevili. Nemálo Kosteleckých
si nepochybně slibovalo od Davida
Preislera střelecké hody. A nemýlili se, kanonýr se trefil už desetkrát.
A poté, co se třeba v jednom zápase
odmlčel, se v příštím důrazně připomněl a vystřílel tři body. Kostelec je
i díky tomu šestý, dokonce přesto,
že před sezónou dali klubu valem
brankáři Zelinka a Hradečný. Tým
si nyní ale zjevně sedl a dají se od něj
čekat ještě velké věci.
Podobně jako třeba od Protivanova,
kdy však nadějný tým ale zůstává za
očekáváním. Dvanácté místo určitě
nevzbuzuje kladné emoce. „Výběr je
takticky nevyzrálý a hodně dělá i věk
a naturel mužstva. Jsme tedy dobří
směrem dopředu, s kvalitou v defenzivě to ale není ideální,“ poznamenal
trenér Protivanova Pavel Musil, který
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Také u nejnižší krajské outěže platí,
že mají týmy z Prostějovska zastoupení ve skupinách „A“ i „B“. Vezměme to popořádku. V „áčku“ se nejvíce daří Pivínu. Na druhém místě
bychom ho ale tentokrát nenašli.
Důvod? Podle trenéra Svozila trvalé
nevyužívání šancí. Opakovaně pak
taky vzkázal rozhodčím, co si o nich
myslí. Zejména po utkání s Klenovicemi, které jeho tým dohrál v devíti,
byl hodně rozezlený. I přesto se drží
vysoko, i když střeleckou potenci
musí ne zcela očekávaně zachraňovat
posila Lukáš Konupka.
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se rovněž musí potýkat s úzkým kádrem. Kdo ho ale může těšit, je třeba
Marek Grmela, spolu s Daliborem
Sedlákem patří k velmi silným útočným dvojicím.
Naopak Plumlov moc důvodů k radosti nemá. Úvod mu vyšel skvěle,
zbytkem dosavadního podzimu se
však protrápil. A je poslední. „Proti
Čechovicím jsme hned první zápas
odehráli jediné utkání v sestavě, jakou bychom chtěli mít. Pak přišly
pracovní důvody, zranění, pořád se
to točilo. Druhým důvodem, proč
jsme na posledním místě, je fyzička
hráčů,“ poznamenal Petr Matoušek. Jeho mužstvo patří k nejstarším
v soutěži, což může taky dělat svoje.
Kvůli červeným kartám navíc museli
načas ze hřiště Fajstl a nyní po pauze
i Kutný. Kreativní záložník Parák pak
laboruje s třísly. Pro Plumlov to zkrátka nevypadá vůbec dobře.

Konice vynulovala soupeře, Určice jely nadoraz, „zralá“ Haná úřadovala
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V závěsu za Pivínem se nachází Klenovice na Hané. Tým hraje pospolu
už třetí sezónu, tedy kromě brankáře.
A zprvu se zdálo, že odchod Filipa
Pokorného bude velká rána. „Doufám ale, že otázku brankářů už máme
vyřešenou. Na to, jak dlouho nechytal, je na tom Rosťa Horák dobře.
A v některých zápasech nás opravdu
podržel,“ poznamenal trenér Vladimír Horák, který se může spoléhat
i na dvojku Radka Dočkala. S útokem už tak spokojený není. „Chybí
nám finální nahrávka, zatažení i nahrávka zpět do obrany. Navíc většina
nahrávek míří na Všianského. Soupeři si ho už více hlídají a jeho branky
jsme nikým nedokázali nahradit,“
smutní Vladimír Horák.
Přesně v polovině tabulky jsou Otaslavice. „Metle“ půlku zápasů rozhodovaly v penaltových rozstřelech.
„Dobře se to rozjelo, už to vypadá
fotbalově. Hrát se dá s každým. Nás
ale trápí koncovka. Zapojili jsme tedy
znovu Michala Kalába. I když je mu
dvaačtyřicet let, branky stále dávat
umí,“ konstatoval trenér Jiří Hon.
A komu se daří nejméně? Vrchoslavice jsou poněkud nečekaně těsně nad
suterénem tabulky. Týmu Miroslava
Panáčka se nedaří, z posledních pěti
zápasů čtyři prohrál. A to přesto, že takový Jan Horák má velmi slušnou střeleckou fazónku. Ještě hůře jsou na tom
tabulkově Mostkovice, ty ale jdou postupně nahoru. Herně je často soupeři
chválí, výsledky tomu ale neodpovídají.
Přesto mají z posledních tří zápasů šest
bodů. Mostkovice ale může těšit i to, že
porazily 1:0 první Kovalovice. Navíc se
jim prosazuje zadní řada, v posledních
utkáních se prosadil jak Tomáš Kazda,
tak Ondřej Milar a Martin Šlambor.
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Ve skupině „B“ má tentokrát Prostějovsko trio zástupců. A to aktuálně
v každé části tabulky po jednom.
I bez Patrika Gábora válí prostějovská Haná. Hodně jí pomáhají nové
posily v podobě třeba Štefana Danise. Tým zatím výsledkově neohrožuje ani skutečnost, že patří k vůbec
nejstarším v soutěži. Věkový průměr
je také letos hodně přes třicet let,
a to i přes přítomnost mladších borců, jako jsou Jan Typner nebo Karel
Makowski. Specialitou Hané jsou
pak zápasy vyhrávané těsně o gól
nebo na málo vstřelených branek.
V polovině tabulky pak nalezneme
Jesenec-Dzbel. Ten notně posílil
a mužstvo na řadu zápasů vyjíždělo
v minulosti s jedním hráčem na střídání nebo taky bez náhradníků. Teď
ale zapojilo třeba otce a syna Liškovy, kteří pomáhají směrem dopředu.
Nehraje naopak kvalitní Petr Tichý
a týmu chybí též Polesovy góly, kterých zatím není tolik, kolik by se
dalo čekat. Mužstvu zatím stačí fakt,
že čtyři z pěti domácích zápasů vyhrálo. Venku je to už ale slabší.¨
Hůře jsou na tom Smržice. Ty sice
nejsou předposlední, jak je tomu
v posledních letech zvykem, přesto
se nachází hodně nízko. A jen tři
body z posledního utkání přispěly
k tomu, aby pro tento výběr byla
tabulka „koukatelná“. Tým se potýká zejména se ztrátou Martina
Luži, zranění ho po třech utkáních
vyřadilo ze sestavy. A ostatní hráči
jeho brankové příspěvky zatím nahrazují jen zčásti. Opět tak hrozí, že
budou Smržice bojovat až do konce
ročníku o záchranu. I když je jejich
situace je přeci jen o něco lepší než
v minulých dvou sezónách.

(QVDCN VQ PGLUQW LGP R÷MPÆ MQODKPCEG #NG VCM[ URQWUVC UQWDQLč 8éGVP÷ V÷EJ
X\FWwPÚEJ
Foto: Michal Sobecký
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6 – Martin Kocourek (Velké Losiny),
5 – Dušan Dostál (Litovel), 4 – Adam
Bříza (Jeseník), Jaroslav Kožela a Vlastimil Knýř (oba Mohelnice), Lukáš Teofil
(Dolany), Zdeněk Bartoněk (Medlov),
Martin Rybka (Želatovice), Ondřej Žák
(Velké Losiny), Jiří Mráz (Jeseník).
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1 – Matěj Šinogl a Tomáš Indra (oba
Velké Losiny), Jiří Mráz (Jeseník),
Lukáš Obruča (Lipová), Jan Nehyba
(Ústí), Pavel Kryl (Šternberk), Tomáš
Čtvrtníček (Želatovice).
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Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu
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Prostějovsko (sob) -Že v okresních soutěžích čas od času nastoupí
padesátník, to není nic převratného.
Některé týmy z Prostějovska tak ale
činí i v krajských soutěžích. Přitom
se často jedná o důležité členy sestavy. Příkladem budiž Ivan Jančiar,
kterému je už 56 let. A stejně se proběhne po hřišti a pomáhá i o dvě generace mladším spoluhráčům v TJ
Haná Prostějov. Také v Pivíně pak
nadále působí Jaroslav Frýbort, který je pro změnu ročník 1967. Ten
si dokonce připsal i přesný zásah,
kterým navíc týmu pomohl ke třem
bodům. Ne všichni hráči, kteří už
padesátku oslavili, jsou zkrátka na
hřišti do počtu.

1HFK\EÈOLDQL
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Prostějovsko (sob) - Hned několik
známých fotbalových jmen v regionu se rozhodlo, že zkusí štěstí jinde.
A přestože se často jedná o borce
před třicítkou, tedy ve sportovně
vrcholovém věku, šli do nižších soutěží. Jak se jim dařilo? Třeba takový
Ondřej Frys, který dosud působil
v Čechovicích, hraje o dvě soutěže
níže za Brodek u Prostějova. Týmu
se daří obstojně, rovněž tak Frysovi. Stihl pět zápasů, dal jeden gól
a zahrál si i v Poháru OFS Prostějov.
Ještě lépe se daří Patriku Huňkovi,
který Kralice na Hané zaměnil za
Konici. Je jasnou jedničkou, odchytal sedm zápasů, ve většině si připsal
nulu. A gólman si pochvaluje. Na
rozdíl od kolegy Filipa Pokorného. Ten opustil Klenovice na Hané
a přesunul se na jih do Tištína. Ani
on však týmu k lepším výsledkům
nepomohl. Tištín je stále na dně tabulky a reálně mu hrozí pád. Šušká
se i o rozpadu.

