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PROSTĚJOV Příšerné! Už zákeřný COVID-19 nepodceňujme a netvařme se, že nikomu z nás nehrozí.
Během uplynulého týdne rostl počet nakažených v kraji až o 800 případů denně, v sobotu večer pak
bylo v Prostějově aktuálně nemocných 1 569 lidí! Uprostřed týdne byl navíc zdejší region tím, kdo za
předcházejících sedm dnů evidoval nejvyšší počet nakažených v rámci celé České republiky! Infekční
oddělení prostějovské nemocnice pak praská ve švech a lékaři musí hledat další lůžka na jiných odděleních. A co je nejhorší, právě v této nemocnici již nakoronavirus umírají pacienti! Ze známých osobností
je navíc pozitivní současný hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a také ten budoucí Josef
Suchánek. Prostějovský primátor František Jura skončil v domácí izolaci. A prý bude ještě hůř...
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Prostìjov vede v chøipce
Prostějov (mik) – Počtu případů relativní nemocnosti chřipkou na 100 tisíc
obyvatel v celém kraji včetně Prostějova ubylo. Nic to ale nemění na tom, že
v rámci Olomouckého kraje je zde stále
nejvyšší nemocnost. „V pondělí osmnáctého října jsme registrovali v Prostějově
981 případů respiračního onemocnění
chřipkou v přepočtu na sto tisíc obyvatel.
Je to o 154 případů méně než předcházející týden. Prostějov má ale v kraji stále
nejvyšší nemocnost, následuje Olomouc
s 966 případy a Přerov s 834 nemocnými
na zmíněných sto tisíc obyvatel,“ uvádí
Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení prostějovské hygieny.

Michal KADLEC
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Vánoční strom bude. Tohle nám
nemůže vzít ani ten lotr koronavirus! Prostějovští radní oznámili, že
konání vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka je sice v ohrožení, ale o tradiční a neodmyslitelnou součást rynku nepřijdeme.
Vánoční strom je už vybrán a letos
ho městu darovala rodina z Lipové.

SMRTELNÁ KRÁSA

PROSTĚJOV Ani Večerník ještě „nezabalil“ houbařskou sezónu! Přestože vydatné deště na nějaký čas znemožnily
návštěvy lesů, tu a tam se příležitost našla. A věřte, že i v pokročilé podzimní době je stále důvod, proč se do lesa
vypravit. Ve velkém rostou václavky a najdete i suchohřiby či smrkové hřiby. Během uplynulého týdne jsme také
narazili v lesích okolo Čunína na pohádkovou krásu. Leč smrtelnou. V hojném měřítku se lze kochat nádhernými
muchomůrkami červenými. Ale pozor, určitě je nesbírejte, jsou jedovaté! Avšak jsou překrásné, což?

Agentura

Zèervenali jako raci
Prostějov (mik) – Zajímavou historkupo vyprávěla Večerníku seniorka
z Prostějova. Minulé úterý na zastávce
MHD na Vápenici čekal hlouček cestujících. Všichni měli v duchu epidemických opatření správně nasazenou
ochrannou roušku. Až na dva zhruba
patnáctileté mladíky. „Okřikla jsem
oba a upozornila je na povinnost nosit
roušku na zastávkách autobusu. Čekala
jsem v tu chvíli nějaké sprosté nadávky
typu – trhni si babo! Ale oni ne. Po mém
upozornění oba kluci zčervenali jako
raci, omluvili se všem lidem stojícím
okolo a vytáhli z kapes roušky. Prý si to
neuvědomili,“ popsala události žena
z Prostějova.

rubriky
Večerníku

CO NÁS UDIVILO…

„Zacálovat“ zapomnìl...
Prostějov (mik) – Úsměvného okamžiku s dobrým koncem byl Večerník
svědkem na jedné prostějovské čerpací stanici. Starší pán tankoval benzín
do své ojeté škodovečky. Jakmile byla
nádrž plná, pán zašrouboval víčko,
sedl za volant a odjel. Obsluha benzínky začala trošku „panikařit“, ale jen
na krátkou dobu. Senior se k čerpací
stanici za pár minut vrátil a s omluvou,
že úplně zapomněl na placení, dal svůj
účet do pořádku. Obsluhu navíc rozesmál, protože jako důvod své „sklerózy“ uvedl manželku, která ho neustále
pošťuchovala, že spěchá ke kadeřnici...

Foto: Michal Kadlec

Pondělí 26. října 2020

Když už se v republice zakazuje
zpívat nebo hrát fotbal, co by se
prostějovští konšelé nevycajchnovali
s dalším restriktivním opatřením?
Na minulém zasedání rady města
se vedoucí představitelé magistrátu
zabývali obrovským problémem,
který v posledních letech tíží celý
Prostějov. A to je nedostatek parkovacích míst. „Bodejť by bylo ve městě kde parkovat, když každá rodina
vlastní tři nebo čtyři auta,“ láteří šéf

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí••
Stálo mu to za to? Říká se, že v nouzi poznáš přítele. V nouzi však poznáme
také nejrůznější lidské hyeny. Navzdory vyhlášenému nouzovému stavu vykradl
neznámý zloděj Škodu Felicii zaparkovanou na ulici Šárka. Vzal z ní reproduktor
a způsobil tím škodu za 7 000 korun. Nyní mu oprávněně hrozí přísnější trest.

•• Úterý ••
Pořád dokola. Čím déle pozoruji lidi kolem sebe, tím je mi stále jasnější, že po
prošlé pubertě se už člověk výrazněji nezmění. Za podobných okolností budeme mít vždy tendenci chovat se stále stejně. O nenapravitelnosti svého charakteru soud přesvědčil i Ukrajinec, který vykradl v Prostějově dům. Přestože
dostal podmínku, šanci nevyužil a po rozhodnutí soudu si trest musí odsedět.

•• Středa ••
Zrychlený čas. To nám to ale utíká! Uplynulo jen pár dní od chvíle, kdy vláda
přijala „poslední“ opatření na příští dva týdny, a hned se objevilo další omezení. Nošení roušek se stalo povinné v zastavěných územích obcí a také v autech.
Vše mělo své výjimky. Jenže kdo by se v nich už vyznal?

•• Čtvrtek ••
Zachráníme si život, ale jak budeme dál žít? Je určitě hezké, že opatření vlády
mají zachránit naše životy. Ale bude se po všech těch opatřeních nejen u nás,
ale i ve světě vůbec dát ještě žít? A pokud ano, jakým způsobem? Od čtvrtku
zůstaly uzavřené všechny obchody kromě potravin, drogerií a lékáren. Vláda
rovněž omezila pohyb a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu.

•• Pátek ••
Oblíbený kantor. Jsou učitelé, na které se nezapomíná. Mezi takové nepochybně patřil Dr. František Faktor. Vynikající chemik pracovně navštívil řadu
evropských zemí, procestoval také Asii, Rusko a Severní Ameriku. Devět let
působil jako středoškolský profesor na prostějovské „reálce“, mezi studenty byl
velmi oblíbený, neboť na ně přenášel vlastní nadšení. Během pobytu v Prostějově dokumentoval historické památky a vlastním nákladem vydal „Popis
okresního hejtmanství prostějovského.“ Zemřel přesně před 89 lety v Českých
Budějovicích.

•• Sobota ••
Stromy pod Kosířem. I ten nejvyšší strom byl kdysi jen semínkem v zemi...
Přírodní památka Vápenice u Slatinek na úpatí Velkého Kosíře je unikátní místo. Aby na něm rostly nové stromy, o to se postarali dobrovolníci, kteří se sešli
na akci pořádané Ekocentrem Iris.

•• Neděle ••
Hodina navíc. „Konečně budeme moci být doma o hodinu déle,“ řekli si před
změnou letního času někteří lidé. Letos mělo toto zjištění poněkud trpkou příchuť, obzvláště pokud jste kvůli covidu právě byli v karanténě…

3RX]HMHGQRDXWRSURURGLQXY3URVWĚMRYĚ
odboru dopravy Míra Přikládal.
Nedostatečný počet parkovacích
ploch vyústil už do takových dimenzí, že například lidé na prostějovských sídlištích parkují už i na
trávnících a také v boxech pro popelnice na komunální odpad. Třeba na
Sídlišti Svobody někteří majitelé aut
vytáhli kontejnery na tříděný odpad
až na Plumlovskou ulici a nechali je
stát uprostřed silnice. „Je to hrůza, co
se včil děje ve městě. Budeme muset
přijít s nějakým okamžitým nápadem. Výstavba podzemních garáží
je na dlouho,“ přemýšlel na zasedání rady konšelů Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora.
Jak už bylo řečeno, hlavním důvo-
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Případ, na kterém pracují nyní
policisté, ukazuje na skutečnost, čeho všechno jsou zloději
schopni se dopustit pro vidinu
zisku, byť sebemenšího. Tentokrát chamtivému lumpovi,
bohužel zatím neznámému,
padla za oběť hospoda v obci
kousek od Prostějova. Jakmile
pachatel rozbil okno a vnikl
dovnitř, okamžitě začal prohledávat všechny zásuvky ve
výčepu.

5 000
Co našel a odnesl si s sebou?
Kromě set-top-boxu i tatranky,
žvýkačky a čtyři desítky zapalovačů. Škodu zatím majitel odhadl na pět tisíc, což by ho možná nemuselo zruinovat. Ovšem
uvědomil si domnělý chmaták,
že i za takovou krádež se v době
nouzového stavu dávají až osmileté tresty vězením? Asi ne...

dem současných problémů je fakt,
že mnohá prostějovská rodina
vlastní hned několik osobních vozidel. „Tomu musíme utnout tipec!
Lidi se mají až příliš dobře a pak si
stěžují, že nemají svůj majetek kde
uskladnit. To se týká nejvíce aut.
V radě města jsem navrhl opatření,
které vejde v platnost od 1. ledna
2021. Každé prostějovské rodině
bude povoleno vlastnictví pouze jediného motorového vozidla. Víc ani
prd! Kdo jich má v tuto chvíli více,
bude ho muset prodat nebo ho zlikvidovat v kovošrotu. Pokud rodina
bude vlastnit jen jedno vozidlo, pak
uvidíte, kolik parkovacích ploch se
najednou uvolní,“ sdělil exkluziv-

ně Agentuře Hóser primátor města
Francimór Kopačka. „Toto opatření
ve formě nové městské vyhlášky samozřejmě bude muset ještě schválit
zastupitelstvo na svém listopadovém
jednání,“ podotkl ještě Kopačka. „Já
budu hlasovat klidně pro. Mně osobně je to úplně fuk, já jezdím celý život
na kole,“ glosoval novinku Jan Nicnevrátil, lídr opozičního hnutí Nic se
v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl

Další chyba na Vápenici. Špatně vypočítané kilometry na směrovníku
u Národního domu nejsou jedinou
„mýlkou“ na Vápenici v Prostějově.
Jak Večerník upozornili čtenáři, při
odbočení vlevo do centra v Prostějově je nakřivo namalován odbočující
pruh. Podle zlých jazyků museli být
lajnovači pod parou...
ZACHYTILI JSME

1 983

Podle posledního sčítání žije
v Prostějově 1 983 cizinců. Nejvíce zde pobývá Slováků a Ukrajinců, silné zázemí zde mají Vietnamci.
ZAUJAL NÁS...

LADISLAV ADAMÍK

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

(QVQCTEJKX#-2TQUV÷LQX

Úctyhodného věku šestadevadesáti let se před týdnem dožil bývalý
kvalitní prostějovský atlet. Osobní výročí blížící se magické stovce
oslavil v pondělí 19. října.
ZASLECHLI JSME…

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.

BRUNO ČERVEŇAK
se narodil 18. května 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi 173
až 175 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlnité vlasy.

„ZATÍM
PO NICH NENÍ
POJMENOVÁNO
VŮBEC NIC!“
Šéf odboru dopravy prostějovského
magistrátu Miroslav Nakládal
vysvětlil, proč je z Prostějova do
Kojetína tak „daleko“.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 15/8 °C
Erik

¶WHUÙ

13/9 °C
Šarlota a Zoe

Støeda 14/10 °C
Den vzniku Československa

DANIEL ŠČUKA
se narodil 14. února 1995 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 21. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 25 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé rovné vlasy.

Ètvrtek

15/8 °C

Pátek

13/8 °C

Sobota

11/8 °C

Nedìle

12/7 °C

Silvie
Tadeáš
Štěpánka

Felix
Zdroj: meteocentrum.cz
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4QFKPP¾VILA Milivoje ä-#
JE NA PRODEJ!
Bývalý šéf OP Prostějov se rozvádí
a po 18 letech musí opustit svůj dům
PLUMLOV Není třeba závidět a už vůbec není nutné
se bát. Dokud na světě existuje institut manželství
a potomstvo, nehrozí, že by mohlo dojít k dlouhodobé koncentraci příliš velkého majetku. Svědčí o tom
i případ dvaašedesátiletého Milivoje Žáka. Někdejší
předseda představenstva OP Prostějov si v roce 2002
na krásném místě v Plumlově postavil rozlehlou rodinnou vilu. Ta je však nyní na prodej!