+U½ÄLvOLQÉz
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Prostějovsko (sob) - Ještě před
nuceným ukončením amatérských
fotbalových soutěží úřadoval koronavirus v některých kabinách, v důsledku čehož došlo na poměrně
divoké šachy v sestavách. Zejména
Plumlov si užil svoje. Krátce před
zápasem musel dvakrát měnit brankáře. Nakonec nastoupil čtyřicátník
Parák, otec záložníka Patrika. Nevedl si zle, ale na body to nestačilo. Také Určice pak byly oloupeny
o jednoho ze svých stěžejních hráčů, a sice přímo o hrajícího trenéra
Davida Kobylíka. Jeho standardky
a centry týmu viditelně chyběly,
v posledních kolech se Určicím skutečně nedařilo a po velmi dobrém
úvodu se začínají propadat. Koronavirus zkrátka dokázal pohnout
fotbalovými tabulkami.
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CHCETE SI
OBJEDNAT

Foto: Michal Sobecký

Jiří Ševčík (Rapotín)
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932 – Jiří Ševčík (Rapotín), 931 – Miroslav Nejezchleb (Lutín), 930 – Jan
Fišara, Martin Jindra a Vojtěch Nakládal
(všichni Litovel), 927 – Ondřej Milar (Lipová), 925 – Martin Kocourek
a Jakub Zatloukal (oba Velké Losiny),
921 – Jaroslav Juřátek, David Kopřiva
a Martin Kuba (všichni Šternberk), David Hrabal a Viktor Kocian (oba Brodek
u Přerova).
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10 hráčů včetně Tomáše Hrušáka
(Lipová).

¤HUYHQÅNDUW\

10 – Jiří Ševčík (Rapotín), 8 – Jiří
Mráz (Jeseník), 7 – Pavel Kryl (Šternberk), 6 – Tomáš Indra a Matěj Šinogl
(oba Velké Losiny), Michal Král a Jan
Nehyba (oba Ústí), Petr Dragon (Litovel), Jan Togel (Šternberk).

1HMOHSvÉ
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VRXWÈzH

Foto: Facebook

„Tak mohlo jich být určitě víc. Ale jinak v Kostelci na Hané dříve. Sice tam
asi docela dobrý, jsem s tím docela spo- jsou někteří hráči stejní, dost se to
kojený. Šancí ale byla spousi omladilo. Myslím si ale,
ta, jen je proměňovat.“
že to není nic proti ničeyy Byl váš návrat o to
mu. A taky si myslím,
lehčí, že v týmu bylo
že tým kvalitu má.“
i po roce hodně stejyy Pokud byste
ných hráčů? Namátpak měl rozhodkou Grulich, Lužný,
nout, zda hrát
Hruban...
bez diváků, nebo
„Právě mi přišlo,
vůbec. Jak byste
že tam bylo hodně
hlasoval?
změn oproti tomu,
(zamyslí se) „To je
kdy jsem působil
dobrá otázka. Ale být
to na mně, pokračoval
bych v tom hraní.“

&OHDQ\RXNUDMVNëSĝHERULQGLYLGXiOQtVWDWLVWLN\

yy Kostelec je aktuálně šestý. Jak
tohle umístění hodnotíte?
„Je to určitě lepší. (zamyslí se) Takhle,
hodnotím to asi průměrně. Mohlo to
být určitě lepší, ale taky horší.“
yy Čekal jste tedy od týmu víc?
„To ani ne. Spíš jsem nevěděl, co od
toho čekat. (pousměje se) Ale v průběhu sezóny jsem zjistil, že máme v Kostelci kvalitní tým. Který má na to být
v tabulce výš.“
yy Vy jste byl nedávno rok v Anglii.
Hrál jste tam?
„Ne, rok jsem vůbec nikde nehrál a byl
bez fotbalu.“
yy Vstřelit deset branek tak asi potěší tím víc, že?

Michal SOBECKÝ

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Nepříliš podařený začátek sezóny hlásil Kostelec na Hané.
Tým, který získal do mužstva několik posil I nového trenéra, nezářil
a jeho výsledky byly jako na houpačce. Postupně se ale Kostelečtí rozehráli k velmi dobrým výkonům. Aktuálně se tak drží na šesté příčce, což
je mnohem lepší umístění, než jaké
zaznamenali po minulé nekompletní sezóně. Velkou zásluhu na tom
má taky David Preisler (na snímku),
útočník a snajpr, který i v ročníku
2018/2019 patřil k tomu nejlepšímu v I.A třídě. Svou roli rozdílového
hráče potvrzuje také nyní, v deseti
zápasech dal stejný počet branek
a řadu utkání rozhodl.

„Góly? Fajn, ale mohlo jich být víc!“
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Proč ne Mostkovice? Nebo Smržice? Vždyť jsou na tom stejně. Přesto se však
Plumlov nachází v horší situaci než zbylé dva zmíněné celky. Týmu Sokola
se totiž nedaří trvale, bodovat se mu podařilo jen ve dvou zápasech. Mezi
nimi bylo sedm utkání bez bodu. A to je sakra hodně. Řada hráčů patří mezi
čtyřicátníky a zdá se, že přes nepochybné herní kvality se jim nedaří vydržet
herně až do konce zápasu. Mužstvo se trvale potýká s nedostatkem hráčů,
špatné výsledky pak mělo už v minulé sezóně, a dokonce v předminulé. Celek
navíc nadále marně hledá úspěšného střelce, Adamu Hladkému se střelecky
nedaří a Karel Fajstl na góly sám nestačí.

7-62.2/3/80/29

SMOLÍK

večerníku

www.vecernikpv.cz

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH

Kvalitní ofenziva, skvělá obrana a brankáři, kteří jsou skoro neprůstřelní.
Konice i v této sezóně dokazuje, že z regionálních týmů patří trvale k nejlepším.
Její pozice je nyní komfortní, tým je sice „až“ druhým, nicméně na třetího má
náskok 10 bodů. Celek trvale pracuje s kostrou hráčů, která se příliš nemění,
osvědčují se posily v podobě Jašíčka, Holuba a Pěrušky. Nový brankář Patrik
Huňka patří k nejlepším v soutěži. Tým si zjevně věří, a pokud už mu vypadne
ze sestavy nějaký hráč, dokáže na post najít adekvátní náhradu. Je jen těžké
si představit, že by někdo druhé místo Konici v 1.A třídě vyfoukl. A dokáže se
probojovat na první? Tým na to nepochybně má.
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dosavadní části

PODZIMU

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

FC KRALICE NA HANÉ „B“

Deset odehraných kol, osm výher a dvě porážky po penaltovém
rozstřelu. Svěřenci trenéra Navrátila neztratili během této doby jediný
zápas v základní hrací době. Oproti loňským divokým výsledkům se
navíc hráči zaměřili na daleko zodpovědnější výkony, o čemž svědčí už
jen fakt, že jasná jednička Radim Miler vytahoval míč pouze sedmkrát
ze své branky. Navíc si i on připsal jednu branku z penalty proti Vícovu.

dosavadní části

PODZIMU

SM LÍK

TJ TIŠTÍN

Už podle prognóz a také tipu Večerníku byli hráči Tištína jedním
z hlavních adeptů na sestup o soutěž níže. Před sezónou sice mužstvo
posílil velmi dobrý brankář Pokorný, ale očividně ani on nedokáže
zabránit ztraceným bodům, když se ofenziva Tištína zmohla na
pouhých sedm branek. Pokud se po nucené pauze nezvedne i hra
dopředu, jen těžko budou v Tištíně bojovat o záchranu.

VÝROK PODZIMU
FRANTIŠEK VLACH – FC PTENÍ
„Před sezónou jsme do soutěže šli s určitým respektem, ale také s tím, že
nechceme být za žádného otloukánka a s každým mužstvem budeme
hrát otevřený zápas. Po deseti kolech máme sedmnáct bodů a jsme na
pátém místě. Kdyby mi tohle někdo řekl před sezónou, tak bych skákal
radostí. Jsem rád, že mužstvo šlape od všech hráčů základu až po
náhradníky a fotbalem se baví.“
U nováčka, který patří k jednomu z milých překvapení letošního
ročníku, netají radost

ZAJÍMAVOST PODZIMU
MÙJ DÙM, MÙJ HRAD
První tři mužstva tabulky nejsou na špici náhodou. Velmi jim k tomu
dopomáhá také domácí prostředí, ve kterém, jak se zdá, jen těžko
bude někdo ze soupeřů získávat body. Většina trenérů se vždy shoduje
na tom, že bodovat v domácím prostředí je základ, bez kterého se
úspěch nedostaví. A to lídři tabulky dodržují opravdu zodpovědně.
Stačí se podívat na jejich statistiky.

1DÿHOHNUDOLFNpÅEpÿNR´V'REURPLOLFHPL

GRäORLQDGDOätSŐHNYDSHQt
PROSTĚJOV Deset kol nejvyšší okresní fotbalové soutěže je
za námi a zbylá tři kola podzimní části zůstávají v nedohlednu.
I když se podzimní část sezóny 2020/2021 nedohraje v původních termínech a není za námi tedy kompletní polovina
ročníku, rozhodně je v„okresu“ už co hodnotit. Okresní přebor
ukázal v každém kole zápasy, které měly úroveň, ale také přinášel i souboje horší než v„pralese“. Výsledkově ale většina zápasů nepřekvapovala. Start ročníku nevyšel Vrahovicím, které
byly největším favoritem, jenže prvních pět kol jim přineslo
už poměrně velkou ztrátu devíti bodů. Jejich zaváhání využila
nejlépe rezerva Kralic, která zatím bodovala v každém zápase. Úplně stejnou bilanci mají Dobromilice, ale kvůli horšímu
skóre se nachází na druhém místě. V posledním kole se měl
odehrát vzájemný souboj. Proběhne ještě letos?

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
U rezervy Kralic došlo těsně před
startem soutěže k výměně na trenérském postu, kdy Miroslava Takáče
nahradil Petr Navrátil a mužstvo pod
jeho vedením šlape. „Snažíme se hrát
kombinační fotbal a být dominantní
na míči, což se nám po většinu zápasů daří. Za prvních deset kol jsme
neprohráli jediný duel v základní hrací době, takže celkově panuje velká
spokojenost. Těžko ale nyní soudit,
jak se bude sezóna dále vyvíjet,“ ví
lodivod Kralic, který velmi dobře za-

pracoval na defenzivě mužstva. Sedm
obdržených branek za deset utkání je
zcela jednoznačně nejnižší číslo všech
mužstev. I druhým Dobromilicím letošní ročník vychází velmi dobře.
V závěsu se drží celky nedaleko od
Prostějova, a sice duo Držovice
- Vrahovice. V Držovicích pokračují jako v každém z posledních tří
ročníků velmi dobrým startem do
soutěže. Druhá polovina už však
v předchozích ročnících tak dobrá
nebyla, a je otázka, jestli bude v silách týmu v letošní sezóně něco
změnit. To ve Vrahovicích se po
pomalejším startu rozjíždí k lepším
výkonům a přerušení je mrzí podobně jako mužstvo Dobromilic.
Vrchní polovinu tabulky obsadili
oba navrátilci ze třetí třídy. Ptení

-TCNKEM¾TG\GTXCPGRQ\PCNCPCRQF\KOJQąMQUVRQT¾åM[

i Nezamyslice dokazují, že se nepřišly do okresu pouze podívat, ale
chtějí v něm hrát důležitou roli.
Střed tabulky je však hodně vyrovnaný. Brodek u Prostějova uzavírá
první polovinu a dotírá na celky před
sebou. Mezi osmým a dvanáctým
mužstvem je pak rozdíl pouhých
tří bodů. Jsou to rezervy Plumlova
a Určic, Vícov, Brodek u Konice
a Němčice nad Hanou. Především
Vícovští a určické „béčko“ ale před
sezónou pomýšlely výš. Jenže obě
mužstva zastihla v současné době
„deka“. Nucená pauza jim tak zřejmě
přijde vhod.
Na předposlední pozici se krčí Výšovice, které se po spojení se Skalkou
zatím marně snaží nalézt pravidelnou
výkonnost a ztrácí většinu zápasů.

Foto: Jan Frehar
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3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Kralice n./H. „B“ 10 8 0 2 28:7 25 1
2. Dobromilice
10 8 0 2 34:16 25 1
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH
      
5. Ptení
10 6 0 4 20:23 17 2
6. Nezamyslice
10 5 0 5 31:23 16 1
7. Brodek u PV
10 6 0 4 21:21 16 2
 3OXPORYÄ%³
      
 8UþLFHÄ%³
      
9tFRY
      
11. Brodek u K.
10 4 0 6 16:23 11 2
1ČPþLFHQ+       
9êãRYLFH
      
14. Tištín
10 1 0 9 7:36 3 0

Poslední místo zabírá od začátku soutěže celek z Tištína, kterému se opravdu nedaří zatím vůbec nic. Navíc se
nemůže spolehnout ani na domácí
prostředí, které nyní prochází modernizací, v azylu v Nezamyslicích body
také nepřibývají.

Å8çWRRGQiVQHQtQDNRSiYDQi´
Støelcùm vévodí dvojice XVPtYiVHSőHåNROHQì
cQHGRVWLzLWHOQÙFKp
VWRSHU'REURPLOLF
-DNXEäSDĀHN
FC Kralice na Hané „B“
FC Dobromilice
Sokol Držovice

5 zápasů, 5 výher, 15 bodů, skóre 18:4
5 zápasů, 5 výher, 15 bodů, skóre 17:7
4 zápasy, 4 výhry, 12 bodů, skóre 30:4

Kanonýři v okrese nevymřeli. Za
prvních deset kol se jich drží na
průměru branky na zápas opravdu dost. Nad všemi ale kraluje
dvojice Petrů.
Petr Bross, který změnil působiště
a z Určic přišel do Držovic, nasázel
hned šestnáct branek v devíti zápasech. Držovice letos celkově disponují velmi kvalitní ofenzivou a sám Bross
k tomu přispěl třetinou všech branek.
Hned v závěsu za ním se však stále
drží nezmar a každoroční favorit
této soutěže Petr Vodák. U rezervy Určic platí za jistotu. Otázka je,
co bude s mužstvem, až tam tento
kanonýr hrát nebude. Stačí se podívat i letos. Určické „béčko“ vstřelilo
26 branek a sám Vodák stojí za 15
z nich. Bez jeho gólových zásahů by
na tom bylo mužstvo kolem trenéra
Karla Vlacha ještě o poznání hůře.
Po uvedených střelcích zeje díra,
bronzová pozice patří devíti gólovým střelcům. S osmi brankami je
tam také Martin Řehulka z Držovic, který jen potvrzuje impozantní
sílu směrem dopředu. Řehulka tyto
branky stihl za pouhých šest duelů.
(jaf)
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Tabulka støelcù
po 10. kole II. tøídy
1. Bross Petr (Sokol Držovice)
16 branek
2. Vodák Petr (Sokol Určice „B“)
15 branek
3. Petržela Zdeněk (Kralice „B“)
9 branek
Burget Aleš (Brodek u Konice)
9 branek
Neděla Tomáš (Dobromilice)
9 branek
6. Řehulka Martin (Držovice)
8 branek
7. Přikryl Martin (Nezamyslice)
7 branek
Frgál Jakub (Nezamyslice)
7 branek
Dospiva Oldřich (Ptení)
7 branek
Giovanni Janura (Brodek u PV)
7 branek

CHCETE SI
OBJEDNAT
2Ą'&2.#60¦

STRANA 26

PROSTĚJOV Prvních deset kol
nového ročníku Přeboru OFS Prostějov-II. třídy vyšlo Dobromilicím
více než dobře. Od začátku sezóny
mužstvo neztratilo jediný zápas v základní hrací době a hned sedmkrát
zapsalo všechny tři body. Velkou
měrou k tomu přispívá také přeučený forvard na stopera Jakub Špaček
(na snímku), který se kromě změny
postu vrátil na trávníky po dlouhé
odmlce zaviněné zraněním. Nejen
o zranění, ale i tom, jak se fotbalem
nyní baví, prozradil redakci Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

Jan FRÉHAR

yyCo říkáte vy osobně na přerušení
soutěže?
„Z hlediska fotbalu je to pro nás velká
rána, protože takový podzim jsem tu
ještě nezažil. Jedeme na vítězné vlně
a v kabině je super nálada. Navíc se
zde vytvořila perfektní parta, což je
pro úspěch klíčové. Těžká situace to
musí být ale pro všechny kluby. Obzvláště ty, které hrají na spodu tabulky a nyní nemohou ani potrénovat
k případnému zlepšení. Nic s tím ale
neuděláme, nařízení vlády se musí
dodržovat.“

yy Od začátku letošního ročníku se
držíte mezi nejlepšími celky tabulky.
Čemu přisuzujete podzimní formu
vašeho mužstva?
„Chodíme pravidelně trénovat v hojném počtu hráčů a v této třídě už jen vydržet fyzicky celých devadesát minut je
základem k úspěchu. Změnili jsme navíc svůj styl hry a snažíme se hrát daleko
více kombinačně. Už to není ta nakopávaná, co tu vždy byla. Ze začátku to ještě
trochu drhlo, z toho také pramenily ty
dvě remízy na začátku soutěže. Teď už
si ale všechno sedlo a nese to své ovoce.
Dáváme dost branek, a navíc neinkasujeme, takže se teď daří opravdu vše.“
yy Velmi dlouho jste chyběl kvůli
zranění. Po vyléčení jste se přesunul z útoku do obrany. Mohl byste
sdělit důvody absence i přesunu na
jiný post?
„V lednu 2019 jsme hráli tradiční
zimní sálovku, kde mi brankář úplně
nesmyslně po odebrání míče skočil z boku na nohu. Nohu mi zlomil
a přetrhal vazy v kotníku, takže jsem
musel na operaci, kde mi kost sešroubovali a vazy sešili. Po roce jsem byl
šrouby vytahovat. Už jsem ani nevěřil,
že bych si ještě mohl fotbal zahrát, ale
noha zatím drží v pohodě. Po návratu