Zalionu11ko,8run

mi

EXKLUZIVNĚ

Martin ZAORAL
„Je to nezbytné kvůli situaci, která nastala v naší rodině,“ vysvětlil Žák přesně
deset let poté, co prostějovský oděvní
gigant skončil v insolvenci kvůli neschopnosti splácet své miliardové dluhy. On sám byl následně obžalován
z podílu na vyvádění peněz z potápějícího se podniku prostřednictvím narychlo založené firmy Oděvy Praha.
Soud jej však nakonec zprostil obžaloby. Nyní si již bývalý předseda představenstva OP užívá důchodu a věnuje se
psaní obveselujících románů.
I o tom jsme si povídali v exkluzivním rozhovoru, který najdete na
5QWé¾UVÊPGOQXKVQUVKLGKRTQUVQTP¾MPKJQXPC
straně 33 tištěného vydání.
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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 akce musím vzkázat, že všech
osm lidí včetně Miloše Zemana a všech,
které na tuto schůzku pozval, mělo čerstvý
negativní test koronavirus. Nestává se každý den, aby měl člověk možnost půl hodiny diskutovat s hlavou státu. Beru to jako
dobrý signál pro celé město Prostějov.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

&čOUVQLÊPCMT¾UPÆOOÊUV÷WRNWONQXUMÆJQMQUVGNC,GPR¾TOGVTčQFUWFUVQLÊXKNC
FNQWJQNGVÆJQXNCUVPÊMC(TCPVKwMC6WJÆJQe
Foto: Martin Zaoral
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Pozor, seniorka zmizela

„Reálka“ mění název. Pohřešovaná má být nakažena!
Škola vzdá hold slavnému rodákovi
4G¾NPÆI[OP¾\KWO\O÷PÊUXÆLOÆPQUVWFGPUVXQDWFGEJQFKVM1VVQ9KEJVGTNGOW
Foto: internet

řečnickou otázku ředitel školy Rostislav Halaš.
Návrh pochází od prostějovské ODS.
„Škola je zaměřením spíše technická
a matematická. Pojmenování se tak
přímo nabízí,“ souhlasí náměstkyně pro

kulturu Milada Sokolová. A vysvětluje,
proč tento návrh na zvěčnění zdejšího
rodáka a mimo jiné vynálezce kontaktních čoček, prosazovala. „Přišlo nám
to rozumnější než vytvářet sochy nebo
busty. dokončení na straně 19<<<

ným příslušníkům, nekontaktuje
je, a navíc je pátrání spojeno s rizikem jejího nakažení infekční nemocí. Další upřesňující informace
nejsme oprávněni sdělovat,“ sdělila
exkluzivně Večerníku Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Pohřešovaná Danuše Adamová se
narodila 8. května 1958, měří v rozmezí od 155 do 165 centimetrů
a její zdánlivé stáří je 62 až 65 let. Má
střední až obézní postavu, šedé oči
a hnědé vlasy. „Prosíme veřejnost,
aby jakékoliv poznatky k výskytu
pohřešované osoby sdělila policii na
lince 158,“ apeluje policejní mluvčí.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějovští
radní už rozhodli, který vánoční strom bude
umístěn na náměstí T. G.
Masaryka. Nádherný dvanáctimetrový strom darovala podle informací
Večerníku rodina Koudelkova
z Lipové. A pro
jehličnan jmé?ßNíN?
no vyberou 2À=>
H; PIO
zvykově obMNL;Hí
čané města!
27
(mik)
6CM VGPJNG P¾FJGTPÚ UOTM \ .KRQXÆ
\MT¾wNÊRTQUV÷LQXUMÆP¾O÷UVÊD÷JGO8¾
PQE6GòWåOWX[DTCVLGPLOÆPQ
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PROSTĚJOV Do školního roku
2021/2022 půjde prostějovské Reálné gymnázium a základní škola ve
Studentské ulici s novým názvem.
Od příštího září by mělo nést jméno rodáka, vědce a vynálezce Otto
Wichterleho! Změna už je nyní
prakticky jistá. Po gymnáziu Jiřího
Wolkera nebo Základní škole Jana
Železného tak půjde o další pojmenování po význačné osobnosti
českého společenského života. „Je
to rozumné, protože která škola tady
v okolí je více zaměřená na přírodní
vědy než naše gymnázium?“ pokládá

PROSTĚJOV Dvaašedesátiletá seniorka s trvalým bydlištěm
v prostějovském regionu záhadně
zmizela. Minulé úterý 20. října
odešla z domova a od té doby se
rodině neozvala. Policie upozorňuje, že pátrání po pohřešované
je spojeno i s rizikem její nákazy!
Skutečnost, že rodina i pátrači zatím marně hledají zmizelou ženu,
zachytil Večerník na začátku minulého týdne z veřejně přístupné policejní databáze hledaných
osob. „Mohu potvrdit, že od úterý
dvacátého října pátráme po pohřešované Danuši Adamové, a to
z důvodu opuštění bydliště. Pohřešovaná nedává o sobě vědět rodin-

pohled zpátky
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MOSTKOVICE Tohle zaslouží
uznání! Celkem 1,1 milionu korun,
taková částka se sešla na transparentním účtu vytvořeném obcí Mostkovice pro rodinu Jiřího Stražického,
jemuž loňského 15. prosince vyhořel opravený rodinný dům. Nyní se
již s přítelkyní a dvěma malými dětmi plánuje přestěhovat do nového,
který vyrostl na místě původní stavby. Za dobrým koncem příběhu stojí
mimo jiné i zmíněná finanční sbírka,
na niž přispěla řada místních obyvatel i firem z celého regionu.
Ničivý požár vypukl krátce před pátou
hodinou večer, plameny se šířily velice
rychle. Jiří Stražiský pouze stihl popadnout svého tehdy tříletého syna a vyběhnout s ním ven. Kdo to nestihl, byla
jejich fenka, která se ve stresu schovala
a nadýchala se kouře, což pro ni bylo
bohužel smrtelné. Partnerka a devití-

Napsáno
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25. 10. 2010
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letá dcera v době požáru nebyly doma,
o to hrůznější pro ně byl návrat.
Dle hasičů byla příčinou požáru závada
na topném tělese. Škodu tehdy odhadli
na zhruba milion korun, ve skutečnosti
však byla výrazně vyšší. Při požáru totiž
byla porušena statika domu, jenž musel
být zbouraný a následně kompletně postavený znovu.
Obec Mostkovice pohotově vypsala
veřejnou sbírku, na níž se ve finále sešlo
celkem 1,1 milionu korun. I díky těmto
penězům bude moci mladá rodina letošní Vánoce už strávit v novém. „Všem
dárcům bych chtěl moc poděkovat.
Přispívali hodně místní , firmy z celého
Prostějovska i z celé republiky,“ netajil
vděčnost Jiří Stražický, který měl dům
naštěstí pojištěný. Díky tomu a faktu,
že on sám vlastní malou stavební firmu
se mohl pustit do kompletní obnovy
domu. Ta se již nyní blíží ke svému zá-

věru, zbývá dodělání fasády a terénní
úpravy. „Do konce října bychom se již
s rodinou chtěli přestěhovat,“ potvrdil
Stražický, kterému se stále vrací okamžiky bezprostředně po požáru. „Nejhorší
to bylo asi druhý den po požáru, kdy
jsme se vrátili na spáleniště. To byl hrozný pohled,“ ohlédl se mladý muž, jehož
rodině se ihned po katastrofě dostalo
podpory ze všech stran. „Hodně nám
pomohla rodina a přátelé, konkrétně
rodina Trnečkova, u níž jsme dva týdny bydleli. Také bych určitě rád zmínil
Moniku Dočkalovou z SDH Mostkovice, jež uspořádala sbírku na dárky pro
naše děti, a dále Taneční školu Pirouette, kluky z HC Béci Prostějov, školu
v Bedihošti i nadaci Korunka, kteří nám
přispěli finančně,“ zdůraznil muž, který
se i díky této podpoře a vlastní přičinlivosti dokázal z velkého neštěstí dostat
rekordně rychle.
(mls)

PROSTĚJOV Problém diskutovaný v průběhu několika posledních let. Obyvatelé různých částí
Prostějova poukazují na nedostatek odpadkových košů v jednotlivých lokalitách. U bytových
domů, v parcích nebo běžně na
ulicích. Magistrát se snaží těmto
požadavkům většinou vyhovět,
když nakupuje a vzápětí nechává
instalovat desítky až stovky košů
tam, kde podle občanů chybějí.
Má to ale háček, ne všichni lidé
s tím souhlasí...
Nedávno se na prostějovský magistrát obrátila Ivana Doušková ze západní části Prostějova. „Je možné
nějak zajistit větší množství odpadkových košů pro oblast Krasice, Čechovice a Domamyslice? V daných
lokalitách je jich žalostně málo, například okolo celého rybníku je již
jen jeden. Druhý se dlouhou dobu
válel ve vodě! Směrem od rybníka ke škole pak není vůbec žádný,
pouze na Čechovické, ale směrem
do Domamyslic kromě jednoho na
cyklostezce opět nic. Mezi rodinnými domky v bočních uličkách koše
zjevně chybí úplně, možná by pak na
ulicích bylo i méně odpadků a psích
exkrementů. Třeba v Seloutkách
jsou odpadkové koše i s igelitovými

<QMQNÊMTCUKEMÆJQT[DPÊMCPGEJCNQO÷UVQQFUVTCPKVXwGEJP[QFRCFMQXÆMQwGKNCXKéM[
0÷MVGąÊNKFÆLGVCOPGEJV÷NKLKPÊPCPKEJ\CUGVTXCLÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sáčky instalovány opravdu na každém kroku, včetně polních cest,“
uvedla Ivana Doušková.
Odbor správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu by
v tomto případě také zřejmě vyslyšel
přání občanů, ale celá záležitost má
dvě strany mince. „Umísťování odpadkových košů v místní části Krasice, Čechovice a Domamyslice bylo
řešeno již několikrát a je poněkud
složitější. V lokalitách se zástavbou
rodinných domů jejich majitelé nesouhlasili s umístěním odpadkových
košů před svým domem nebo v jeho
blízkosti. Okolo rybníka v Krasicích

byly odpadkové koše a lavičky odstraněny na základě stížností místních obyvatel. Co se týká sáčků na
psí exkrementy, tak v Prostějově je
jejich výdej majitelům psů řešen při
placení místního poplatku na pokladně finančního odboru. Jejich
umístění na odpadkových koších se
neosvědčilo, docházelo ke zcizování
celého balíčku sáčků,“ uvedla jako
odpověď Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku.
Nabízí se tedy otázky, co lidé vlastně
chtějí a shodnou se vůbec na něčem?
(mik)
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Kdo si bláhově myslel, že snad po
letech konečně zmizí odpudivé stánky vyrůstající v centru města jako
součást vánočních trhů, jež „zdobí“
všelijaké různobarevné igelity, ten se
spletl. Radnice to nezakázala. Na druhé straně ale přikoupila dalších deset
dřevěných stánků. Aspoň něco...
Zároveň radní na tiskové konferenci
oznámili, že zájemcům o prodejní místa při vánočních trzích bude účtovat
pronájem. „Od standardních trhovců
to bude 250 korun za den, od prodejců
gastra 500 korun,“ uvedla Alena Rašková, místostarostka města. Radnice ale,
jak již bylo řečeno, uvažuje o rozšíření

dřevěného městečka. „Získali jsme nabídku za snad rozumnou cenu 15 tisíc
korun za kus na deset dřevěných domečků. Budou to o něco menší stánky než ty
stávající. Ale zaplaťpánbůh za ně! Určitě
se tak zkvalitní služby i celková vánoční atmosféra na náměstí,“ dodal druhý
z místostarostů Pavel Drmola.
Vánoční trhy na prostějovském náměstí
jsou již léta terčem kritiky pro naprostý
nevkus dalších stánků. Ty jsou sestaveny samými trhovci, kteří nezískali místo
v dřevěných domečcích. A svá prodejní
místa stavějí z čehokoliv, co mají k dispozici. Hlavně z rezavých trubek, které
vzápětí pokrývají igelity různých barev

a velikostí. „Při vší úctě k Prostějovu, nejsme Olomouc, abychom si mohli dovolit vybavit celé náměstí dřevěnými stánky! On totiž zájem o prodej čehokoliv
o Vánocích v Prostějově není příliš velký,
takže takový luxus si rozhodně nemůžeme dovolit. Rada města i přesto udělala
vstřícný krok a rozhodla o nákupu deseti
dřevěných domečků. Otázkou ale je, zda
na ně seženeme zájemce. A navíc tyto
domečky včetně těch stávajících spolykají
další peníze za instalaci, následnou povánoční demontáž a samozřejmě také na celoroční uskladnění. Na nic jiného než na
vánoční trhy je totiž nevyužíváme,“ řekl
Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Zajímavý pohled do minulosti. Ještě nějaké dva roky po zveřejnění těchto názorů tehdejších členů vedení radnice se Prostějované
bouřili proti ošklivosti stánků při vánočních trzích na náměstí.
A ejhle, pak to najednou šlo! Zřejmě se radním záhy rozsvítilo
v hlavách a začali možná i přemýšlet, proč lidé v období kolem
Vánoc jezdí na trhy raději do Olomouce, než by si nakoupili na
prostějovském náměstí. Postupně tak radnice zakázala jiné stánky než ty dřevěné, které následně dokoupila, a bylo jimi vybaveno
celé centrum Prostějova. A hlavně pro dřevěné domečky se našlo využití nejen pro vánoční účely, ale byly použité i při dalších
trzích na Velikonoce, při Hanáckých slavnostech a mnoha dalších
příležitostech. Když se holt chce a někdo věc vezme pevně do ruky,
jde všechno...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Jiráskovo náměstí
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Příště: Knihařská ulice
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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.

Víno
bezdomovcům vzali

Předminulou sobotu 17. října v odpoledních hodinách se na linku 156
obrátil člen ostrahy prodejny s tím,
že v obchodě zadržel pachatelku podezřelou z krádeže. Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatele. Ten
uvedl, že si na prodejní ploše všiml
ženy, která brala různé zboží z regálu
a vkládala si ho do batohu. S takto
ukrytým zbožím se pokusila z prodejny odejít bez zaplacení. Za pokladní
zónou byla pracovníkem ostrahy zadržena a vyzvána k setrvání na místě
do příjezdu hlídky. Strážníkům dotyčná pak sama uvedla, že se nejedná
o její první krádež, a celou záležitost
odmítala dál řešit. Odcizené zboží
v hodnotě 736 korun bylo vráceno
do prodeje. Svým jednáním je osmadvacetiletá žena důvodně podezřelá
z přestupku proti majetku, za který jí
u správního orgánu hrozí pokuta až
do výše 70 000 korun.

Nekradla poprvé
Předminulou sobotu 17. října v odpoledních hodinách se na linku 156
obrátil člen ostrahy prodejny s tím,
že v obchodě zadržel pachatelku podezřelou z krádeže. Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatele. Ten
uvedl, že si na prodejní ploše všiml
ženy, která brala různé zboží z regálu
a vkládala si ho do batohu. S takto
ukrytým zbožím se pokusila z prodejny odejít bez zaplacení. Za pokladní
zónou byla pracovníkem ostrahy zadržena a vyzvána k setrvání na místě
do příjezdu hlídky. Strážníkům dotyčná pak sama uvedla, že se nejedná
o její první krádež, a celou záležitost
odmítala dál řešit. Odcizené zboží
v hodnotě 736 korun bylo vráceno
do prodeje. Svým jednáním je osmadvacetiletá žena důvodně podezřelá
z přestupku proti majetku, za který jí
u správního orgánu hrozí pokuta až
do výše 70 000 korun.

Pomohli v nesnázích

Vpodvečer během čtvrtka 22. října
vyjížděla hlídka na pomoc ženě, která
se na linku 156 obrátila s tím, že se jí
nedaří zvednout svoji sousedku, která
je po operaci kolene. Strážníci sousedce s imobilní seniorkou pomohli
a uložili ji do postele. Osmdesátiletá
žena zraněná nebyla, lékařskou pomoc nepotřebovala.