Foto: Jan Frehar

k tréninkům za mnou přišel trenér,
zda bych nešel hrát stopera a on už se
mohl věnovat výhradně trénování, tak
jsme se domluvili. Bohužel se nám ale
zranil Ryška, takže trenér stejně musí
hrát. (úsměv) Je mi celkem jedno, kde
na hřišti budu hrát, hlavně když to pomůže týmu a budeme dále vyhrávat.“
yy Jak byste celkově hodnotil prvních deset kol okresního přeboru?
Našel byste změny či případné rozdíly oproti předchozím ročníkům?
„Z našeho pohledu je to parádní jízda,
ztratili jsme jen pět bodů a jsme jen
o skóre za Kralicemi. Celkově jsem si
těch deset kol užil. Myslím si, že změna oproti jiným ročníkům nenastala.
Úroveň u mužstva zůstala relativně ve
stejném složení. Pozitivně ale vidím

snižující se věkový průměr rozhodčích.
Je tam nyní dost mladých kluků, kteří
zápasy dobře zvládají.
yy Jste pouze o skóre za lídrem tabulky z Kralic. Pokud by se tedy vše
podařilo a naskytla se možnost postoupit, zvažovali byste to?
„Pokud soutěž vyhrajete, musíte podle
mého názoru o postupu minimálně
uvažovat. Fotbal hrajete, abyste se neustále zlepšoval a povyšoval. Museli
bychom ale projít všechna pro i proti,
hlavně by musela chtít celá kabina. Zatím za námi ale není ani polovina ročníku, takže nyní nemá cenu nic řešit, co by
kdyby. My se chceme dále soustředit na
to, co je teď. Hrajeme pěkný fotbal, který
nás baví a chceme v tom pokračovat co
nejdéle.“

HRÁČVEČERNÍKU
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TÝDNE PODLE
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S počátkem sezóny se obměněné mužstvo prostějovského 1.SK pomalu sehrávalo a především nově příchozí se na hřišti mnohdy hledali.
Přesto v prvních pěti zápasech zaujali nejen ostřílení Zapletal nebo
brankář Mucha, ale i stoper Bala a záložníci Spáčil s Matouškem.

1

Michal ZAPLETAL
Filip MUCHA
Jiøí SPÁÈIL
Roman BALA
Jakub MATOUŠEK

Fotbalisté Prostějova mají za sebou průměrný start
PROSTĚJOV Stejně jako mnoho dalších postižených,
a nejen sportovních aktivit, i fotbalisté mohou žehrat na
liknavý předvolební přístup vlády k nastupující druhé vlně
epidemie koronaviru. Přestože si především Ligová fotbalová asociace, jakožto subjekt řídící profesionální soutěže,
vyjednala mnoho ústupků a výjimek při objevení se nákazy
zejména v prvoligových týmech, množství odkladů stačilo
narušit harmonogram první i druhé nejvyšší soutěže. Teď
tedy stojí soutěže úplně všechny.

Podzim zůstal v poločase

GLOSA 9(Ġ(51Ì.8

Jestliže se původně mělo na podzim 2020 odehrát dvanáct kol, pak
si z druholigového kalendáře lze
s bídou odškrtnout přesně polovinu. Ani ta ovšem není úplná. Plným
počtem zápasů se může pyšnit sedm
týmů, což je přesně polovina startovního pole. Nejhůře jsou na tom
Vlašim, Vyšehrad a Třinec, které
mají odehráno pouze po čtyřech
duelech a do současných restrikcí
nestačili absolvovat dohrávky. Třeba
v případě Táborska, které mělo ještě
10. října sehrát zápas s Vyšehradem,
stála ovšem překážka ve výskytu koronaviru.
Táborsko spolu s Prostějovem,
Chrudimí a Žižkovem má na svém
kontě pět odehraných utkání.
Z prostého pohledu na tabulku
tedy vyplývá, že její vypovídací
hodnota je přece jen mírně omezená, ambice jednotlivých týmů se
z ní ale vyčíst dají.

TOMÁŠ KALÁB
Sport opět stojí. Není ovšem sám. Podobně „brečí“ i mnoho dalších odvětví
lidské činnosti. Čím výdělečnější, tím je nářek hlasitější a zoufalejší. Na
jaře se odhadovalo, že „po koronaviru“ už fotbal nebude, jaký býval.
Míněno zejména tak, že se upraví do reálnější podoby především obří
sumy, které se úplně nesmyslně ve velkém inkasují za každého hráče,
který to s míčem byť jen trochu slušně umí. Zatím to na to, že by se částky
v tomto byznyse umravnily a zbytečně neprovokovaly, nějak nevypadá.
A ještě jedna poznámka mimo fotbal, který si mimochodem dokázal
s příslušnými autoritami specifikovat podmínky, za nichž mohou týmy
alespoň profesionálních soutěží trénovat. Jinak je tomu u jednoho jihomoravského basketbalového týmu, který neváhá jezdit trénovat do
tělocvičny za rakouské hranice. A ještě se tím v televizi chlubí. Chlubí se
tím, jak pěkně vyběhl s vládními nařízeními proti šíření koronaviru. Ono
je totiž úplně jedno, jestli se trénuje v moravské nebo rakouské tělocvičně,
princip opatření byl namířen proti shlukování osob. Ani sportovci totiž
přes všechna hlasitě přijímaná opatření proti Covidu imunní nejsou.
Statistiky hráèù FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, podzim 2020
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hradecké „Votroky“ a žižkovskou
Viktorii k rolím největších adeptů
na jediné postupové místo do nejvyšší soutěže. S pražským klubem
už mělo co do činění eskáčko a přes
opticky vyrovnaný souboj bylo patrné, co rozhoduje zápasy. Žižkov svou
dobrou šanci proměnil a v závěru
přidal ještě gólovou pojistku. Hradec
Králové je jeden ze dvou týmů, které
ještě neprohrály, celkem nečekaně
ovšem ztratil cenné body za remízy
doma s Vyšehradem a v Táboře.
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V dolní polovině tabulky
zaostává Třinec

Líšeň i Dukla překvapily

Překvapivé výsledky obou zmiňovaných týmů nejsou zdaleka stejného
Přestože dochází k podobné situaci
charakteru. Zatímco Líšeň v úvodu
jako na jaře, nyní je z logiky střídání
soutěže působí příjemně, když ješročních období situace přece jen složitě neprohrála a remizovala v Jihlavě
tější. V případě první ligy se hráči přes
nebo na Julisce, v případě pražské
zimu asi mnoho neohřejí, pokud se
Dukly svou roli jednoho z adeptů na
ovšem nezapotí na hřištích při předponávrat do první ligy zatím nepotvrV+V to myslí
kládaných dohrávkách. Ve druhé nejdila. Domácí remíza s Prostějovem
vyšší soutěži už to bude o něco složia především poněkud potupná porážs postupem vážně
tější, protože úroveň travnatých ploch
ka na hřišti nováčka soutěže z Blanska
je přece jen jiná, výhodou je pak menší Nejen postavení v tabulce, ale i před- zasadila do sebevědomí hráčů bývavedené výkony zatím předurčují lého armádního týmu značné šrámy.
počet plánovaných utkání.
Remízy se zrodily i ve Varnsdorfu
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
a co hůře, doma s Líšní. Zatímco klub
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
z předměstí Brna je na nečekané třetí
1. Hradec Králové
6
4
2
0
9:4
14
příčce, Dukla je průběžně až pátá.
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Jiří Jarošík a nevede si vůbec špatně.
Mrzela určitě porážka ve Vlašimi, na
druhou stranu lehce prestižní souboj
právě s Jihlavou zvládli Severočeši na
výbornou. To Vysočina začala dvěma
porážkami, pak to vypadalo, že se po
remíze a dvou venkovních vítězstvích
chytla, jenže v zatím posledním zápase přenechala všechny body doma
právě Prostějovu. Z dosavadní šesté
příčky to na útok na postupové místo
příliš nevypadá.

Přesun trenéra Ústí neublížil
a Jihlavě nepomohl
Dlouholetý trenér ústecké Army Aleš
Křeček se po necelých třech sezónách přesunul na Vysočinu. Tam jej
čekala velká výzva v podobě zásadní
obměny týmu související s aktuální
ekonomickou situací jihlavského klubu. Jeho místo na severu Čech zaujal

Počínaje Jihlavou se bodové odstupy značně srovnávají. Stejných sedm
bodů jako někdejší prvoligista má
i sedmá Chrudim (ta má ještě zápas
k dobru) a osmý Varnsdorf. O bod
zpět je dvojice Prostějov a Blansko,
přičemž eskáčko má oproti svému
prvnímu soupeři v tomto ročníku
také zápas k dobru. Jedenáctá Vlašim má sice pouhé čtyři body, ovšem
ze čtyř zápasů, a její aktuální umístění se tak může jevit jako klamné.
Poslední trojice Táborsko, Vyšehrad
a Třinec toho zatím moc nepředvedla. Nováček z města husitů si zatím
připsal jen dvě remízy 1:1 v Prostějově a doma s Hradcem Králové, což
jistě nebyl špatný počin. Vyšehrad
dostal ve třech ze čtyř utkání po
třech brankách a bez gólů remizoval
pouze na horké půdě v Hradci Králové. A Třinec zatím prohrál, co se
dalo, naposledy dostal doma hořký
výprask od Jihlavy 0:5, což stálo post
trenéra Svatopluka Habance. Co na
jeho místě dokáže známý bouřlivák
František Straka, se ukáže hned po
zvládnutí koronavirové smrště.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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Tradièní problém eskáèka: hledá se støelec
Na špici pouze ve žlutých kartách…
PROSTĚJOV Mají za sebou teprve pět zápasů, ale něco už z předvedených výkonů přece jen vyčíst
lze. Prostějovský tým se slušně sehrává, i když vzhledem ke zvýšené
konkurenci v týmu bývá sestava
poměrně variabilní. Překvapení
ale přichází z obou pólů – negativního i pozitivního. Záporné vlastnosti kulminovaly v neschopnost
porazit doma oba nováčky, především pak Táborsko. Vzápětí přišlo
velmi příjemné vítězství na půdě
do jisté míry favorizované Jihlavy. Byť trenér Pavel Šustr vnesl do
kabiny jistě hodně nového, dva

problémy eskáčka stále přetrvávají
– absence útočníka s vysokým střeleckým potenciálem a psychická
labilita týmu.
Při pohledu do statistik si pochopitelně nelze nevšimnout obráceného
poměru zatížení obou brankářů.
Zatímco na kontě Filipa Muchy je
po pěti zápasech stoprocentní vytížení, na řádku vedle jména Miloslava Brédy figurují samé nuly. Není
na tom nic zvláštního, prostě trenér
si vyhodnotil aktuálně lépe připraveného gólmana, kterému dává příležitost, druhý musí trpělivě čekat
na svoji šanci. Bréda ji dostal v po-

hárovém utkání na Slovácku, kde si
vzhledem k nepovedenému výkonu celého týmu opravdu zachytal,
ovšem půltucet branek se každému
brankáři rozdýchává těžce. Vychytaného čistého konta se Mucha dočkal
prozatím jednou.
Pojďme dopředu. Čtyři vstřelené
branky v pěti zápasech je opravdu
málo, méně než jedna branka na
zápas opravdu nesvědčí o střelecké produktivitě. Eskáčko v tomto
parametru předběhlo jen mužstva
z chvostu tabulky, přičemž Vyšehrad
a Třinec mají ještě o zápas méně. Důležitá je také skladba střelců. Dvěma

zásahy do černého se pyšní obránci,
dvěma záložníci, jenže tam, kde by
měly být cifry nejvyšší, tedy u útočníků, jsou k vidění znepokojující
nuly. Zikl s Píchalem, kteří dostávali
nejvíce trenérovy důvěry, se ještě netrefili, nedařilo se ani Šteiglovi, který
strávil na hřišti podstatně méně času.
Bala, Machynek, Matoušek a Kopřiva (ten z penalty) se sice střelecky
prosadili, ale ani v těchto řadách se
zatím nejeví hráč se slušným střeleckým apetitem. Není tak divu, že
hráči Prostějova jsou v této statistice
na chvostu pořadí F:NL.
Když se podíváme na opačnou her-

ní činnost, tedy defenzivu, pak pět
obdržených branek je velmi solidní
číslo. Méně gólů, čtyři, obdržely jen
týmy z čela tabulky, a sice Hradec
Králové, Žižkov a Chrudim. Dá se
tedy říci, že stoperské dvojice začínají dobře fungovat i bez zkušeného
Schustera, který odehrál tři z pěti
utkání, Bialek a Bala se jeví úspěšnými nástupci. Samozřejmě kvalitně
odehraná defenziva nezávisí pouze
na stoperech, ale je vizitkou taktiky
a disciplíny celého týmu.
Varovná je ovšem kolonka fair-play.
Dvě červené karty v pěti utkáních
opravdu nejsou dobrou vizitkou.

To platí rovněž o osmnácti žlutých
kartách. Smutnými premianty jsou
v tomto počinku Omale se Zapletalem, který ovšem odehrál přece jen
více minut. Zatímco u Omaleho jdou
prohřešky na vrub mladické nerozvážnosti, v případě Zapletala jde spíše
o přemíru motivace. V každém případě tady jsou zástupci eskáčka na špici
pořadí hráčů druhé nejvyšší soutěže.
Co dodat? Přestože má Prostějov
spolu s některými dalšími týmy na
svém kontě teprve pět utkání, určitou cestu už pod novým vedením
celý kádr Hanáků ušel. Větší porci
má však ještě před sebou.
(tok)

basketbal
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VEČERNÍKU OLOMOUCKO PROŽÍVÁ NEJHORŠÍ VSTUP DO SEZÓNY
PROSTĚJOV Pomalejší rozjezd basketbalistů v ligové soutěži
není žádnou novinkou. V předchozích pěti ročnících měli po
šesti odehraných zápasech pozitivní bilanci pouze v sezóně
2016/2017. V dalších sezónách dosáhli maximálně na vyrovnaný poměr vítězství a porážek. Současně ale ještě nikdy neměli po půltuctu zápasů na svém kontě pouze jediné vítězství.

LUKÁŠ PALYZA

V dosavadním průběhu ligové soutěže se
v průměru přes dvacet bodů na zápas dostali
pouze čtyři basketbalisté a v této společnosti
nechybí ani Lukáš Palyza. Elitní střelec Olomoucka je zatím s průměrem 20,8 bodu na
zápas třetí ve střelecké tabulce za Jakubem
Šiřinou a Ondřejem Šiškou. V elitní desítce je
také z pohledu získaných faulů. Svému týmu
pomáhá také při získávání odražených míčů,
je třetím nejlépe doskakujícím hráčem týmu.

FRANTIŠEK
VÁŇA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Bilance pro nás není vůbec příznivá. Dalo se čekat, že herně to na
začátku sezóny nebude dokonalé,
ale přece jen jsme věřili, že výsledky
budou lepší. Dvakrát jsme prohráli
O jediný bod, stačily dvě přesné střely a měli bychom na kontě tři výhry.
Ale na to se historie neptá. Je to, jak
to je a my se s tím musíme poprat,“
konstatuje střízlivě situaci trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček.
Zkušený kouč již před začátkem
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Poletí Palyza
do bubliny?
Prostějov, Praha (lv) – Kvalifikace
o EuroBasket mužů 2022 nakonec
v listopadu pokračovat bude. FIBA se
nicméně rozhodla pro systém „bublin“,
kdy se všechna naplánovaná utkání
z jedné skupiny v rámci listopadového
okna uskuteční na jednom místě. Češi,
kteří díky pořadatelství ME hrají kvalifikaci nesoutěžně, za zápasy s Belgií (26.
listopadu) a Dánskem (29. listopadu)
poletí do litevského Vilniusu, kde hráli
shodou okolností letos v únoru s domácím výběrem. U tohoto utkání byl
také Lukáš Palyza, který se v případě
nominace do Litvy po několika měsících podívá znovu.

Basketbal vìøí
v pomoc státu
Prostějov, Praha (lv) – Vláda České
republiky schválila vypsání programu
COVID – Sport 2, který je určen na
podporu sportovních soutěží a mezi
oprávněné žadatele patří profesionální
a poloprofesionální sportovní kluby.
Administrovat tento dotační program
bude Národní sportovní agentura ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu
a obchodu. „Český sport kvůli epidemické krizi musel letos již podruhé přerušit své soutěže, což ohrožuje zejména
mnoho menších klubů v jejich další
činnosti. Program COVID – Sport 2
podpoří oblast českých profesionálních a poloprofesionálních soutěží
zasažených koronavirovou krizí,“ uvedl
předseda Národní sportovní agentury
Milan Hnilička. Maximální příspěvek
pro kluby se liší podle druhu sportu.
Basketbalové kluby můžou dosáhnout
na dotaci v maximální výši 1 250 000
korun.

RADEK
FARSKÝ

PROSTĚJOV U hráčů BK Olomoucko se příznaky objevovaly
postupně, stejně tak se budou po
jednotlivcích vracet z karantény.
Celá situace se postupně vyvíjí, zatím se ale zdá, že nemoc bude mít
u basketbalistů spíše lehký průběh.
„Když se objevil první případ, začali jsme

sezóny odhadoval, že začátek ligy
nebude snadný. Po razantní obměně kádru se narušila sehranost
týmu, který byl postupně doplňován. Přesto je jediné vítězství
v šesti zápasech zklamáním. „Je to
obehraná písnička, ale o osudech
střetnutí se rozhoduje v obraně
a tam děláme zbytečné chyby. Hráčům nechybí snaha. Přesto to zatím nestačí. Musíme se pod vlastním košem zlepšit, pak přijdou
i výsledky,“ uvědomuje si Benáček.
Olomoucko není jediným týmem,
který se trápí. Podobné problémy mají
Svitavy. Tuři před sezónou mohutně
posilovali, přesto se jim nedaří, ze šesti

Foto: www.bkolomoucko.cz

utkání vydolovali jedinou výhru.
„Musím přiznat, že ostatní kluby
příliš nesleduji. Máme vlastních
problémů dost. A nedívám se ani na
tabulku. Vzhledem k velkému počtu

16.70
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PROSTĚJOV Po prvním zápase sezóny si kouč basketbalistů
Olomoucka pochvaloval, jak
byli jeho svěřenci úspěšní pod
košem soupeře. Získali osmnáct
útočných doskoků a toto číslo
jasně dokumentovalo, jak tým
bojoval o vítězství. Od té doby
ale počet získaných opakovaných šancí ani v jednom případě
nepřekročil desítku. „Je to problém, na kterém potřebujeme
zapracovat,“ uznává Predrag Benáček, kouč BK Olomoucko.

odložených zápasů je stejně hodně
nepřehledná. Potřebujeme se soustředit výhradně na sebe. Na vlastní
výsledky, které potřebujeme vylepšit,“ dodává kouč BK Olomoucko.