Náměstek Pospíšil: „Někteří lidé jsou prostě hovada!“
PROSTĚJOV Snad alkohol,
snad nedostatek jiného vyžití.
Příčin pro chování neznámých
vandalů mohlo být hodně.
Nad jejich činem přesto zůstává rozum stát. Minulý týden
se někdo vrhl na knihobudku
v Kolářových sadech, kterou
nejenže poničil, ale zejména vyházel a roztrhal její obsah! „Můj
komentář bude stručný, někteří
lidé jsou prostě hovada,“ nebral
si servítek Jiří Pospíšil, první ná- <D[VGéPÆCJNQWRÆ,KPCMUGRQPKéGPÊMPKJQDWFM[UPCFCPKPGF¾Q\PCéKV
(QVQZ.WFOKNC'UVGTMQX¾
městek primátora statutárního 
města Prostějova.
zničených odpadkových košů, ze kte- v jeho rozšíření. Z vandalismu na

Michal SOBECKÝ
„Byl to první den po zpřísnění pravidel kvůli koronavirovým opatřením.
Asi se někdo musel realizovat a vybít
si svoji zlost i agresivitu na knížkách
z knihobudky, která má sloužit všem
slušným lidem. Ještě jsem to nezažila,
aby se někdo choval takovým způsobem a vytrhanými listy z knih pokryl
dětské hřiště a okolí budky,“ uvádí
Ludmila Esterková, která Večerník na
problém upozornila. A ptá se, zda by
v blízkosti knihobudky v budoucnu
nemohla být kamera, nebo aby místní policie zavítala sem tam i do parku?
„Během uplynulého týdne vyjížděli
strážníci do Kolářových sadů řešit
nahlášený vandalský čin v podobě tří

V

rých zatím neznámý pachatele vysypal veškerý obsah do prostoru parku.
Bohužel, vámi zmíněný čin vykradení knihobudky a rozházených knih
i papírů nám hlášen nebyl,“ konstatovala Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Pro oslovené zástupce Městské
knihovny a prostějovské radnice
bylo zjištění, že vandal zaútočil na
knihobudku nemilým překvapením.
„Slyším o tom teď poprvé. A je to samozřejmě hnus. Jakýkoli vandalský
čin je odporný čin,“ utrousil ředitel
prostějovské městské knihovny Aleš
Procházka. Budka ale není v majetku
knihovny. Ta přišla s projektem spolu s Okrašlovacím spolkem. Ten bez
úhony vydržel řadu let. „Věřila jsem

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

Startujeme již tento čtvrtek

29. října2020

přesně v 10.10 hodin

Jel po dvou rumech
NA VÁŠ NÁMÌT

knihobudce jsem znechucená,“ přidala se Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku a zároveň
náměstkyně prostějovského primátora pro oblast kultury.
První zdejší knihobudka vznikla
před čtyřmi lety. A byla jí právě ta
v Kolářových sadech. Od té doby
přibývaly nejen v Prostějově, ale také
v jeho okolí. Pochlubit se jí mohou
třeba v Čelechovicích na Hané nebo
ve Ptení. Jak prozradila Milada Sokolová, v Prostějově mohou dále přibýt
další. „Ozvali se ze základní školy
v ulici E. Valenty, že by jednu chtěli
umístit před školou,“ informovala
náměstkyně primátora.
Tak snad nedopadnou jako ta v Kolářových sadech…
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Oleksandr Kutlan si původní podmínku bude muset odsedět
PROSTĚJOV „Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví,“ tvrdil Karel Čapek. Potvrzením této myšlenky jsou nepochybně
skutky Oleksandra Kutlana. Před dvěma lety tento Ukrajinec
vykradl v Prostějově dům, zdejší soud jej poslal za mříže, on
však uspěl s odvoláním, a nakonec vyvázl s podmínkou. Jenže
vzhledem k jeho povaze a životnímu stylu mu to stejně nebylo nic platné. Okresní soud v Prostějově minulé úterý rozhodl
o tom, že si trest nakonec bude muset odsedět.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Oleksandr Kutlan před Vánoci
roku 2018 vyloupil v Prostějově
rodinný dům. Za to byl prostějovským soudem odsouzen k nepodmíněnému trestu v délce 30 měsíců. Brněnský odvolací soud se však
rozhodl dát mu ještě šanci a trest
změnil na podmíněný. „Svoji roli
v tom sehrály dvě nové polehčující okolnosti. V první řadě to byla
náhrada škody a úplné doznání,“
vysvětlil soudce Petr Vrtěl.
Jenže onou „podmínkou“ bylo to,
že Kutlan v dalších letech povede
řádný život. To se mu však nepodařilo. V sousedním Blansku byl
opakovaně odsouzen za výtržnictví. Toho se dopustil mimo jiné
tím, že jednoho z hostů restaurace zmlátil údery pěstí do obličeje
a na dalšího se sápal. Na servír-

ku měl pokřikovat, že ji „ošuká“
a s dalším z hostů se „vypořádal“
tak, že mu postavil židli na auto.
Za to byl soudy již pravomocně
odsouzen k 18 měsícům vězení
a pětiletému zákazu pobytu na
území ČR.
Vzhledem k těmto skutečnostem
nemohl soud rozhodnout jinak
než mu podmíněně odložený trest
převést na trest nepodmíněný
a poslat jej na dalších 30 měsíců za
mříže. „Bylo prokázáno, že odsouzený nevedl řádný, ale naopak nezřízený život. Nevyužil tak šanci,
kterou dostal,“ odůvodnil přeměnu trestu soudce Petr Vrtěl.
Kutlan vypovídal pomocí videokonferenčního zařízení. Přestože
pod vlivem alkoholu zřejmě bývá
agresivní, ve střízlivém stavu působil spíše apaticky, na otázky odpovídal stroze a zdálo se, že je se
svým osudem zcela smířen.
O tom ostatně svědčí i fakt, že
se na místě vzdal práva stížnosti, usnesení o jeho neosvědčení
v době podmíněného odsouzení
je tak již pravomocné.
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Předminulou sobotu 17. října
těsně před půlnocí zastavila
a kontrolovala policejní hlídka
v Jezdecké ulici osobní motorové vozidlo, které řídil sedmadvacetiletý muž z Prostějovska. Policisté u řidiče provedli
dechovou zkoušku na alkohol,
a ta m 0,90 promile. Mladý
muž s naměřenými hodnotami
souhlasil a policistům uvedl, že
před jízdou vypil bezmála dvě
„deci“ rumu. Řidiči nebyl na
místě zadržen řidičský průkaz,
protože jej při silniční kontrole
nepředložil. Další jízda mu byla
zakázána. Po zadokumentování
bude jeho přestupkové jednání
oznámeno a postoupeno k dořešení příslušnému správnímu
orgánu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zmizel „reprák“
Z neděle 18. na pondělí 19. října
upoutalo pozornost neznámého
pachatele vozidlo Škoda Felicia,
které nechal poškozený zaparkované v ulici Šárka. Zlodějíček, aniž by vozidlo poškodil,
vnikl dovnitř a vzal z něho party
bluetooth reproduktor značky
Sencor, který ho přilákal, a zmizel i s ním. Majiteli vozidla a hudebního zařízení tím způsobil
škodu 7 000 korun. S ohledem
na vyhlášený nouzový stav hrozí
neznámému pachateli v případě
odhalení výrazně vyšší trest, a to
až osm let odnětí svobody.

Přišel o kartu
i doklady
Během noci z pondělí 19. na
úterý 20. října se vloupal zatím
neznámý pachatel do osobního motorového vozidla Škoda
Octavia odstaveného v místní
části Drozdovice. Do auta vnikl
po rozbití skleněné výplně levých předních dveří a odcizil dokladovou knížku, ve které byla
platební karta a osobní doklady.
Majitel škodu předběžně odhadl na více jak 6 000 korun. Ve
věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže
a trestného činu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku s až osmiletou trestní sazbou.
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Pondělí 26. října 2020

BLAHOPØEJEME!!!

Posílejte svá

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!

srdeční nemoci. Přístroje také zároveň umožňuje mnohem efektivnější léčbu. V případě záchytu
život ohrožující takzvané maligní
arytmie přístroj alarmuje personál
k poskytnutí okamžité pomoci.
V těchto případech telemetrie doslova zachraňuje pacientovi život.
„Před časem byl na našem oddělení
hospitalizován pacient po srdečním infarktu. Přestože byl muž bez
jakýchkoliv potíží, byl vzhledem
k rozsahu prodělaného infarktu
telemetricky monitorován. V nočních hodinách, v době spánku pacienta, byla sestrou zachycena na
monitoru zhoubná arytmie tzv.
fibrilace komor. Okamžitý terapeutický zákrok - defibrilace, zachránila pacientovi život,“ vysvětluje na
konkrétním případu přínos nového
přístroje primář Špaček.

„Přišel čas na jeho modernizaci,“
konstatuje primátor
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TQ\F¾X¾PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFč
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PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

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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a zachránit tak prakticky pacientovi
život,“ říká primář interního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov
Miloslav Špaček s tím, že telemetr
slouží k monitoraci srdeční akce,
počtu pulzů pacienta na dálku, takže dokáže detekovat životu nebezpečné arytmie.
Pacienti v případě použití telemetrie
mají na sobě připevněn EKG snímač, který nosí po dobu 24 hodin
denně na krku. Jeho prostřednictvím
je trvale snímán jejich EKG rytmus,
který je přenášen na centrální monitor umístěný na interní JIPce. Pokud
telemetr zachytí nepravidelnost v srdečním rytmu pacienta, okamžitě
začne alarmovat a pacientovi je okamžitě poskytnuta včasná pomoc.
Díky telemetrickému systému mohou lékaři prostějovské nemocnice
mnohem přesněji diagnostikovat

&ÊM[VGNGOGVTKEMÆOWU[UVÆOWOQJQWNÆMCąKRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGOPQ
JGORąGUP÷LKFKCIPQUVKMQXCVUTFGéPÊPGOQEK
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<NEMOCNICE ...

Vojtěch MIŠKÁR
21. 10. 2020 49 cm 3,15 kg
Prostějov

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

„Současný stav není
alarmující, ale je
potřeba
miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
být ostražitý,“ říká
zastupitel Pavel Dopita
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování

Vítejte na svìtì

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Čtyři nové moderní přístroje, telemetry, sloužící k sledování srdečního rytmu, zakoupila pro interní
oddělení B Nemocnice AGEL Prostějov. Celkem je nyní na interním
oddělení B pro pacienty připravených osm telemetrů, takže lze měřit parametry současně až u osmi
klientů. Pořízení nových telemetrů pro interní oddělení přišlo na
téměř 800 000 korun.
Telemetrický přístroj ocení zejména pacienti po infarktu myokardu
a dalších kardiovaskulárních chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku
poruchy srdečního rytmu. „Díky
telemetrii dokážeme nepřetržitě
sledovat srdeční rytmus, v případě
náhlé vážné poruchy rytmu rychle diagnosticky a léčebně reagovat

www.vecernikpv.cz
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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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u pivovarského rybníčku má město
Prostějov rozpracovanou do úrovně
projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí. V rámci priorit z hlediska
bezpečnosti chodců a cyklistů byla
upřednostněna výstavba samotného
podjezdu pod Olomouckou ulicí tak,
aby cyklisté mohli bezpečně překonat
tuto frekventovanou výpadovku,“
vysvětlil Večerníku Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátor
Statutárního města Prostějov.
Plánovaná investice se setkala
i s několika překážkami. „Jednáme
se Správou železnic, respektive

Foto: Michal Sobecký

s projekční firmou o budoucí podobě
přejezdu u ‚myší díry‘. Snažíme se
zajistit, aby cyklisté a chodci měli
zajištěný a chráněný kapacitní
přechod přes tento nebezpečný úsek
včetně napojení mezi zmíněnými ulicemi a vymezení mimo komunikaci
pro motorová vozidla,“ řekl dále Jiří
Rozehnal a připomněl, že nedávno
město získalo do vlastnictví potřebné
pozemky v blízkosti křižovatky ulic
Tovární a Říční. Vznik nového úseku
cyklostezky tak zůstal v programu
stavebních akcí města. Příprava však
ještě potrvá.

PROSTĚJOV „Osmadvacátého října mají
naše prodejny zavřeno.“ Takový vzkaz
vyslal k zákazníkům
řetězec supermarketů
Billa. Část jeho prodejny v Plumlovské
ulici však byla uzavřena ještě před tímto
datem. Nestála za tím
ovšem rekonstrukce
či cokoliv jiného, nýbrž špatná hygiena!
iRÊPCO[wÊVTWU$KNNCX2NWONQXUMÆWNKEKOWUGNCPC
Kontrola ze Státní ze- éCU\CXąÊVUMNCF
Foto: www.szpi.cz
mědělské a potravinářské inspekce totiž nechala 19. října uzavřít část skladu. Důvodů bylo podle
zveřejněných informací hned několik. „Výskyt myšího trusu, výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze či poškození stěn,“ stálo na internetovém
serveru www.potravinynapranyri.cz.
Uzavření nijak nepocítili zákazníci v prodejně, ta byla jinak bez omezení otevřená dále. V krátké době se přitom jedná o druhý takový problém u prostějovských super a hypermarketů. Již 13. října došlo na den k uzavření části
skladu rovněž v prodejně Kaufland v Konečného ulici.
Za posledních šest let inspekce z důvodu špatné hygieny nebo nevyhovujících prostor skladu nechala zavřít 34 provozoven. Často se jednalo o (nejen)
vietnamské potraviny v menších obcích, jindy zase o hostince, včetně dvou
v Prostějově.
Vyjádření společnosti Billa se redakci Večerníku přes opakovanou prosbu získat nepodařilo.
(sob)

Ve skladu byly myši!

Billa zavřela prodejnu
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>>> dokončení ze strany 3
Pojmenování vzdává čest škole i panu
Wichterlemu. A jsme moc rádi, že jeho
rodina s tímto krokem rovněž souhlasila.“
Pozitivně ostatně vyzněl i postoj ze strany gymnázia a základní školy. „Uvítal
jsem to já, kantoři, školská rada a také
zástupci rodičů byli pro,“ ujišťuje
v soulad všech ředitel školy. Podobně
jako tomu bylo třeba při navrhované
změně názvu Hlaváčkova náměstí

v minulosti (která se však nakonec nekonala), i v případě změny názvu školy
musí ředitel a jeho tým počítat s administrativními problémy – tedy se
změnou razítek, hlavičkového papíru,
nahlásit příslušným úřadům směnu
názvu. Přesto je přístup k novému
názvu, který bude znít Reálné gymnázium a základní škola Otto
Wichterleho pozitivní. „Název máme
posvěcený i od Ústavu pro jazyk
český,“ usmál se Halaš.
(sob)

mění název

PROSTĚJOV Každý z občanů Prostějova, který v letech 2013 až 2016
získal od magistrátu zdarma nádobu na bioodpad, bude nyní i jejím
vlastníkem. Rada města totiž odsouhlasila bezúplatný převod biopopelnic pořízených v uvedených
letech jejich stávajícím uživatelům.
„V roce 2013 byl v Prostějově realizován projekt na rozšíření systému
pro separaci bioodpadů ve městě, jehož součástí bylo pořízení 400 kusů
nádob na bioodpad pro rozšíření
svozu bioodpadu z domácností, rodinných domů a zahrad. Na realiza-

ci tohoto projektu byla poskytnuta
dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Nádoby na bioodpad
byly následně bezúplatně zapůjčeny
občanům města Prostějova formou
smluv o výpůjčce. V roce 2016 bylo
nakoupeno dalších 250 kusů nádob
na bioodpad, tentokrát již bez dotační podpory, tedy z prostředků města
Prostějova,“ podíval se do nedávné
historie první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Jednou z podmínek poskytnuté dotace byla udržitelnost projektu po dobu
nejméně pěti roků, kdy příjemce dota-

ce byl povinen zabezpečit, že předmět
podpory nebude převeden na jinou
osobu. „Součástí původního projektu
byl i záměr města Prostějova, že po
ukončení udržitelnosti projektu budou nádoby na bioodpad bezúplatně
převedeny jejich uživatelům a budou
vyřazeny z evidence majetku města,“
uvedl novinku Pospíšil.
Radní na svém jednání minulý týden
v úterý proto schválili bezúplatný
převod 400 kusů nádob na bioodpad
pořízených v roce 2013 a 250 kusů
nádob pořízených v roce 2016 jejich
stávajícím uživatelům.
(mik)

Magistrát připravuje převod do vlastnictví

„Reálka“ Biopopelnice budou vaše

PROSTĚJOV Rozšíření Říční ulice, podjezd pro cyklisty pod Olomouckou ulicí a cyklostezka mezi
ulicemi Olomoucká a Vrahovická.
Tyto tři navazující investice plánoval magistrát pro severní část
Prostějovska. První dvě už jsou hotové, třetí z nich zatím ale zůstává
pouze ve fázi plánování.
Další dílek do skládačky sítě
cyklostezek už je ale na dohled. „Trasu
cyklostezky od ulice Olomoucké
po železniční přejezd v lokalitě

Michal SOBECKÝ

Stezka
na Vrahovickou
se stále chystá
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Pondělí 26. října 2020

Nedávno dokončený zbrusu nový
park vedle jižního kvadrantu v Okružní ulici má být brzy slavnostně otevřen. Má to ovšem jeden háček. Park
dosud nenese žádné jméno, o kterém
by podle mínění radních měli rozhodnout prostějovští občané. Ti mohou
hlasovat v magistrátní anketě a vybírat ze šesti možností nebo uvést svůj
vlastní návrh. Konšelé vybrali šestici
osobností a rodáků z Prostějova, podle kterých by měl nový park získat
svůj název.

%UHFKHURY\VDG\*

www.vecernikpv.cz
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ve spolupráci s kronikářkou města Hanou Bartkovou byla vytipována pro
pojmenování nového parku šestice
osobností. „Anketa bude také obsahovat i prostor pro vyjádření jiného návrhu pojmenování parku,“ ujistil Jura.
Park v Okružní ulici by neměl být zdaleka posledním krokem ke zlepšení
životního prostředí i úrovně života ve
0GF¾XPQFQMQPéGPÚRCTMX1MTWåPÊWNKEKX2TQUV÷LQX÷JNGF¾UXÆLOÆPQ<×éCUVPÊVG
městě, někteří komunální politici trvale
UGCPMGV[O÷UVC"
Foto: Michal Kadlec
hovoří o zeleném prstenci okolo Prostějova. Další nově založený park by měl se uvažuje o parku v areálu bývalých borová, referentka vnějších vztahů prosbýt dokonce blíže centru. „Výhledově jezdeckých kasáren,“ potvrdila Jana Gá- tějovského magistrátu.
(mik, sob)
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Radní se tedy během uplynulého
týdne shodli na vyhlášení ankety,
z níž vzejde pojmenování nového
parku v Okružní ulici. „Anketa poběží na internetových stránkách města
v elektronické podobě a také v tištěné
podobě v Prostějovských radničních
listech. Pro pojmenování parku navrhujeme jména z významných prostějovských rodáků, po nichž není dosud
pojmenováno ani náměstí, ani ulice,
případně škola,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011) a doplnil, že

)KFGQP$TGEJGTNÆMCąX÷FGENKFWOKNURKUQXCVGN1FTQMW
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PROSTĚJOV Hotovo, hlásí prostějovský magistrát. Podle aktuálních
informací je současná podoba nového parku v Okružní ulici na konci.
A to dokonce pár dnů před původním termínem. Prostor je po necelých pěti letech od založení nového
parčíku na okraji biokoridoru Hloučela dalším zeleným počinem města.
Nyní už zbývá jediné, parku chybí
název. O jeho podobě mají občané
možnost hlasovat v anketě vyhlášené prostějovským magistrátem.

Hledá se název, rozhodnout má anketa

7<OÁH=@U@EH@IIÑK<MFQ,FMPÜIÁPGD>DE@CJOJQÑ

diáni byli trochu xenofobní, nemuseli dnes být v rezervaci... Co mě vyloženě vytáčí, tak řeči ‚sluníčkářů‘, že
terorismus do naší kultury patří, že
gangy které terorizují městské čtvrti,
tu byly vždy. Korunu tomu nasazují
třeba ve Švédsku, kde svalují vinu za
znásilnění na oběť, že útočníky provokovala minisukní... Nebo vzpomenu na případ z Německa z jedné
školy, kde byla spolužáky šikanována poslední německá holčička, protože nenosila šátek. Ředitel školy
doporučil, aby jej tedy nosila. To je
pro mne nepřípustné! Víte, jak bych
to řešil? Cizinec nemá deset let právo na žádné sociální dávky. Když zde
chce pracovat, nebude mu to vadit.
Pokud sem jde jen parazitovat, měl
by smůlu. Žijeme v globalizovaném
světě, migraci se neubráníme, proto musíme nastavit pevná pravidla
a musíme mít sílu je vymáhat,“ uzavírá Dopita.

2TQUV÷LQXUMÚ\CUVWRKVGN2CXGN&Q
RKVCUGPCEK\KPEGXPCwGOO÷UV÷
FÊX¾UXÚOCQéKOC
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Poměrně značná část zdejších cizinců pochází ze zemí mimo Evropskou unii. Nejvíce ale u nás žije
a pracuje Slováků a také Ukrajinců. „Většina z nich skutečně pochází
ze Slovenska, což je dáno sporným
rozdělením republiky v roce 1993.
Ty bych za cizince ani nepovažoval,
protože tam mám stále spoustu přátel
a v podstatě neexistuje jazyková bariéra. Pokud tedy budu zbytek členit
na cizince z Evropské unie a mimo
Evropskou unii, tak druhá skupina
pochází většinou z Ukrajiny a Ruska,
tedy zemí s podobnou křesťanskou
kulturní tradicí,“ vypíchnul dále člen
SPD. „Rád bych se zmínil o vietnamské komunitě, která tvoří v Prostějově
významnou část a má jiné kulturní
tradice. Zde by se právem daly očekávat problémy. A nejsou. Vietnamci
zapadli do našeho prostředí bez výraznějších otřesů. Pracují zde, děti chodí
do školy, umí perfektně česky. V SPD
s nimi spolupracujeme. Například na
jaře při distribuci roušek, které zdarma
šili a my je rozváželi po nemocničních
zařízeních a domovech seniorů. Za to
jim opakovaně moc děkuji. Dejte si to
do kontrastu s jinou menšinou, která
z velké části žije ze sociálních dávek...
To je ta kulturní rovina, kterou jsem
zmínil v předchozí odpovědi. Buďto
se cizinci začlení, nebo ne. V současné
době je snaha nám sem dát takovou
skupinu, která se nejenže nezačlení,
jak ukazují zkušenosti třeba z Paříže,
Malmö a dalších měst, ale bude chtít
naši zemi předělat k obrazu svému.
Zde je potřebné být velmi ostražití,“
zdůrazňuje Pavel Dopita.

PROSTĚJOV S pompou byla minulé pondělí po delší rekonstrukci
či spíše doplnění potřebného vybavení pro personál otevřena botanická zahrada v Lidické ulici v Prostějově. Návštěvníci se ale pohledem
na regionální flóru a cizokrajné
rostliny dlouho nekochali...
Znovuotevřená botanická zahrada fungovala pouze dva dny. „Od středy 21.

až do 31. října bude zahrada opět pro
veřejnost uzavřena. Důvodem je celoplošná oprava hlavního přístupového
chodníku a vjezdu do areálu. Oprava
chodníku navazuje na již nově vybudované zázemí pro zaměstnance a návštěvníky botanické zahrady. Děkujeme za pochopení,“ sdělil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova. (mik)

„Třiapadesátiletý řidič s vozem Škoda
Fabia odbočoval z ulice Průmyslové
vlevo na ulici Vrahovickou, přičemž
nedal přednost v jízdě čtyřicetileté
cyklistce, která jela po hlavní pozemní
komunikaci, tedy po ulici Vrahovické.
Osobní vůz narazil přední částí do
jízdního kola. Po nárazu upadla cyklistka nejprve na kapotu auta a poté
na silnici. Žena utrpěla zranění, se kte-

rým byla převezena do prostějovské nemocnice na ošetření,“
konstatovala Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Ovlivnění alkoholem bylo u obou
účastníků nehody vyloučeno dechovými zkouškami. „Celková škoda na
automobilu i jízdním kole byla předběžně odhadnuta na šest tisíc korun,“
dodala Šafářová s tím, že tato nehoda
je nadále v šetření.
(mik)
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PROSTĚJOV Vůbec dobře nedopadla čtyřicetiletá cyklistka, která
uplynulý čtvrtek časně ráno jela do
práce. Na křižovatce ve Vrahovicích
jí nedal přednost šofér škodovky,
který ženu doslova smetl z kola. Ta
byla se zraněním odvezena sanitkou do nemocnice. Nehoda se stala
v křižovatce ulic Průmyslová a Vrahovická.

covat? Začleň se do běžného života
běžného obyvatele se vším všudy.
S tím pak nemám žádný problém,“
komentuje situaci prostějovský zastupitel, kterého se na závěr Večerník zeptal, zda velký počet cizinců

zastaralý

<FTQLè5·

může být pro Prostějov nějakým
pozitivem? „Jak jsem již říkal, přirozená migrace je zdravá, masivní zabíjí původní kulturu, občas
i s obyvateli. S trochou nadsázky
vzpomenu jeden vtip, že kdyby in-

SRÄHWFL]LQFÕzLMÉFÉFKWUYDOHYSURVWÈMRYÈ

Hodně Prostějovanů se obává, že
cizinci jim vezmou práci. „To jsme
u ekonomické roviny. Jak víte, brojím proti ubytovnám. Je to podobné,
jako se brání některé jiné státy našim
pracovníkům, kteří tam jezdí ‚pouze‘
za prací. Vždy to totiž pokřivuje cenu
práce na trhu. Je velký rozdíl v tom,
za kolik jsem ochotný pracovat, když
přežívám na konzervách na ubytovně a peníze hodlám utratit až ‚doma‘,
a tím, když zde chci žít a založit třeba
rodinu. Tu konzervami asi dlouhodobě sytit nebudete. Budete potřebovat větší bydlení, musíte platit služby. Takže to, co stačí zahraničnímu
dělníkovi na ubytovně, nemůže stačit
našemu. To je velký problém, kdy se
pak divíme, že naši mladí váhají se
založením rodiny. Proto vystupuji
proti tomuto systému postavenému
na ubytovnách a minimální mzdě,
který křiví trh práce. Chceš zde pra-

PROSTĚJOV Prostějovští radní
se rozhodli investovat zatím neupřesněnou sumu peněz do modernizace a digitalizace varovného
systému ve městě. Jak prozradil
primátor František Jura, současný systém je naprosto zastaralý
a dávno přesluhuje svoji životnost. Digitální má být zároveň
také povodňový plán Prostějova.
Konšelé na své úterní schůzi schválili projektový námět, přípravu
a podání žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí
na projekt Digitalizace varovného
a informačního systému obyvatel
a Digitální povodňový plán města
Prostějova. „Stávající varovný systém vznikal v jednotlivých etapách
od roku 2006 do roku 2011. Celkově máme 213 hlásičů, z toho 175
je jednosměrných a 38 obousměrných. Technickoprovozní životnost
telekomunikačních a sdělovacích
zařízení je podle vyjádření výrobce přibližně deset let, což je doba,
kterou již máme překročenou,“ uvedl primátor města František Jura
(ANO 2011) s tím, že je třeba přihlédnout k celosvětovému výraznému odklonu od analogových komunikací, jehož důsledkem je ukončení
výroby analogových komponentů.
Tato skutečnost negativně ovlivňuje servisní udržování analogových
jednotek. „Stávající bezdrátové hlásiče, respektive jejich náhradní díly,
již není možné dlouhodobě zajistit.
Je tedy čas na modernizaci. Zmiňovaný projektový námět se také týká
vypracování Digitálního povodňového plánu města Prostějova a obce
s rozšířenou působností, který je již
také nevyhovující,“ doplnil primátor. Jak ještě Jura dodal, konečná
výše potřebných financí bude upřes-

něna až při projekčním místním
průzkumu, zástavby nových lokalit
a radiového měření. „Pokud chceme
mít systém s perspektivou spolehlivého provozu včetně servisního zajištění po dobu dalších deseti až patnácti let, je třeba přejít na nový plně
digitální obousměrný systém a využít vypsanou výzvu z dotačního titulu Operačního programu Životní
prostředí, která umožňuje budování
moderních varovných a informačních systémů a digitálních povodňových plánů.“
(mik)
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konstatuje primátor

ve městě je
PO DVOU DNECH... Varovný systém
„Přišel čas na jeho modernizaci,“
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Podle Českého statistického úřadu
(ČSÚ) bylo v Prostějově na konci loňského roku registrováno 1 983 cizinců
s trvalým pobytem. Na to, že město
má v současnosti celkem jen o něco
málo přes 43 tisíc obyvatel, se jedná
o poměrně značné procento cizinecké
populace. „Uvedené problematice se
věnuji poměrně dlouhou dobu a samo
číslo mě nijak neděsí. Tato asi čtyřprocentní část cizinců nezavdává prozatím důvod k tak vážným obavám,
které mají obyvatelé měst v Německu,
Francii, Švédsku a jinde,“ konstatoval
prostějovský zastupitel Pavel Dopita
(Svoboda a přímá demokracie).
Úplně pozitivně se ovšem na věc dívat nejde. „Já vnímám rizika ve třech
rovinách - ekonomické, bezpečnostní
a kulturní. Přičemž to poslední, které
mění charakter velkých měst na Západě, u nás zatím nehrozí. Prostějova
se dotýkají převážně první dvě hlediska,“ míní politik hnutí, které je leckterými považováno za extrémistické.
„Důležité je členění na přirozenou
a masovou migraci. Přirozená je zdravá, protože osvěžuje genofond. Masová, pokud se jedná o cizí, nepřátelskou
kulturu, je naopak velkým problémem, se kterým si Evropská unie neví
rady, jak dál. Současný stav v Prostějově tedy není alarmující, ale je potřeba
být ostražitý,“ pronesl Dopita.

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOVProstějov se pomalu, ale jistě stává multikulturním městem. Žijí zde už bezmála
dvě tisícovky cizinců, které si však nesmíme plést s utečenci. Jde o lidi cizí národnosti, kteří
ve městě nejen pobývají, ale také pracují. Večerník tuto situaci velice podrobně rozebral se
zastupitelem statutárního města Prostějova Pavlem Dopitou, který se cizineckou problematikou už dlouhodobě zabývá. „Slováky bych ani za cizince nebral, a i takoví Vietnamci do
našeho prostředí naprosto zapadli,“ pronesl mimo jiné regionální politik.