Ani ne dvacetiprocentní úspěšnost
mají v dosud odehraných šesti kolech Kooperativy NBL 2020/2021
basketbalisté BK Olomoucko.

DJUHVLYLWXY~WRNX

většina klubů si to uvědomuje a nabádá své hráče, aby bez velkého přemýšlení chodili pro odražené míče.
„Zesiluje trend, kdy najednou chodí na doskok ve všech pěti hráčích
úplně všichni v lize, o což my se snažíme zhruba posledního dva a půl
roku. Ty rozdílové nůžky se tedy
Ladislav VALNÝ pomalu zavírají. My loni měli na
doskoku vynikající tým, základ tvoPrávě agresivita v útoku je cesta, jak řil Zach Hankins, i my ostatní jsme
se tým může prosadit přes propra- plnili strategii do puntíku, hlavně
cované obranné systémy. Naprostá jsme to měli zažité. Letošní tým je

dost nový a bude to nějakou chvíli
trvat,“ všímá si reprezentační křídlo
z Nymburka Vojtěch Hruban.
V dosavadním průběhu Kooperativa NBL v této činnosti dominuje
Opava, která sbírá přes 16 útočných doskoků. Mistr z Nymburka
je v této tabulce šestý s bilancí 12,4
doskoku na utkání a hráči BK Olomoucko zatím sbírají lehce přes
devět. Horší bilanci má pouze sestava Královských Sokolů z Hradce
Králové. Za Opavou přitom Hanáci

zaostávají o sedm doskoků, což je
hodně. „Opava je dlouho pohromadě, tým spolupracuje prakticky naslepo. To je vidět skutečně ve všech
statistikách. Ale před námi jsou
i týmy, které obměnily kádry stejně jako my. Na útočném doskoku
se musíme zlepšit. Každá drobnost
dnes rozhoduje, což ukazují i naše
výsledky. Hned v několika zápasech
stačilo získat jeden faul, doskok
nebo proměnit jednu střelu a mohli
jsme vyhrát,“ uvedl Benáček.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
KOOPERATIVA NBL
Nejlepší støelci
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PROSTĚJOV Před několika lety
se výrazně proměnila tabulka nejvyšší basketbalové soutěže. Po
dlouhých sezónách zmizelo bodování, které bylo stejně jako v NBA
nahrazeno procentuální úspěšností jednotlivých týmů. V důsledku
různého počtu odehraných zápasů
Nymburka, který dokonce v jedné sezóně v základní části odehrál
pouze poloviční počet zápasů, byla
tabulka opravdu přehlednější. To
ovšem v probíhající sezóně neplatí.

„Některé týmy byly v karanténě
a do přerušení odehrály pouze dva
zápasy. Během osmi kol mají na
kontě alespoň sedm zápasů jen tři
kluby. Tentokrát opravdu naplno
platí okřídlené úsloví na tabulku se
nedíváme, soustředíme se výhradně na sebe,“ říká s posmutnělým
pousmáním sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Hanákům zatím odpadly pouze
dva duely, oba na půdě soupeřů.
Kvůli zdravotním problémům pro-

Ani v šesti. Basketbalisty skolil covid
➢ ze strany 25
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všechny obvolávat, pak už to bylo jako
lavina, což se dalo čekat. Mezi nemocnými nejsou pouze hráči. Je to logické,
tým je každý den spolu, dalo se očekávat,
že vir zasáhne jeho většinu,“ poznamenal Michal Pekárek, sportovní manažer
účastníka Kooperativy NBL. „Se všemi
jsme v každodenním kontaktu. Společně
i tuto situaci zvládneme,“ věří.
Na základě dočasně přerušeného
programu Kooperativa NBL v dů-

sledku marodky hanácký klub nepřijde ani o jedno mistrovské utkání, což
je jediné pozitivní zjištění v nastalé situaci. Současně se ale nemůže v omezených podmínkách udržovat v odpovídající kondici. „Basketbal i celý
sport dostává ránu za ranou. Není
prostě možné dělat žádné koncepční
rozhodnutí. Nelze plánovat. Můžeme
jen čekat a doufat, že se situace uklidní,“ posteskl si Pekárek.
(lv)

tivníků necestovali do Brna a Ústí
nad Labem. Liga teď opět stojí
a v důsledku pauzy nabere další
zpoždění. „V tom není ten největší
problém. Existuje představa, že se
bude hrát v reprezentačních oknech. V týdnech, kdy se mělo hrát
pouze o víkendu, se mohou vložit
středeční zápasy. Pokud se kluby
domluví, může se vyjet na kratší
trip a odehrát třeba tři zápasy za týden. Těch variant je hned několik,“
přibližuje možnosti, jak zvládnout

odehrát základní část Pekárek.
„Horší je, že nikdo neví, jak dlouho bude přestávka reálně trvat.
Není přece vůbec vyloučeno, že se
prodlouží. Ta nejistota je pro sport
i celou společnost krajně nepříjemná. Až se liga spustí, můžeme
se bavit, co se dá stihnout a co ne.
Třeba se nějak upraví nadstavbová
část Kooperativa NBL. I taková
možnost je, teď je ale zbytečné
něco předjímat,“ dodal sportovní
manažer BK Olomoucko.
(lv)
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2VWUDYDPiYìMLPNXDQDEtGQHVNYěOìWHQLV
PROSTĚJOV Grandslamové klání v Paříži se pro Petru Kvitovou
stalo posledním turnajem letošního roku. Krátce po postupu do
semifinále French Open česká tenistka oznámila předčasné ukončení sezóny.
„Není to tak, že bych měla jeden
specifický problém. Už v Paříži mě
sem tam něco pobolívalo, ale jde spíš
o obecné vyčerpání těla a o to, abych
se nezranila ještě víc. Snad si odpočinu a začnu naplno přípravu na novou
sezónu,“ vysvětlila své rozhodnutí
Kvitová, která se po Paříži vrátila ve
světovém žebříčku do první desítky.
Dvojnásobná wimbledonská vítězka tak přijde o turnaj WTA v Ostravě. „Je mi to líto, musím ovšem dbát
na zdraví. Ale hodně mě to mrzí,
ostravskou halu mám ráda. Třeba

ve Fed Cupu jsem tu zažila spoustu
radostných momentů,“ nechala se
slyšet Kvitová.
V letošním roce ovlivněném koronavirem se nehrálo od března do
konce července a byla zrušena celá
podzimní asijská šňůra včetně Turnaje mistryň, přesto Kvitová zaznamenala na okruhu WTA dvacet výher a šest porážek. Finále si zahrála
v Dauhá a účastí v semifinále na pařížské antuce si vyrovnala maximum
z roku 2012.
Semifinále si zahrála i na úvod roku
v Brisbane a na Australian Open
postoupila do čtvrtfinále. V žebříčku WTA je aktuálně osmá. Během
koronavirové pauzy vyhrála na
pražské Spartě domácí turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového
svazu.
(lv)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Pořadatelé turnaje kategorie Premier
okruhu WTA Tour nazvaného
J&T Banka Ostrava Open 2020
dostali výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové a díky tomu
se v hokejové aréně bude hrát ženský tenis excelentní kvality. Turnaj s dotací 528 500 dolarů je náhradou za čínské Čeng-čou. První
kolo se bude hrát v pondělí, finále
dvouhry a čtyřhry je na programu
tuto neděli 25. října.