„Současný stav není alarmující, ale je potřeba
být ostražitý,“ říká zastupitel Pavel Dopita
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zpravodajství

Ve Vrahovicích smetl cyklistku

Prostějov (mik) – Kvůli hrozbě
nákazy koronavirem a na základě
přísnějších vládních opatření zrušilo
vedení magistrátu tradiční podzimní úklid města. „Už minulý týden
jsme tak museli zrušit také stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro občany v Domamyslicích a Čechovicích. Pro tento týden rušíme
stanoviště kontejnerů v Krasicích
a Vrahovicích,“ vzkazuje Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
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Prostějov (mik) – Výsadba záhonů
cibulovin a založení nových květnatých luk jsou v Prostějově v plném
proudu. Práce byly minulý týden
vidět například na kruhovém objezdu směrem na Určice. „Konkrétně
se jedná o založení květnaté louky
v ulici Dolní o rozloze zhruba tří set
metrů čtverečních mezi bytovými
domy. Zde jsem se záměrem rozšíření květnatných luk oslovila předsedy
bytových družstev, kteří vyjádřili
souhlas s touto realizací. Dále půjde
o založení květnaté louky o rozloze
85 metrů, do které budou ručně vysázeny cibuloviny, konkrétně ladoňky a drobné botanické tulipány, na
kruhovém objezdu v Určické ulici.
Celkové náklady na výsadbu jsou vyčísleny na 54 928 korun,“ uvedla , náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). Ta také
zmínila práci členů komise životního prostředí s předsedou Liborem
Marčanem, který přišel s myšlenkou týmové spolupráce při výsadbě
cibulovin na zmíněném kruhovém
objezdu. „Práce zde probíhaly za
přísných bezpečnostních opatření
covid-19, vždy se střídaly týmy po
šesti lidech. Věříme, že vše zasazené
zdárně poroste a bude lidem dělat
radost,“ dodala Sokolová.

9ÙVDGEDOXN
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Prostějov (mik) – Od pondělí 2. do
neděle 15. listopadu bude úplně uzavřena místní komunikace B. Šmerala
v Prostějově v úseku od domu číslo 1
po křižovatku místní s ulicí Na Hrázi.
„Důvodem je výstavba zpomalovacího prahu a protlaku pod vozovkou
v rámci regenerace přilehlého sídliště. Objízdná trasa bude vedena po
místní komunikaci Na Hrázi a dále
po ulici Drozdovice zpět na ulici B.
Šmerala,“ vysvětlil Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Úplná uzavírka
na „Šmeralce“
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publicistika

častnění tím vyjadřují podporu hnutí Black Lives
Matter. To mělo při svém zrodu upozorňovat na
práva černochů, velmi brzy jej však jeho příznivci
začali zneužívat k násilným demonstracím a rabování. Přesto čeští hráči poklekli. Učinili tak na žádost skotských pořadatelů. Tím promarnili velkou
příležitost odmítnout celou pokryteckou habaďůru a zachovat si vlastní tvář. Nelze se na ně za to
zlobit, nicméně je skutečně velká škoda, že nikdo
z nich v tomto ohledu nedokázal vystoupit z davu.
Poklekávání před fotbalovými zápasy je totiž něco,
co nemá v historii sportu obdoby. Srovnat se dá
snad jen s hajlováním před sportovními akcemi
v nacistickém Německu. I to mělo obdobně jako
toto poklekávání upozorňovat na to, že na životech
příslušníků jedné rasy záleží víc než na životech

V závěru tohoto měsíce se dostal na
titulní stránky celostátních novin
i do televizních zpráv. Bohužel nikoliv z pozitivních důvodů. Z cely
okresního soudu totiž utekl hlídaný vězeň. Komunální volby se
konaly 15. a 16. října 2010 a v té
době bylo v Prostějově 37 237
oprávněných voličů. K volebním
urnám jich přišlo 13 789, což je
37,03 % a nejnižší volební účast
od roku 1990! Do zastupitelstva
města se dostali kandidáti pěti politických stran – ČSSD, ODS, TOP
09, KSČM a KDU-ČSL. Sociální
demokraté si zopakovali vítězství
z jarních parlamentních voleb a zisk
34,43 % hlasu jim přinesl 14 mandátů. Druhá ODS získala 21,02 %
hlasu (8 mandátů), třetí TOP 09
dostala 14,70 % hlasu (6 mandátů).
Pět mandátů získala s 11,80 % hlasu
KSČM a poslední dva KDU-ČSL
(5,61 % hlasu). Ve volbách lidé daleko víc volili podle osobností, nikoli
pouze podle stranické příslušnosti.
Například v ODS si lídr i druhá na
kandidátce Ivana Hemerková svá
místa udrželi, ale na třetí místo v pořadí skočil z až desátého místa předseda Mensy České republiky Tomáš

Blumenstein. Opravdu hodně hlasy
voličů zamíchaly kandidátkou TOP
09. Nejvíc hlasů získal Václav Kolář,
na druhé místo poskočil na kandidátce třináctý Aleš Nevrla, až třetí
skončila Zuzana Ochmanová, která
byla jejich lídrem. Na čtvrté místo
navíc poskočila ze šestého Danuše
Pelikánová, Václav Kopečný naopak
klesl ze druhého místa na páté, ale
největším skokanem byl Stanislav
Spurný, který získal šestý mandát,
ač byl na kandidátce až pětadvacátý.
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1970. Prostějov a okolní obce
navštívil ve dnech 14. a 15. října
tehdy ještě úřadující prezident
Ludvík Svoboda. Delegaci hlavy
státu a vlády přivítali na hranicích
okresu představitelé okresních a krajských stranických orgánů. Svoboda
promluvil na mnoha místech k občanům. Dle dobových fotografií se
podepsal do pamětní knihy města,
postál s pionýry a získal i jejich šátek,
také mával ze svého vozu typu ČAJKA Hanačkám v krojích.
prvním podzimním porevolučním říjnu 1990 se již události vcelku uklidňovaly a tak se toho
zas až tak moc nestalo. V kině Metro
měl výstavu Vratislav Ševčík, konaly
se poprvé Prostějovské dny poezie,
kde soutěžili profesionálové i amatéři. Uskutečnila se i vzpomínková
shromáždění k výročí republiky, leč
překvapila slabá vlajková výzdoba
ve městě. V divadle se k tomuto výročí uskutečnil slavnostní koncert za
účasti pěveckých sborů Vlastimila
a Orlice a souboru Beseda z Valašského Meziříčí.
rostějov zažil v říjnu 2010
příjemný šok, když v soutěži

Z ulice je tankodrom

Už se o Havlíčkově ulici napsalo mnohé, ale zajímalo by mě, zda se
někdo ze současných radních byl podívat na kvalitu dlážděné vozovky
v této ulici? To je něco příšerného! Nejenže jsou na různých místech
„vydrolené kočičí hlavy“, ale na většině komunikace jsou takové „hrboly
a muldy“, že jdou vozidlem přejet pouze minimální rychlostí, tedy lidově řečeno krokem. Tohle má být ulice jednadvacátého století v centru
Prostějova? Styďte se, páni konšelé!
Jiří Krampol, Prostějov
Neúspìch mì nepøekvapil
Ve všech parlamentních, krajských i komunálních volbách volím už dvacet let vždy sociální demokracii. A tak trpím společně s ní! Kalich hořkosti jsme nyní
vypili až do dna během krajských voleb. Rozčiluji se ale marně, neúspěch ČSSD mě vůbec nepřekvapil. Vím, že nyní se k naprostému propadu levice vyjadřuje spousta odborníků zmiňujících různé důvody. Já odborník na politologii nejsem, ale troufnu si tvrdit, že ryba smrdí od hlavy. V první řadě neměla ČSSD
vstupovat do vlády s Andrejem Babišem. V řadě druhé nemá současná sociální demokracie žádného pořádného lídra, pan Hamáček si mastí jen vlastní ego.
A v Prostějově a Olomouckém kraji? Před krajskými volbami jsem v ulicích nikde nenašel žádný billboard, nenavštívil jsem žádnou předvolební akci ČSSD,
protože skoro žádná nebyla. Schopnost dát o sobě vědět a nabídnout voličům konkrétní program, je u sociální demokracie v současnosti nulová, bohužel.
Ani tak ovšem nepřevlékám kabát a budu ČSSD volit i nadále. I kdybych měl zůstat jediný a poslední volič.
Jiří Chábera, Prostějov

Nezapomeòte na hluk
Rekonstrukce části estakády Haná, a to obzvláště poblíž sjezdu z dálnice na Prostějov-centrum, je vysoce potřebná, o tom není sporu. A snad se v blízkých letech
dočkáme i opravy zbylé části estakády. Jen bych chtěl připomenout, že by kompetentní orgány neměly kromě oprav silnice zapomenout ani na to, že doprava po
estakádě je zdrojem neuvěřitelného hluku, který trápí především občany Vrahovic. Určitě by se šikla protihluková stěna podél vozovky po celé estakádě. Spousta
zdejších obyvatel by za to byla vděčná.
Pavel Nádvorník, Prostějov

Nekritizujme jen øidièe!
Nedivím se, že při uzavírce Kostelecké ulice docházelo k mnoha hádkám mezi stavbaři a řidiči, kteří i přes zákazovou značku projížděli rondelem a také
po již vyfrézované vozovce. Otázkou totiž je, jak byli motoristé předem upozorněni na uzavírku tak frekventované ulice, navíc jak město opět velice špatně označilo neprůjezdnost dané lokality. Vždyť od rondelu na Přikrylově náměstí hlásila dopravní značka, že je zakázán vjezd pouze nákladním vozidlům
a že osobní mohou projet dál! Celkový zákaz vjezdu byl označen až u rondelu u Martinákovy ulice! Tak proč všichni žehrají pouze na nesvědomitost
řidičů? V první řadě kritizujme neschopnost městských orgánů včas a také z hlediska dopravního značení podrobně informovat řidiče o důležitých
uzavírkách! A není to poprvé, co město tyto uzavírky špatně označilo!
Jan Fridrich, Prostějov

Ř

říjnu 1950 se nový režim podíval na církevní instituce ve
městě. Útulek pro dělnické děti v Brněnské ulici č. 20, který řídily sestry
řádu svatého Cyrila a Metoděje, byl
přeměněn na mateřskou školu a starobinec Marta v Martinákově ulici č.
9, který řídilo dalších šest řádových
sester, byl převzat okresním národním výborem, řeholnice šly do internace. Své schytal i prostějovský
zámek, kde v jeho 1. poschodí
byla zřízena studovna marxismu-leninismu. Židovský hřbitov v té
době získal památník umučeným
obětem rasových perzekucí v Prostějově, kterých bylo 1 400, pomník
byl odhalen na smuteční slavnosti
židovské obce. Byl také vysvěcen
nový hřbitov v Prostějově-Držovicích. Zemřel akademický malíř
František Kubíček, který maloval
hanácké kroje, části města a také
okolí Prostějova.
íjen 1960 přinesl I. okresní
konferenci tzv. Brigád socialistické práce (BSP), a to v Dělnickém
domě. Agrostroj rozšířil své kapacity
o novou halu pro 350 pracovníků.
Zajímavá událost nastala v říjnu

V

Říjen je již bohužel měsíc skoro zimní, ale i když nám setsakra Město pro byznys 2010 pořádané
přituhlo s covidem, pojďme se raději věnovat našemu kroni- prestižním celostátním týdeníkem
Ekonom obsadil krásné třetí místo.
kářskému seriálu a nemysleme stále a jen na ty viry...

ANALÝZA

těch ostatních. Od té doby to vypadalo, že politika
do sportu nepatří a UEFA v této souvislosti rozdala nejednu pokutu. Hnutí BLM to však dokázalo
změnit.
Přitom Česká republika absolutně nemá nic společného s problémy černochů v Americe ani s údajným pocitem viny Velké Británie za její koloniální
minulost. Proto by bylo určitě vhodné, pokud by
se hráči i trenéři podobných gest zdrželi, i když by
to mělo znamenat, že nevyjdou vstříc přání hostitelského týmu. V opačném případě by bylo lepší,
kdyby na absurditu tohoto rituálu upozornili tak,
že by vkleče odehráli zápas celý. Samozřejmě že by
přitom byli po celou dobu povinni dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. V tomto bláznivém
světě by to snad už nebylo vůbec nic divného…

Říjnové pohledy do kronik
a n e b od útulku po volby...

Ticho jako v kostele. Přesně to zažili hráči a realizační tým při zahájení fotbalového zápasu mezi
českou reprezentací a Skotskem. Na trávníku v tu
chvíli klečelo 22 hráčů, rozhodčí a za postranní
čárou také členové realizačního týmu. Jinak na
stadionu nikdo nebyl, zápas totiž probíhal bez
diváků. Pokud by ti samí aktéři něco podobného
za přítomnosti médií udělali přesně před rokem,
byli by všichni do jednoho zanedlouho rozvezeni
do sanatorií pro duševně choré. Jenže to by ještě
pořád byla ta lepší varianta. Bohužel nezbláznili se
fotbalisté, ale svět kolem nich. A co je ještě horší,
my jsme jeho součástí.
Možná to mnozí z nás netušili, nicméně poklekávání se od léta stalo běžnou součástí všech fotbalových zápasů na britských ostrovech. Všichni zú-

MARTIN ZAORAL

Stezka
Svět se zbláznil. Proč
by se i fotbal
na
Vrahovickou
nemohl hrát vkleče a s rozestupy?
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Minulý čtvrtek 15. října o půl
jedenácté veNěkdy v době od
pátku 16. do středy 21. října odcizil neznámý pachatel ze stavby
rodinného domu v malé obci
na Prostějovsku 12 dílců lešení.
Poškozený škodu předběžně vyčíslil na 70 tisíc korun. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže. V případě zjištění pachatele mu u soudu
hrozí až osmiletý trest vězením.

Dům očesal od lešení

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.

Kradl z neuzamčeného
vozidla

Zřejmě přes noc ze soboty
17. na neděli 18. října se vloupal neznámý pachatel do hostince v malé obci nedaleko Prostějova. Po rozbití okna vnikl
pachatel do vnitřních prostor
a prohledal veškeré zásuvky,
ze kterých odcizil set-top-box,
25 tatranek, 15 balíčků žvýkaček
a 40 zapalovačů. Navíc poškodil
pokladnu EET, z níž utrhl napájecí kabel. Majitel způsobenou
škodu předběžně odhadl na více
jak 5 000 korun. 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 dvě léta až osm let.

Bral žvýkačky
i tatranky
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Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Není to poprvé, tento most nehody snad přitahuje... Ani šofér dalšího náklaďáku však uplynulou středu vůbec nerespektoval dopravní značku jasně upozorňující, do jaké výšky nákladu
mohou auta vjíždět pod železniční most v Němčicích nad Hanou. Došlo
k další nehodě, při které byl poškozen most i koleje!