„Čekání na rozhodnutí bylo dlouhé.
Jsme rádi, že vše dobře dopadlo. Udělali jsme pro to maximum. Tenistky
budou v naprosté izolaci. Kromě zápasů budou neustále v nedalekém hotelu,“ uvedl Miroslav Černošek, jehož
společnost TK PLUS má na starosti
marketing celého podniku.
Turnaji pomohl skvěle připravený
mnohastránkový plán opatření, se
kterým se v předstihu seznámila
ostravská hygienická stanice, šéf
Národní sportovní agentury Milan
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Hnilička a k dispozici ho měl i ministr zdravotnictví Roman Prymula.
To udělení výjimky hodně pomohlo
a špičkové tenistky dostaly zelenou.
Jedničkou turnaje bude Karolína Plíšková a v hlavní soutěži se představí také
Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Další Češku Markétu Vondroušovou vyřadil pozitivní test na covid-19.
V pavouku se dále představí světová
pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny,
Běloruska Aryna Sabalenková i její
krajanka a trojnásobná grandslamová šampionka Viktoria Azarenková.
„Obsazení před odhlášeních některých hráček je skvělé. Takovou sestavu
ještě žádný turnaj v České republice
v historii neměl. Škoda, že do ochozů
nemůžou diváci, fanoušci ale prostřednictvím televizních přenosů uvidí špičkový tenis,“ věří Černošek.
(lv)

Český a Slovenský pohár v letním biatlonu
přinesl prostějovským barvám úspěchy
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vypočetl úspěchy prostějovských
biatlonistů trenér Klubu Biatlonu
Prostějov Roman Večeřa. Během
sobotního vyhlášení výsledků došlo
i k poděkování dvojnásobné olympijské medailistce a mistryni světa
Veronice Vítkové za celou její karié-

to, dorostenky B – Elen Melcrová 9.
místo,“ řekl k úspěchům prostějovských biatlonistů Roman Večeřa.
Na úspěchy Prostějované navázali
i druhý den měření olympijských
nadějí. Bohužel někteří dosáhli „jen“
na nepopulární bramborové medaile.
„V závodě rychlostního sprintu s pětisekundovým intervalem opět zvítězil a ovládl tak svoji kategorii M15
František Ševčík. V kategorii žákyně
C se umístila Ema Švancarová na 4.
místě a Roman Večeřa v kategorii
muži B obsadil opět 4. místo. Nedělní
umístění našich biatlonistů: žákyně
A – Julie Vlková 6. místo, žákyně B –
Nikol Zajíčková 11. místo, žáci M15
– Michael Vlk 7. místo, žáci M15 –
Stanislav Melcr 11. místo, žáci M15
– Jakub Koukal 24. místo, dorostenky
B – Elen Melcrová 9. místo. Dorostenci A – Jan Koutný 6. místo,“ vyčet
z výsledkové listiny Roman Večeřa,
který nezapomněl poděkovat všem
účastníkům z prostějovského klubu
za přístup a bojovnost prokázané na
závodech.
(sob)

Dva cenné kovy pro BC DTJ
➢ ze strany 35

TŘEBOŇ, PROSTĚJOV Zlato na
Mistrovství České republiky kadetů a kadetek v boxu 2020 vybojovala členka BC DTJ Prostějov
Barbora Mahrová ve váhové katePROSTĚJOV, SARDINIE Na gorii dívek do 50 kilogramů, kde
turnaji v italské Sardinii marně přesvědčivě opanovala finálový
usiloval Jiří Veselý o druhé letošní duel proti Danielové z Havířova.
semifinále na okruhu ATP. Plány
prostějovského tenisty překazil
Laslo Djere ze Srbska, který hráči
TK Agrofert dvakrát dokázal vzít
podání. Ten se tak s novým turnajem rozloučil ve čtvrtfinále.
„V prvních dvou kolech se přitom zdálo, že bych mohl v soutěži ještě chvíli
zůstat. Především závěru druhého zápasu proti Sonegovi mi vše vycházelo.
Bohužel mi ve čtvrtfinále nešel servis,
jak bych potřeboval,“ řekl Veselý.
V posledním utkání na Sardinii o osudu obou setů rozhodly pokaždé páté
hry. Právě na jejich koncích ztratila česká jednička podání, když si nedokázala
poradit ani s jedním brejkbolem protivníka. Djere naopak nečelil za celé
čtvrtfinále ani jedné brejkové hrozbě.
„Nedokázal jsem si vytvořit potřebný
tlak,“ uznal Veselý.
(lv)
08å,
Sardinie – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý – Majchrzak (Polsko) 6:1, 7:5. 2. kolo:
Veselý – Sonego (5-Itálie) 6:4, 3:6,
6:1. Čtvrtfinále: Veselý – Djere
(Srbsko) 4:6, 4:6

ru. O den později pak závody pokračovaly sprintem. I v něm se závodníkům a závodnicím reprezentujícím
Prostějov dařilo. „Třetí místo patřilo
po skvělém běžeckém výkonu Janu
Koutnému v kategorii M16, dále 19.
místo Anežce Klapkové W16 a 27.

místo Elen Melcrové W19, 9. místo
bral Roman Večeřa M36, 16. místo
Max Černý M46. V žákovských kategoriích dosáhla na 4. místo Ema
Švancarová W14, na 8. místo M15
František Ševčík, 12. místo obsadil
Michael Vlk,“ informoval Večeřa.
„Nemůže vyhrát každý, ale nadšení,
bojovnost a zarputilost u všech našich závodníků byly znát,“ dodává.
I na Slovensku to bylo ze strany prostějovských biatlonistů povedené
představení. „Po vyrovnaném boji
v kategorii žáci M15 zvítězil František Ševčík. Skvělé druhé místo vybojoval v kategorii dorostu M16 Jan
Koutný, kterého dělila od prvenství
pouhá 1,1 sekundy. V kategorii žákyně C se umístila Ema Švancarová na
5. místě a Roman Večeřa v kategorii
muži B obsadil 4. místo. Další umístění našich biatlonových nadějí: žákyně B – Nikol Zajíčková 6. místo,
žákyně A – Julie Vlková 8. místo,
žáci M15 – Michael Vlk 8. místo,
žáci M15 – Stanislav Melcr 11. místo, žáci M15 – Jakub Koukal 20. mís-

Skalský a Šándor boxovali v Polsku

„Bára měla ve své váze jedinou soupeřku, takže šla rovnou do finále.
A zvládla jej výborně, o jejím vítězství i zisku mistrovského titulu nebylo pochyb,“ ocenil hlavní trenér
mládeže BC DTJ Martin Klíč.
Na stříbro dosáhl v početnější konkurenci chlapců do 57 kilogramů

/CTMWUi¾PFQTUGTCFWLG\GUXÆJQXÊV÷\UVXÊRąKOG\KP¾TQFPÊOWVM¾PÊX2QNUMW
Foto: internet

(KNKR,ÊNGM (vlevo)DTCNPCOKUVTQXUVXÊTGRWDNKM[MCFGVčUVąÊDTQ

Filip Jílek. Bez problémů prošel přes
čtvrtfinále i semifinále až do rozhodujícího duelu o celkový primát, leč
v něm podlehl těsně 1:2 na body
havířovskému Horvátovi. „Filip měl
jednoznačně vyhrát, bohužel rozhodčí ho obrali o titul. Což mrzí, ale nedá
se nic dělat, každopádně Fildovi patří
pochvala za kvalitní výkony na celém
mistrovství,“ zhodnotil Klíč.
Prostějovští rohovníci Vladimír
Skalský a Markus Šándor vycesto-

Foto: internet

vali s výběrem Jihomoravské oblasti k přátelskému utkání do Polska
proti tamnímu SKB Energa Czarni
Slupsk. Hosté uspěli 8:4 a k cenné
výhře přispěli výhrami ve svých zápasech oba borci détéjéčka. „Vláďa
i Markus na sobě poctivě pracují,
v Polsku ukázali dobrou výkonnost
a formu. Tahle mezinárodní vítězství
jsou pro ně povzbuzením i motivací
do další tréninkové dřiny,“ podotkl
Martin Klíč.
(son)

20101511609

PROSTĚJOV Poprvé v této sezóně se pohromadě na jedné akci
sešli všichni letní biatlonisté při
druhém kole Českého poháru v Jilemnici, kde na startu byli jak žáci,
tak sportovci z kategorií dorostu
a dospělých. Tímto podnikem
ale jejich vystoupení neskončilo.
Představili se také ve slovenské Vyhni. V krásném prostředí Štiavnických vrchů se konal II. slovenský
pohár v letním biatlonu a zároveň
i závody olympijských nadějí.
V Podkrkonoší závodníci bojovali
v sobotu 22. srpna, kdy byl na programu sprint se štafetovou střelbou.
„Skvělé 3. místo obsadil v těžké konkurenci František Ševčík v kategorii
W15 a ve stejné kategorii 17. místo
Michael Vlk, dále Ema Švancarová
W14 vybojovala 6. místo. Odpoledne závodili v kategorii dorost
M16 Jan Koutný, který obsadil 8.
místo, dále 19. místo Anežka Klapková W16 a 44. místo Elen Melcrová
W19. 3. místo vybojoval také Roman Večeřa v kategorii muži M36,“

drobnohled
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Medaile z vodáckých šampionátů a zdolané
OHLÉDNUTÍ
PODÁNÍ
V
U
O
N
Ó
Z
E
S
A
Z
MI-REMONT
RAFT TEAM TO
35267Đ-29

PROSTĚJOV První polovina
letošní sezóny v raftingu nestála vinou koronaviru za nic,
ta druhá byla ze závodního
hlediska poměrně nabitá,
byť výhradně tuzemskými
soutěžemi. Večerník vám
přináší zejména výsledkově
obsáhlé ohlédnutí za vyvrcholením roku 2020 v podání Raft Teamu Tomi-Remont
Prostějov. Rekapitulujeme
akce z konce srpna i ty tři zářijové.