„Po komunikaci v Němčicích nad
Hanou, konkrétně po ulici Novosady,
jel ve středu 21. října dopoledne řidič
s nákladním vozidlem značky MAN
směrem do centra obce. Nereagoval na

0¾TC\P¾MNCFPÊJQXQ\KFNCFQOQUVPÊ
MQPUVTWMEGD[NPCVQNKMUKNPÚåGRQM
TQWVKN K MQNGLG 2TCEQXPÊEK 5RT¾X[
åGNG\PKE VCM OWUGNK T[EJNG VTCċ
QRTCXKV
ZHQVQ2QNKEKGè4

dopravní značení, které mu ukládalo,
s ohledem na jeho náklad, zákaz vjezdu
vozidlům přesahující výšku 3,6 metru
a pokračoval dál ve směru jízdy. Vzápětí
došlo k nárazu do železničního mostu,

KLENOVICE NA HANÉ Dobrou
zprávu pro cyklisty i turisty mají k podzimu v Klenovicích na Hané. Obecní
který poškodil a stejně tak poškodil úřad před časem posvětil vznik cykloi železniční trať, což mělo za následek
výluku na trati,“ informovala Miluše
7å UG UVCXÊ %[MNQUVG\MC RTQ
QFRQéKPMQXQWLÊ\FWPCMQNGéK
Zajícová, tisková mluvčí Krajského řePC DTWUNÊEJ FQUV¾X¾ UXQW RQ
ditelství policie Olomouckého kraje.
FQDW Foto: Michal Sobecký
Řidič nákladního auta, na kterém byl
uchycen kontejner, byl z místa havárie převezen zraněný do prostějovské
nemocnice. „Škoda na autě a kontejneru byla předběžně vyčíslena na sto
tisíc korun a na železnici včetně mostu
byla pracovníkem železnic předběžně
stanovena na sto padesát tisíc korun,“
prozradila Zajícová s tím že dechová
zkouška byla u řidiče negativní. „Nehoda je šetřena jako přestupek porušující zákon o provozu na pozemních
komunikacích,“ dodala.
(mik)

'RSU¼FH

denní túru, stačí udělat pár kroků…
Před čtyřmi lety zde prostějovské
Ekocentrum Iris poprvé začalo
s výsadbou třešní. Navázalo tak na
stejnou činnost, kterou již řadu let
předtím rozjelo v nedalekém sadu
Oulehle na Kosíři. „V obou přípaPŮVODNÍ REPORTÁŽ
dech je třeba vždy po dvou letech vypro Večerník
měnit stromy, které jsme sice zasadili,
ale které mezitím uschly. V minulosti
to byla na Vápenici zhruba polovina
Rybník se na podzim musí vylovit, níka je to zejména místo, kde si může z nich, nyní to bylo i díky většímu
2ąÊTQFPÊRCO¾VMC8¾RGPKEGRCVąÊMPGLMT¾UP÷LwÊOOÊUVčOXTGIKQPW
i Vápenice není pouze jedna z nej- připadat jako obr. Působí totiž do- množství srážek přece jen o něco lepFoto: Martin Zaoral
rušnějších ulic v Prostějově. Stejně se jmem zmenšeniny opravdu velkých ší,“ poznamenala Eva Zatloukalová
jmenuje také přírodní památka, která hor. Na poměrně malém prostoru z pořádajícího sdružení Iris.
nářadí, dostali mladé třešně, připra- ček vhodně umístit, zahrnout a zalít
je součástí národní přírodní památky najdete neuvěřitelné množství růz- Jeho členové vše perfektně připravili, veny pro ně byly již vykopané díry z rovněž nachystaných kanystrů. Pak
Kosířské lomy. Pro běžného návštěv- ných srázů, údolíček a hřebenů, terén malí ochránci přírody si mohli půjčit a zaražené kůly. Stačilo tedy strome- stromy společně s rodiči za odborného dohledu omotali pletivem, které by
saa
mělo zabránit okusu od zvěře. Ke kon3x foto: Martin Zaoral
ci si všichni mohli na stužku napsat
vzkaz pro „svůj“ stromeček. Z místa
pak odcházeli nejen s dobrým pocitem, ale i s pamětním listem od Irisu.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci a také setrvalému dešti nakonec
dorazilo pouze šest dvojic. Dodržování předepsaných rozestupů tak
na rozdíl od plných supermarketů
rozhodně nebyl problém. U všech
přítomných bylo vidět, že k danému
.KFÆ\+TKUWXwGPCEJ[UVCNKF÷VKUGOQJN[UEJWVÊXTJPQWVFQRT¾EG -CåFÚPQX÷\CUC\GPÚUVTQOD[NQRQVąGDCRCVąKéP÷\CNÊV
/CNÊ\CJTCFPÊEKD[NKPCXÚUNGFGMUXÆRT¾EGRCVąKéP÷JTFÊ
místu mají nějaký vztah. „Moc se mi
tu líbí, s maminkou sem chodíme i na

Jak udělat něco užitečného pro sebe i pro přírodu? Jak si užít
jedinečné okamžiky se svými dětmi? Odpověď na všechny tyto
otázky dalo jediné setkání dobrovolníků, které se konalo uplynulou sobotu 24. října v přírodní památce Vápenice nacházející
se u Slatinek na samém úpatí Velkého Kosíře. U jediné pořádané akce v těžké době koronavirové nemohl Večerník chybět!

Ekocentrum Iris s hrstkou dobrovolníků obnovovalo výsadbu třešní
SLATINKY Jak si získat pevný vztah ke krásným místům v na- neustále klesá a opět stoupá a nabízí
Jaroslav
Šlambor
šem okolí? zadoufal
Jak se trochu protáhnout
na čerstvém
vzduchu? výhledy jako na velehorách. Na jeho
přejití však nemusíte uspořádat celo-
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Krajskévolby2020jsouzanámianejčtenějšíregionálníperiodikum
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.

Hovoří se o tom, že zejména starší voliči k volbám nepřišli často kvůli strachu z koronaviru.
Nakonec však paradoxně byla volební účast
vyšší než obvykle. Ani to však tradiční značku
nestačilo aspoň k udržení pozic. Přijde tak změna. „Vojtěch Filip oznámil, že na sjezdu, který má
být 28. listopadu v Brně, nebude znovu kandidovat do čela KSČM. Do té doby stranu povede
současné končící vedení,“ oznámily internetové
stránky této politické strany již před polovinou
října. Kdo se ale stane předsedou fakticky vládní
strany? Bude to Kateřina Konečná? Nebo Josef
Skála? Či snad někdo úplně jiný?
Podle politologa Jakuba Lyska je to víceméně
jedno. Strana totiž podle jeho mínění do budoucna nepřežije. „KSČM to má těžké, populistické strany jí přebírají voliče, nemá ani žádné
vedení. Strana je téměř mrtvá. Po těchto, možná
příštích volbách zanikne. Není ani šance ji obnovit. Je prostě jiná doba,“ míní Lysek.
Uvidí se, zda se jeho slova potvrdí. Zatím to ale
s KSČM vypadá velmi špatně, současný výsledek v krajských volbách je nejen nejhorší v jejich
historii, ale tak nízkého čísla jako nyní nedosáhla
ani krátce po „Sametové revoluci“...

Krach KSČM v krajských volbách určitě není překvapení. Této více než tradiční politické straně se
dlouhodobě nedaří oslovit někoho, kdo by ji nevolil
už před rokem 1989. Její věrní voliči postupně buď
vymírají, nebo pragmaticky přecházejí k jiným stranám, u nichž cítí, že mají větší vliv a mohou toho pro
ně udělat víc.
Dnes se na to už zapomíná, ale faktem zůstává, že ještě v padesátých letech minulého století to bylo přesně
naopak. Komunistická strana byla pro drtivou většinu mladých přitažlivější než kterákoliv jiná. Nejenže
v posledních čistě nedemokratických volbách převálcovala všechny ostatní, „budoucnost národa“ byla ve
své většině jejími idejemi natolik nadšena, že někdy nevědomky, jindy zcela záměrně přispěla k vybudování
systému, který své oponenty zavíral, či dokonce posílal
na šibenici. Navzdory tomu být komunistou, to tehdy
znělo hrdě. Troufnu si tvrdit, že vzkřísit tento pocit je
v dnešní době už nemožné.
Pokusy tu byly, ale skončily neslavně. Letos v létě strana představila plakáty s heslem Být komunistou je
in. Doplněny byly o fotografii mladé pohledné dívky
v červené šále. Strana ovšem narazila. Použitý snímek
pocházel z fotobanky a její autor se proti kampani
ohradil. Z následných diskusí vyplynulo, že většina lidí

u nás se spíše domnívá, že být komunistou je zločIN.
Komunismus jako takový se už vzkřísit zřejmě nepodaří, nicméně to neznamená, že by jeho myšlenky byly
navždy passé. Kdo se jen trochu zajímá o historii, ten
dobře ví, že nejen stejní lidé převlékají různé kabáty,
ale rovněž podobné ideje se v průběhu staletí odívají
do různých termínů. Zůstává tedy ověřeným faktem,
že mladí lidé budou ve své většině vždy inklinovat spíše
k levici. Dopomáhá tomu jednak jistota rodičovského
zázemí stejně jako vyrůstání ve školním kolektivu.
Jakmile se ale musí člověk začít starat nejen o sebe, ale
i o vlastní rodinu, levicové ideje u něj často mizí.
I proto levicová KSČM má dnes mimo jiné smůlu
v tom, že část jejích potenciálních voličů v dnešní době
přebírají Piráti. Samozřejmě že ti nemají v současné
české společnosti takovou podporu, jakou měli komunisté po válce, navíc by své názory pravděpodobně
nikdy neprosazovali tak nadšeně a tak radikálním
způsobem. Přestože se představitelé této strany oficiálně distancují od tradičního dělení na levici a pravici
a tvrdí o sobě, že jsou čistí liberálové, je patrné, že jejich
názory oslovují mladé voliče právě svým levicovým
charakterem.
Ano, být komunistou možná kdysi znělo hrdě, ale být
pirátem, to je dnes prostě sexy!

U<CM<IP už dávno není in!
QJGDO@GIJNOD Teď frčí piráti

Martin ZAORAL
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ƔƔ Tak tedy, proč k takovému výsledku došlo? Právě i v Olomouckém kraji, kde se KSČM vcelku daří?
„Ano, Olomoucký kraj je oblastí, kde
je levice silná. Ale ty celostátní trendy
jsou neúprosné. Když to shrneme, tak
zaprvé KSČM je na sestupné trajektorii dlouhodobě. To není nic nového.
A v podstatě neudělala žádný krok
k tomu, aby tento trend zvrátila. Podpora vlády ANO a ČSSD jí politické
body zjevně nepřináší, spíše naopak.
A ani tuto roli nepřehodnotila. Když
se podíváte na data, která máme ze šetření, tak vidíte, že komunističtí voliči
odcházejí. Někteří ke hnutí ANO, jiní
k SPD. Samozřejmě tím, jak věková
struktura voličů KSČM slábne, tak se
samozřejmě počet i tím, že část voličské
základny umírá. Strana měla dvě skupiny voličů. Jedna je ovlivněna demografickými trendy a ve druhém případě šlo

o skupinu voličů protestních. To byli
mladší voliči, kteří vnímali KSČM jako
stranu protestní, která byla vždy proti
establishmentu. Ale ona se najednou
stala jeho součástí.“
ƔƔ…a teď najednou není proti
komu protestovat.
„Ano. Takže buď přešli k SPD, nebo
pokud jim establishment nevadil, tak
část voličů dnes volí ANO 2011. Protože mají pocit, že je to hnutí, které jim
zajišťuje sociální benefity.“
ƔƔ Je problém strany, že nedisponuje osobnostmi?
„Tak ono je to těžké říci za situace, kdy
vždy si strana se svými osobnostmi
vystačila. Byli to lidé, kteří byli pro komunistického voliče, řekněme, osobnostmi dostatečnými. A pravdou je,
že předseda Filip je ve funkci opravdu
hodně dlouho. Strana se už dávno měla
zamyslet nad personální změnou, která
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být nadále stranou, která podporuje
vládu. Protože komunisté vždycky
plnili tribunskou úlohu. Ona celé polistopadové období byla uskupením,
které proti establishmentu protestovalo a teď je jeho součástí a podporuje
ho. To ji činí nevěrohodnou. Takže je
to celé spektrum kroků, ale nedá se ani
vyloučit, že když je zde nyní více protestních stran, nebude mít už na tuto
roli monopol a bude se muset dělit…
A není to jen SPD.“
ƔƔ… třeba ještě Trikolóra.
„Přesně tak. A pokud KSČM v tom
souboji neobstojí, tak může taky skončit. To se může stát velice snadno, protože tradičních voličů, kteří stranu volili
už z dob minulého režimu, je čím dál
tím méně.“

FÊNRTQUV÷LQXUMQX[MNKFKNQPCMTCLKRQ\KEGEQVQ\PCOGP¾"

by prostě dokázala voliče udržet. A to se nestalo.“
ƔƔ STAN a v minulosti taky ČSSD
stavěly na dobré práci některých
svých starostů. I v KSČM jich pár
působí. Mohou komunisté sázet na
stejný postup?
„No, tam je ještě otázka, jestli starostové chtějí dělat komunistickou celostátní politiku. A to si vlastně u všech
nejsem jist. Někteří možná ano. Ale
podle mě by se strana měla snažit získat
mladé, velmi levicové voliče. A potom
hlasy protestních voličů. To se jí teď nedaří – ani jedno, ani druhé.“
ƔƔ Co by tedy komunisté měli změnit? Komunikaci navenek?
„Tak asi by měli změnit vedení, protože vedením to začíná a končí… Pokud
není dostatečně silný leadership, tak
strana skomírá. Měla by přehodnotit
způsob komunikace a asi i to, jestli chce

Pokud KSČM v tomto souboji
neobstojí, tak může taky skončit.
To se může stát velice snadno,
nu volili
protože tradičních voličů, kteří stra
méně.
tím
dál
už z dob minulého režimu, je čím

32.5$Ġ8-(0('É/

ƔƔ KSČM dostala necelých pět procent. Jak tento výsledek hodnotíte?
„Olomoucký kraj patřil k těm, kde byla
komunistická strana schopná udělat
nějaký výsledek. Na druhou stranu je
celostátní sestupný trend dlouhodobý.
A mě vlastně nepřekvapilo, že v tak velkém množství krajů včetně Olomouckého se KSČM do zastupitelstev nedostala. Zvláště to bylo ještě podpořeno
tím, že některé starší ročníky, které jsou
typickými voliči, mohly zůstat doma
z obavy kvůli koronaviru.“
ƔƔ Jaké výsledky jste predikoval vy sám?
„Já výsledky nepredikuji, to se omlouvám.“

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Necelých pět procent, ztráta vlivu na kraj a nepochybně zklamání. KSČM se
v letošních volbách příliš nevytáhla. Stejně jako sociální demokraté se ani její kandidáti nedostali do zastupitelstva. Nabízí se nyní otázka
– co dál? Komunistická strana Čech a Moravy
zjevně trvale přichází o voliče, a přestože se
nyní může pochlubit velkým vlivem na chod
státu, zájem veřejnosti o to, aby byla relevantní
politickou silou, se zjevně zmenšuje. Důvody
s Večerníkem rozebíral Tomáš Lebeda (na snímku), politolog z Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.

„6WUDQDVHPěOD]DP\VOHWQDGSHUVRQiOQt]PěQRX“
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Centrum Prostějova se před volbami zbarvilo
předvolebními billboardy a plakáty, okolí nádraží nevyjímaje. Z nejednoho na okolojdoucí
vykukovali kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva. V řadě případů šlo o tváře známé z dřívějších voleb, třeba Zdeněk Gottwald už prošel
mnohými volbami stejně tak Ludvík Šulda,
jednička kandidátky. Ani tradičně levicové Prostějovsko však nezabralo. Podobně jako v posledních komunálních volbách, kdy v Prostějově jak
KSČM, tak ČSSD zřetelně oslabily.
Tentokrát ovšem citelně, strana u voleb nedostala
na Prostějovsku ani polovinu hlasů oproti volbám
před čtyřmi lety. „Je to hodně, hodně špatné,“ konstatuje Ladislav Sypko, starosta Doloplaz a číslo 51
na komunistické kandidátce. Na dotaz pak hledá
příčiny tak strmého pádu. „Výrazná osobnost, která by byla slyšet a vidět, chybí. Navíc mi přijde, že
se snažíme každému neustále vyjít vstříc, nemáme
jako strana vlastní názor,“ komentuje dále Sypko
propad komunistů. Byl ostatně poznat i v obcích
na Prostějovsku, které mají komunistické vedení,
například v Bedihošti neuspěli a také v Doloplazech skončila KSČM až na druhém místě.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Průšvih, katastrofa, tak těmito
slovy se dá označit výsledek KSČM v krajských volbách. A to jak k těm v Olomouckém
kraji, tak v celé ČR. V drtivé většině krajů se
nakonec komunisté vůbec do zastupitelstva
nedostali. Stejně tak v tom Olomouckém, výsledek necelých pět procent je nepochybně
pro stranu zklamáním. Jak ho docílila?

3URSDG¿NQDYxHFKIURQW¿FK
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na, kritizována a odmítána. Odhaduji,
že virus snížil volební výsledky ANO až
o zhruba tři procentní body, u KSČM
a ČSSD nejméně o jeden až půldruhé
procento hlasů. Nebýt brzkého začátku
druhé vlny covidu, rozložení politických
sil v krajích a zejména krajských koalic by
bylo ve většině krajů zcela jiné,“ tvrdí Václav Šmíd.
A jak hodlají komunisté z této šlamastiky ven? Obzvláště dva roky před
komunálními volbami, které Prostějovany zajímají nejvíce? „To kdybych
věděl, jak z toho ven?! Přeci jen patřím
ke generaci, která svoji komunální politickou dráhu realizovala v jiných podmínkách. Předpokladem je najít schopné
a odvážné lidi, kteří se dokáží dostat do
povědomí veřejnosti Prostějova a nastolit
atraktivní komunální témata. Jedním dechem dodávám, že super předpokladem
je relativní úspěšnost strany v převelice
důležitých parlamentních volbách v příštím roce. Za sebe říkám, že k tomu, aby
KSČM ve volbách v roce 2022 v Prostějově uspěla a v zastupitelstvu její nominanti zasedli, hodlám podle svých sil přispět,“ neskládá zbraně Jaroslav Šlambor.
„Komunální volby sice budou opět silně
ovlivněné celostátní politikou, ale daleko
více se v nich uplatní programy jednotlivých stran a jejich osobnosti. Z toho
vyplývá zaměření se na témata, která zajímají občany města a sestavení kvalitní
kandidátky. Významnou úlohu bude hrát
volební propagace, přiblížení se občanům
v kontaktní kampaní, předvolební diskuse, ‚zviditelnění se‘. K tomu jsou ovšem
potřeba peníze, kterých má naše strana na
rozdíl od jiných politických seskupení ve
městě nedostatek. Máme ještě dva roky
do komunálních voleb a je třeba již dnes
na nich začít pracovat. Určitě v komunálkách dosáhneme lepších výsledků než
letos v krajských volbách a naše kandidáty
do prostějovského zastupitelstva občané
zvolí,“ věří Václav Šmíd.
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Prostějov (sob) - Jako o straně
umírající či spíše vymírající se často
hovoří o KSČM. A v mnohém je to
pravda: vesměs voliči nejstarší generace, na něž v minulosti KSČM
nejvíce sázela, pomalu odcházejí.
A straně se je nedaří nahradit. Při
pohledu na kandidátku však zaujme
několik zvláštností. Jednou je velmi
mladá jednička kandidátky. Ludvík Šulda – kandidát z Prostějovska – má 41 let. A mezi jedničkami
kandidátek do letošních voleb byl
dokonce čtvrtý nejmladší. Mezi první desítkou kandidátů pak je jen polovina šedesátníků. Celkově je však
věkový průměr kandidátů téměř 56
let. Spolu s monarchisty tak patří
kandidátka k vůbec nejstarším.

Pøestárlá kandidátka?
Ne tak docela

Prostějov (sob) - Letošními krajskými volbami, zdá se, končí jedna
malá éra v komunistické straně.
O koho jde? O Alexandra Černého,
jehož obličej se stal opakovaně synonymem pro volební kandidátky
KSČM. Aby ne, Černý byl jedničkou krajské kandidátky do zastupitelstva Olomouckého kraje ve všech
volbách mezi lety 2000 a 2016 v čele
tak stál celkem v pěti volebních kláních. Kandidoval i letos, ve věku 67
let, ovšem tentokrát z prakticky nevolitelné 50. pozice. Posune se příště
Černý zpět do první desítky? Nebo
neúspěchem strany jeho politická
kariéra definitivně končí?

Éra Èerného skonèila?

Prostějov (sob) - Velké zklamání
přinesly letošní krajské volby KSČM
i na Prostějovsku. Strana neobhájila
dokonce ani obce, kde v minulosti
suverénně vyhrávala. Příkladem budiž Doloplazy. Zatímco před čtyřmi
lety zde obdržela skoro 35 procent
hlasů, letos to bylo necelých patnáct.
A s odřenýma ušima až druhé místo.
V Šubířově komunisté doslova vyhořeli, když jejich zisk klesl na méně
než polovinu. A při vyšší účasti. Před
čtyřmi lety zde strana rovněž vyhrála,
tentokrát se musela sklonit hned před
několika soky. Zdá se, že jediným
skutečně pevným ostrůvkem KSČM
v okrese tak zůstal Bousín. Zde při
vší mizérii strany naopak komunisté
posílili: místo 26 procent obdrželi 41.

Ztráceli ve velkém.
Kromì Rousína
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za KSČM. „Máte pravdu, krajské volby
dopadly pro levici, mám na mysli ČSSD
a KSČM, skutečně katastrofálně!“ nebral
si Jaroslav Šambor servítek a pokračoval. „Dalo se na základě předvolebních
průzkumů, ale i znalostí politické situace
předpokládat, že výsledek nebude nic
moc. Že se my komunisté neprobojujeme ve většině krajů za limitní pětiprocentní hranici, tudíž zůstaneme většinově
poprvé mimo krajské zastupitelstvo, ale
předvídal z našich řad asi málokdo. Stalo
se, bohužel. Snad nás onen nechtěný políček, či spíše studená sprcha, probudí.
Jinak hrozí příští rok další, který by byl
mnohem tvrdší a bolestnější. Podmínkou cesty vzhůru je sebereflexe bez alibismu a následná diskuse členské základny,
která vyústí v konstituci realistického
krizového plánu. Moc času není. Sjezd,
který musí neúspěch reflektovat, je koncem listopadu. Do čela strany bude zvolen nový předseda nebo předsedkyně,
kterého čeká velmi obtížný úkol zvrátit
nepříznivý trend, najít východisko z krize,“ domnívá se Jaroslav Šlambor.
S oběma prostějovskými komunisty Večerník rozebral příčiny krachu KSČM
podrobněji. „Těch je mnoho, ale dají se

shrnout do lapidárního konstatování:
strana jako taková nenašla v posledních
letech atraktivní a alternativní recept na
řešení společenských problémů, který
by veřejnost dostatečně zaujal. A to na
žádné úrovni. K tomu přičtěte nepřátelské a agresivní působení prakticky
všech médií hlavního proudu ‚malujících‘ naši stranu účelově v nelichotivých
barvách. Což platí i o opozici, která
nestydatě využila podpory KSČM
vládě k útokům proti svému úhlavnímu nepříteli, premiéru Babišovi a jeho
hnutí a nakonec i dehonestaci celé, jak
s oblibou říkají, komunistické vlády.
Kdyby se k lidem dostaly informace, co
vlastně ti komunisté ve sněmovně vládě
pomohli schválit ve prospěch občanů,
a bez nich by schváleno nebylo, dost
možná by se nestačili divit. Ale politika
je už z podstaty taková. Na fair play se
až tak moc nehraje. Jestli se někdo domnívá, že o výsledcích voleb rozhodují
programy, je na omylu,“ zůstávala na
kritické notě Šlambor. „Povolební realita antibabišovského tažení je nejlepším
důkazem tohoto tvrzení. Zakončím optimisticky, vycházím z premisy, že volby
jsou do značné míry iracionální, nebo
chcete-li málo předvídatelnou záležitostí
z hlediska přízně voličů,“ dodal regionální politik.
„Příčin neúspěchu KSČM v krajských
volbách je celá řada. Předně si je třeba
uvědomit, že téměř všechny sdělovací
prostředky po třicet let tvrdě napadají
stranu způsobem – vše před listopadem
1989 bylo špatné, co však socialismus
vytvořil pro lidi v rámci objektivity, to
ignorovaly. Třicetiletá palba do KSČM
se zákonitě projevila ve vědomí a názorech zejména u mladší generace, která
reálný socialismus zná jen z vyprávění
o tom, že nebyly pomeranče... V souběhu se záměrně omezeným přístupem
naší strany do masmédií tato skutečnost
pomalu, ale jistě odkláněla potenciální
voliče KSČM k jiným stranám,“ míní
Václav Šmíd. „Podstatný vliv na několik
let trvajícím poklesu preferencí strany má
nástup hnutí ANO, které oslovilo voliče
levice, středu a části pravice tím, že bylo
schopno v době ekonomického růstu za
státní peníze realizovat ve prospěch lidi,
i za podpory KSČM, celou řadu opatření,
která do této doby vlády pravice i ČSSD
nebyly schopné adekvátně řešit. Například růst minimální mzdy, mezd učitelů,

jaké bylo sázení stromů na kosíři...
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hasičů, zdravotníků, policistů, vojáků
a státních zaměstnanců, nevídaný nárůst
důchodů, různých sociálních dávek, podstatné snížení jízdného pro důchodce,
školáky a studující a tak dále. S pomocí
evropských a různých státních dotací se
mu podařilo začít s realizací například
investic do dopravy, životního prostředí
a také řešit prostřednictvím poslanců
a členů hnutí některé požadavky krajů,
měst a obcí. Těmito a dalšími opatřeními
ANO ‚vysálo‘ voliče zejména KSČM, ale
i dalších stran,“ je přesvědčen Šmíd, který
má v zásobě ještě další důvody, proč tradiční značka neuspěla u voličů. „Je třeba
si uvědomit, že se v podstatě nejednalo
o krajské volby, z pětaosmdesáti procent
se řešily na celostátní úrovni zejména
otázky stranické! Až na výjimky volební
programy stran a osobnosti na kandidátkách nebyly rozhodující pro voliče. Tento
stav navodily a podporovaly zejména vlivné sdělovací prostředky. Troufám si tvrdit,
že na výsledky krajských voleb a uspořádání koalic měl vliv i koronavirus. Kdyby
se začal rozšiřovat o dva týdny později,
nebylo třeba v kritické předvolební době
realizovat nepopulární opatření, která
byla různými ‚odborníky‘ bagatelizová-

PROSTĚJOV Byl lídrem Komunistické strany Čech a Moravy ve
volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje. O to víc Ludvíka
Šuldu (na snímku) určitě mrzí totální propadák u voličů. Komunisté
se poprvé v historii Olomouckého
kraje nedostali do zastupitelstva,
když zůstali ve volebním sčotu pod
pětiprocentní hranicí. A to se za dva
roky blíží komunální volby... Ludvík Šulda v rozhovoru pro Večerník
řekl, že jedním z důvodů krachu
KSČM je fakt, že v celostátní politice si její úspěchy přivlastňuje premiér Andrej Babiš.

ƔƔ Čím si vysvětlujete skutečnost, že
se KSČM propadla v krajských volbách pod pětiprocentní hranici?
„V prvé řadě mi dovolte poděkovat
všem našim voličům, ale i členům strany a sympatizantům. Těm zároveň i za
odvedenou práci. Myslím si, že příčin
našeho neúspěchu je více. Především
zde vidím naši malou schopnost prodat
výsledky naší práce, naši nevýraznou
politiku na všech úrovních či toleranci
Babišovy vlády ze strany KSČM na
celostátní úrovni. Zde je potřeba říci, že
díky naší toleranci a podmínkám do-

Michal KADLEC

chází ke každoročnímu růstu důchodů,
minimální mzdy, byla otevřena revize
církevních restitucí, přidáno pracovníkům v sociálních službách či školství,
bylo znovuzavedeno opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci a řada dalších věcí. Nic z toho by pan Babiš sám
od sebe neprosazoval, ale potřebuje naši
podporu. Bohužel však tyto výsledky
si přivlastnil on a mnoho lidí na to slyší.
Existuje však i řada dalších objektivních
či subjektivních důvodu našeho volebního neúspěchu, o kterých je třeba mluvit a hledat jejich řešení...“
ƔƔ Je to poprvé v historii Olomouckého kraje, co komunisté nebudou

mít své zástupce v zastupitelstvu. Jak
moc vás to mrzí?
„Mrzí mě to poměrně zásadně, i z toho
důvodu, že vím, že mnoho lidí dalo do
jejich přípravy a vedení skutečně mnoho. Myslím si, že jsme byli vidět. To, že
však KSČM bude v zastupitelstvu a levice vůbec jako taková chybět, bohužel
pocítí v příštích čtyřech letech především občané našeho kraje. KSČM byla
vždy zárukou toho, že nedojde k privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb
v kraji. To je nyní, především pokud se
ujme vlády nad krajem koalice Pirátů
a STAN se Spojenci pro Olomoucký
kraj a ODS, velice reálná hrozba, a to

včetně možného omezování veřejné
dopravy v kraji i jejího zdražování.“
ƔƔ Za dva roky vás čekají komunální
volby. Co udělat jinak, aby se výsledek KSČM zlepšil?
„Komunální volby nejsou tolik ovlivňovány celostátní politikou jako ty krajské,
zde bych samozřejmě viděl naše šance
větší. Je však samozřejmě nutné již nyní
na jejich přípravě, především personální,
pracovat. Předtím je, ale potřeba uspět
ve volbách do Poslanecké sněmovny
v příštím roce. To si, myslím, že je v tuto
chvíli to zásadní, i pro to, aby značka
KSČM zůstala na české politické scéně
zachována.“
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Když se podíváme do dvacetileté historie
krajských voleb. Komunisté v nich dosáhli
svého vrcholu v roce 2012, kdy jim voliči
odevzdali 22,82 % hlasů a KSČM získala
16 mandátů v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Od té doby ale začal postupný
úpadek této levicové strany. V roce 2016
získali komunisté v krajských volbách už
jen 11,56 % hlasů a měli sedm mandátů, letos jejich volební zisk činil pouhopouhých
4,71 % a o mandátech v krajském zastupitelstvu si mohli začít nechat jen zdát.
Varovným signálem jsou i výsledky
KSČM v komunálních volbách v Prostějově. Zatímco ještě v roce 2014 se drželi
nad hranicí 10 % voličských hlasů, před
dvěma lety získala v Prostějově už jen
7,42 % a pouhé dva mandáty v Zastupitelstvu statutárního města Prostějova.
A oněmi dvěma zastupiteli jsou právě
zmínění pánové Šmíd a Šlambor.
Proč tedy KSČM zažívá v posledních
letech takový pád? „Slovo ‚úpadek‘ je
až příliš silné označení stavu, vhodnější
a adekvátní je podle mého názoru použít
‚neúspěch KSČM v krajských volbách‘.
Kromě KSČM a ČSSD zaznamenaly
propad hlasů i další tradiční strany jako
TOPka i KDU-ČSL. Tyto však zachránily voličské hlasy jen díky tomu, že utvořily
různé koalice, což jim umožnilo překročit
pětiprocentní hranici. I v této oblasti bude
třeba hledat v dalších volbách možnosti
ke zlepšení našeho volebního výsledku,“
zauvažoval exkluzivně pro Večerník Václav
Šmíd, který je dlouholetým členem prostějovského zastupitelstva a tři volební období
pobýval i v krajském zastupitelstvu.
Mnohem kritičtější k výsledkům vlastní
strany je druhý prostějovský zastupitel
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Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Komunisté zaznamenávají už dlouhodobě výrazný odliv svých voličů
a sympatizantů. Nikdy se ale ještě nestalo, že by se KSČM ve volbách neprobojovala do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo krajských či obecních zastupitelstev. Až nyní.
V letošním hlasování totiž tradiční strana dostala pořádně na frak. Poprvé v historii existence Olomouckého kraje se komunisté ve volbách propadli pod hranici pěti procent volitelnosti.Tím se mimo jiné do Zastupitelstva Olomouckého kraje nedostal ani prostějovský lídr
Ludvík Šulda. PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozebral příčiny krachu KSČM se dvěma prostějovskými zastupiteli a dlouholetými zastánci levicové politiky. Jaroslav Šlambor a Václav Šmíd
byli navíc v letech 2014 až 2018 členy Rady statutárního města Prostějova.