Čertovy proudy
4#(6+0)8èª5.'%*

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Nejprve se raftaři i raftařky z celé ČR
sjeli na umělý kanál v pražské Troji,
kde byl po dlouhé prázdninové pauze trvající dva měsíce na programu
Český pohár. V kategorii R4 (čtyřmístné čluny) získali muži TR tři
medaile včetně jednoho zlata, ženy
braly jeden bronz, veteráni opanovali sprint i slalom stejně jako juniorky

2TQUV÷LQXUM¾OWåUM¾RQU¾FMC64*+-1X[JT¾NCOKUVTQXUVXÊTGRWDNKM[XGURTKPVWKUNCNQOW

a dvě třetí místa vybojovali junioři.
Méně obsazenou kategorii R6
(šestimístné lodě) absolvovaly
ženy vítězně a stříbrně a junioři zde
dvakrát triumfovali jak ve sprintu,
tak ve slalomu. „Troja byly takové
příjemné závody na rozjetí po té

medaile raft teamu
tomi - remont pv na mèr 2020
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dlouhatánské přestávce, kdy se kvůli hysterii z nějaké normální nemoci
uskutečnila do té doby jen červnová Trnávka, jinak se všechno zrušilo
nebo odložilo. S ohledem na tuhle
situaci jsme v Praze dopadli velice
dobře,“ hodnotil kapitán prostějovských vodáků Zbyněk Netopil.
Úvodní vrchol pak přišel o posledním srpnovém víkendu pod
lipenskou přehradou, kde se
v obávaných Čertových proudech
vypuštěné vltavské vody konalo
mistrovství republiky ve sjezdu.
Hanácká bilance v R4? Stříbro
a bronz mužů, titul pro ženy, veterány i juniorky a třetí příčka juniorů! Ženská posádka R6 navíc přidala zlato rovněž v šestkách, které
ostatní lodě TR vynechaly. „Myslím, že paráda, jen chlapům utekl
mistrovský primát o malý kousek.
Nevadí, celkově jsme šampionát

Foto: internet

zvládli výborně, zvlášť v takhle
šílené sezóně,“ řekl Netopil netající se svým kritickým názorem na
přísná opatření vůči covidu-19.
V září byl nejprve na programu Rohozec Rafting Cup v Českém Vrbném, který Hanáci pojímali spíš tréninkově na další dvě soutěže, pro ně
mnohem důležitější. S týdenními
rozestupy totiž následoval Tomi-Remont Cup 2020, tedy „domácí“
závod prostějovských vodáků, jež
pořádali coby součást Českého poháru v Roudnici nad Labem. A závěrečným vrcholem sezóny se pak
stalo mistrovství republiky ve sprintu a slalomu na řece Trnávce.
„Máme radost, že jsme ještě před
omezujícími nařízeními vlády ČR
proti koronaviru mohli zorganizovat náš Tomi-Remont Cup, což
je i taková forma poděkování titulárnímu partnerovi našeho týmu.

Foto: internet
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,WPKQąK4UNCNQO64*#0#%'LWPKQTU i¾NGM-NÊOC0CEJVKICNiXCIT
,WPKQąK4URTKPV64*#0#%'LWPKQTU i¾NGM5MQąGRCiXCIT<CRNGVCNiOQNFCU
,WPKQąK4UNCNQO64*#0#%'LWPKQTU i¾NGM5MQąGRCiXCIT<CRNGVCNiOQNFCU
,WPKQTM[4URTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
,WPKQTM[4UNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
è'5-º21*4t.+201
/WåK4tULG\F64<7$4 8*TKE-CDTJGN-TKUVGM.KUKEMÚ 64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM
iċCUVPÚ8T\¾ÿ
8GVGT¾PK4tULG\F64/#56'45 /*TKE2QURÊwKN0GVQRKN$Q\F÷EJ
,WPKQąK4tULG\F64#%6'#/$7.# 5MQąGRC<CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU
,WPKQTM[4tULG\F644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾
/+56418568ª4'27$.+-;t.+201
/WåK4tULG\F64<7$4 8*TKE-CDTJGN-TKUVGM.KUKEMÚ 64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM
iċCUVPÚ8T\¾ÿ
äGP[4tULG\F641/')#6[IąÊEK -TCVQEJXÊNQX¾2TQEJ¾\MQX¾8CNVTQX¾8CPFCUQX¾
äGP[4tULG\F641/')#6[IąÊEK $CWGTQX¾-CwRCTQX¾-TCVQEJXÊNQX¾2TQEJ¾\MQX¾
8CNVTQX¾8CPFCUQX¾
8GVGT¾PK4tULG\F64/#56'45 /*TKE2QURÊwKN0GVQRKN$Q\F÷EJ 
,WPKQąK4tULG\F64#%6'#/$7.# 5MQąGRC<CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU 
,WPKQTM[4tULG\F644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾
41*1<'%%72tè'5-¦84$0¦
/WåK4URTKPV64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 8*TKE-CDTJGN
-TKUVGM2QURÊwKN
/WåK4UNCNQO64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 8*TKE-C
DTJGN-TKUVGM2QURÊwKN
äGP[4URTKPV641/')#6[IąÊEK -QN¾VQTQX¾2TQEJ¾\MQX¾8CNVTQX¾8CPFCUQX¾ 64
-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾
äGP[4UNCNQO641/')#6[IąÊEK -QN¾VQTQX¾2TQEJ¾\MQX¾8CNVTQX¾8CPFCUQX¾ 64
-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾
8GVGT¾PK4URTKPV64/#56'45 *CLUMÚ8*TKE0GVQRKNiVCUVPÚ
8GVGT¾PK4UNCNQO64/#56'45 *CLUMÚ8*TKE0GVQRKNiVCUVPÚ
,WPKQąK4URTKPV64#%6'#/$7.# <CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU/2ąÊJQFC 64
*#0#%'LWPKQTU i¾NGM5MQąGRCiXCIT.2ąÊJQFC
,WPKQąK4UNCNQO64#%6'#/$7.# <CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU/2ąÊJQFC 64
*#0#%'LWPKQTU i¾NGM5MQąGRCiXCIT.2ąÊJQFC
,WPKQTM[4URTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQ
X¾ 64-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾
,WPKQTM[4UNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQ
X¾ 64-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾
è'5-º21*4t417&0+%'0#&.#$'/
/WåK4tURTKPV64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 .KUKEMÚ-C
DTJGN-TKUVGM2QURÊwKN
/WåK4tUNCNQO64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 .KUKEMÚ
-CDTJGN-TKUVGM2QURÊwKN
äGP[4tURTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
äGP[4tUNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
8GVGT¾PK4tURTKPV64/#56'45 $Q\F÷EJ/*TKE0GVQRKNiċCUVPÚ
8GVGT¾PK4tUNCNQO64/#56'45 $Q\F÷EJ0GVQRKN2QURÊwKNiċCUVPÚ
,WPKQąK4URTKPV64#%6'#/$7.# 5MQąGRC<CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU64*#0#
%'LWPKQTU /ÙNNGT0CEJVKICNiXCIT-QDNÊåGM
,WPKQąK4UNCNQO64#%6'#/$7.# 5MQąGRC<CRNGVCN0QXQVPÚiOQNFCU64*#0#
%'LWPKQTU i¾NGM0CEJVKICNiXCIT/ÙNNGT
,WPKQTM[4URTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
,WPKQTM[4UNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾$C[GTQX¾*WÿMQX¾5OGV¾PMQX¾
/+56418568ª4'27$.+-;t6408-#
/WåK4tURTKPV64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 /*TKE8
*TKE-CDTJGN2QURÊwKN
/WåK4tUNCNQO64*+-1 &CP÷M*CXNÊéGM2KPMCXCiċCUVPÚ 64<7$4 /*TKE8*TKE
-CDTJGN2QURÊwKN
äGP[4tURTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾2CNQWFQX¾
äGP[4tUNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾2CNQWFQX¾
8GVGT¾PK4tURTKPV64/#56'45 8*TKE/*TKE0GVQRKNiċCUVPÚ
8GVGT¾PK4tUNCNQO64/#56'45 8*TKE/*TKE0GVQRKNiċCUVPÚ
,WPKQąK4URTKPV64#%6'#/$7.# 5MQąGRC/2ąÊJQFC0QXQVPÚiOQNFCU64
*#0#%'LWPKQTU i¾NGM/ÙNNGT0CEJVKICNiXCIT
,WPKQąK4UNCNQO64#%6'#/$7.# 5MQąGRC/2ąÊJQFC0QXQVPÚiOQNFCU64
*#0#%'LWPKQTU i¾NGM/ÙNNGT0CEJVKICNiXCIT
,WPKQTM[4URTKPV644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾2CNQWFQX¾ 
64-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾
,WPKQTM[4UNCNQO644%*#0#%'LWPKQTU <GOCPQX¾-WéGTQX¾*WÿMQX¾2CNQWFQX¾ 
64-#i# -QENÊąQX¾(NCLUCTQX¾*QTQX¾$CTVQPQX¾

A stihl se taky národní šampionát
ve zbývajících dvou disciplínách,
kde jsme znovu obhájili pozici nejlepšího klubu v Česku. Perfektně
zajeli hlavně chlapi, dvakrát zlatí
i stříbrní. Nám veteránům po vítězném sprintu moc nevyšel slalom,
a co mrzí úplně nejvíc, že nemohla
startovat naše elitní ženská posádka. Dvě její členky totiž přišly do

styku s osobou, která měla covid,
a byť samy dostaly negativní výsledky testů, stejně nesměly startovat.
Jinak by určitě vyhrály, o tom jsem
přesvědčený. Pro holky je to škoda,
ale tímhle ani ničím jiným okolo si
nesmíme nechat pokazit náladu,“
ohlédl se kapitán Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov Zbyněk Netopil.