„Snad nás nechtěný volební políček,
Ekocentrum
Iris s hrstkou
či spíše studená
sprcha,dobrovolníků
probudí,“ obnovovalo výsadbu třešní
zadoufal Jaroslav Šlambor

KSČM se propadá na samé dno. Proč k tomu
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Lidé tuto zprávu uvítali s radostí. „Konečně tu můžeme bezpečně na procházku!“ komentovala to například Zdeňka
Nováková.
Otevřením mostku byla dokončena výstavba chodníku vedoucího
z Plumlova do Soběsuk, o jehož
potřebnosti se hovořilo minimálně 12 let. Tím ovšem výstavba stezek
pro pěší v tomto prostoru nekončí.
„Se stavební firmou jsme se dohodli,
že nad rámec projektu dodělá chodník v okolí bývalé školy v Soběsukách, která stojí u křižovatky ve směru na Krumsín. Do budoucna pak
ještě plánujeme protáhnutí chodníku
až do Žárovic. Kdy se tak stane, zatím
není známo,“ poznamenala plumlovská starostka.

1VGXąGPÊOQUVWRąGUąÊéMW*NQWéGNWOÊUVPÊRąKXÊVCNKUTCFQUVÊ Foto: Martin Zaoral
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SKELNÁ HUŤ Pozůstatků ze druhé
světové války je v prostějovském regionu stále hodně, zejména munice.
„Zpestření“ procházky po lese na Protivanovsku přinesl houbaři nález zkorodovaného granátu německé výroby.
Do akce tedy vyjeli pyrotechnici.
V neděli 18. října po poledni si vyšel
dvaapadesátiletý muž z Prostějova na
procházku do lesa u obce Skelná Huť.
V lesním porostu našel předmět připomínající munici, a proto raději vše
ohlásil na linku 158 a místo označil.

„Policejní hlídka po příjezdu místo nálezu
zajistila a vyžádala si asistenci policejního
pyrotechnika,“ potvrdila událost Marie
Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Pyrotechnik při ohledání zjistil, že se
jedná o značně zkorodovaný tříštivý
dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů, pravděpodobně německé výroby
pocházející z období druhé světové
války. Munici si převzal a odvezl k odborné likvidaci,“ přidala Šafářová.
(mik)
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Konečně je možné z Plumlova do Soběsuk bezpečně vyrazit i s dětmi! A řidiči se
již nemusí tolik bát, že srazí někoho jdoucího po frekventované ovšem nikterak
široké silnici. „Mostek přes říčku Hloučelu byl dokončen v termínu, který byl
15. října. Nyní už slouží lidem,“ potvrdila
starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Martin ZAORAL

PLUMLOV Tak se dočkali! V polovině října byl dokončen nový most
pro pěší vedoucí přes říčku Hloučelu
u Soběsuk. Tím byla definitivně dokončena potřebná a dlouho plánovaná stavba chodníku propojujícího
Plumlov s jeho místní částí. Výhledově se plánuje protažení cesty pro pěší
až do Žárovic.
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Konice (mls) - Dotazník týkající
se strategického plánku rozvoje
města měli možnost vyplnit všichni
obyvatelé Konice. Jedná se přitom
o zásadní dokument, který bude
mít vliv na dlouhodobou kvalitu
života ve městě. Občané jej mohli
vyplňovat prostřednictvím internetu. V papírové podobě jej obdrželi
jako součást místního Zpravodaje,
po jeho vyplnění jej pak odevzdávali
na podatelnu v budově městského
úřadu. Zpracované výsledky budou prezentovány na internetu,
na veřejných zasedáních a na
vývěskách.

Mohli ovlivnit rozvoj mìsta

Plumlov (mls) - V pondělí 19. října
byla zahájena oprava havarijního
stavu městské kanalizace u rybníku
Bidelec v Plumlově. „Průjezd v obou
směrech zajišťují semafory. Stavební
firma rozkope chodník a jednu
polovinu silnice,“ popsala starostka
Gabriela Jančíková. Částečná uzavírka silnice by měla trvat do konce
října. „Rekonstrukce kanalizace
potrvá až do jara, dále se však již obejde bez omezení provozu,“ vysvětlila
starostka.

Semafory u rybníka

Dětkovice (mls) - Do rozsáhlé
výstavby kanalizace a čističky odpadních vod se pustili v Dětkovicích.
V této souvislosti se musí řidiči
připravit na uzavírku silnic v okolí
místní kapličky a autobusové zastávky. Ta začala uplynulé úterý 20.
října a měla by trvat až do pátku 6.
listopadu. Hlavní průtah obcí zatím
zůstává průjezdný.

Staví kanalizaci

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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zjistili jsme

stezky spojující Klenovice a Čelčice.
Nyní už se na výstavbě pracuje, hotovo
by podle starosty Stanislava Cetkovského mělo být na jaře příštího roku.

„Na realizaci má prováděcí firma čtyři měsíce, vychází to tedy do ledna. Je
ale samozřejmě nutné počítat s klimatickými podmínkami, ty nikdo
neovlivní,“ prozradil první muž Klenovic na Hané k cyklostezce o délce
zhruba 1300 metrů. Ta přitom není
první, do Čelčic už vede jiná podél
silnice II. třídy 367. „Stávající cyklotrasa je ryze účelová. Slouží dětem
při cestě do školy a lidem chodícím
na vlak. Nová trasa bude spíše pro rekreační účely, aby se za plískanic měli
lidé kde procházet bez prodírání blátem,“ vysvětlil Stanislav Cetkovský.
Nová cyklostezka by měla vést od
vršku zvaného Větřák na jižním konci
Klenovic po okraj obce Čelčice, kde
vyústí nedaleko rybníka. Náklady na
stavbu by měly být zhruba 14 milionů korun.
(sob)

VRBÁTKY Hrůzostrašnou nehodu ze
středečního večera vyšetřují dopravní
policisté. U Vrbátek nezvládl mladý
řidič své vozidlo, se kterým v protisměru narazil do traktoru. Auto se po
nárazu převrátilo na střechu a zpět na
kola. V něm jeli celkem čtyři lidé, které
sanitka převezla do nemocnice.
„Krátce před dvacátou hodinou ve středu
jedenadvacátého října jel osmnáctiletý
řidič s vozidlem Nissan ve směru od Vra-

střechu a zůstalo stát na kolech v pravém
jízdním pruhu,“ popsala krkolomnou
a hrůzostrašnou nehodu Marie Šafářová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Následky byly poměrně závažné. „Čtyřčlenná osádka vozu byla převezena na

8G\FGOQNQXCPÆOCWV÷UGPCEJ¾\GNCéV[ąéNGPP¾QU¾FMCMVGT¾
D[NCRąGXG\GPCFQPGOQEPKEG
ZHQVQ2QNKEKGè4

hovic na Vrbátky. Při projíždění mírné
a táhlé pravotočivé zatáčky nezvládl řízení
zřejmě v důsledku rychlé jízdy a částečně
přejel do protisměru, kde narazil do levého předního kola traktoru s přívěsem. Po
nárazu bylo vozidlo odhozeno zpět do
pravého jízdního pruhu, kde se dostalo
do smyku, ve kterém vjelo do levé části
vozovky a pokračovalo dál mimo komunikaci. Zde bylo od stromu odhozeno
zpět na silnici, přičemž se přetočilo přes

Hrůzostrašná srážka u Vrbátek

ošetření do prostějovské nemocnice.
Řidič traktoru zraněný nebyl,“ prozradila
Šafářová. Ovlivnění alkoholem u obou
řidičů bylo vyloučeno dechovými zkouškami. „V době šetření nehody byla komunikace oboustranně uzavřena. Škoda
byla předběžně stanovena na šedesát tisíc
korun. Nehoda je nadále v šetření,“ uvedla
policejní mluvčí.
(mik)

&\NORVWH]NDGRĆHOćLFXņURVWH Narazil do traktoru, čtyři zranění

šípky,“ prozradila pětiletá Baruška
Kleinová z Olomouce, která se do sázení rovněž aktivně zapojila. „Zrovna
minulý týden jsme tu byli s kamarádem. Váleli jsme tu z těch prudkých
kopců sudy,“ přidal se sedmiletý Filip.
Ekocentrum Iris se navzdory všemu
stále ještě nechystá upadnout do
zimního spánku. „Snad se nám ještě
podaří zrealizovat některou z plánovaných vycházek pro seniory. Rovněž
bychom rádi zorganizovali vyvěšování budek v biokoridoru Hloučela
určené hlavně rodičům s dětmi. To
jsme kvůli zhoršující se epidemické
situaci museli odložit na vhodnější
období. Tak snad se nám to ještě podaří,“ uzavřela Eva Zatloukalová.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Plumlovsko • Protivanovsko

jsme s vámi u toho...
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„Bojím se vycházet,“
prozradila seniorka
v Plumlově

!JHJQKMJN@IDJMT
CGµNÁI<F<Ü@IÑ>C!
Ve Víceměřicích jsou zaměstnanci v karanténě, hledají se dobrovolníci

VÍCEMĚŘICE Tohle je hodně
vážné! Domov u rybníka ve Víceměřicích ve velkém bojuje s koronavirem. Všichni zaměstnanci
i pacienti jsou aktuálně v karanténě, koronavirus byl objeven hned
.KFÆX2NWONQX÷QDX[MNGRQURÊEJCNKMFQXwCMéGMCNPCCWVQDWUVQOWPG\DÚXCNQ
u 22 z nich. Panují obavy o budouPGå\čUVCVXMNKFW
(QVQ/CTVKP<CQTCN
cí zajištění chodu tohoto významPLUMLOV Kdyby lidé nenosili roušky, tak by v Plumlově asi málokdo po- ného zařízení. Obec proto hledá
znal, že byl vyhlášen nouzový stav. Dalším znakem bylo uzavření restaurace dobrovolníky.
Pácl v centru města. Nápis za jejím oknem sice hlásal, že již týden má fungoMartin ZAORAL
vat výdejní okénko, dopoledne tu však nic takové v provozu nebylo.
Lidé chodící do zdejšího obchodu většinou celkem spěchali. Ovšem Víceměřice na konci předminulénašli se tací, kterým nezbývalo než čekat. „Přijela jsem si z Krumsína na- ho týdne jasně vévodily v žebříčku
koupit. Bojím se vycházet, utíkám vždy jen do obchodu a domů. Dozvě- obcí s nejvyšším počtem nakažeděla jsem se, že sousedova dcera je nakažená, on sám ovšem na sobě nic ných na počet obyvatel. Důvodem
nepociťuje,“ prozradila Večerníku zhruba šedesátiletá seniorka čekající je fakt, že nákaza se rozšířila mezi
na zastávce na autobus.
(mls) klienty zdejšího Domova u rybní-

ka. V něm žijí převážně starší lidé,
kteří nejsou schopni se o sebe sami
postarat. Covid byl zjištěn u více jak
dvou desítek z nich. „Nechali jsme
testovat všech zhruba dvě stě klientů a sto čtyřicet našich zaměstnanců. Pozitivní test mělo dvacet dva
z nich. Domov je proto kompletně
celý v karanténě,“ potvrdil energicky
vystupující ředitel domova Felipe
Sánchez López, jehož se Večerník
zeptal, jaká další opatření byla v této
souvislosti učiněna. „Snažili jsme se
minimalizovat kontakt mezi lidmi
uvnitř domova. Jednotlivé služby
jsou od sebe izolovány, zrušili jsme
také například jídelnu a jídla si tak
necháváme dovážet,“ reagoval ře-

&QOQXXG8ÊEGO÷ąKEÊEJUGPCEJ¾\ÊXCTG¾NWDÚXCNÆJQ\¾OMWWT[DPÊMC

(QVQ(CEGDQQM

ditel. Nabízí se otázka, jak chce
vedení domova tuto náročnou situaci zvládnout personálně? „Zatím jedeme čistě z našich zdrojů,
nicméně nikdo neví, jak to bude

dál. Proto jsme se s obcí domluvili
na tom, že s prosbou o pomoc vyzveme případné dobrovolníky, kteří
by byli schopní v domově zůstat po
delší dobu,“ uzavřel Sánchez López.

ºÜåëéìäáÜêë[ãÜàíf£
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kroutí hlavou uzdravený pivínský starosta
PIVÍN Tak už to má také za sebou. Zatímco ještě před měsícem
bylo na Prostějovsku nesmírně obtížné najít někoho, kdo by byl
ochotný otevřeně pohovořit o své zkušenosti s nemocí covid-19,
dnes je situace jiná. Snad každý už zná někoho, kdo se koronavirem nakazil. A lidé se s tím už nijak netají. Díky tomu lze získat
zajímavé informace„z první ruky“, které mohou být cenné i pro ty,
kteří s nemocí dosud neměli tu čest. O svou osobní zkušenost se
s námi podělil i Kamil Štětař (na snímku), starosta obce, která má
aktuálně jeden z nejvyšších počtů nakažených v regionu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL
yy O svém onemocnění jste otevřeně informoval v pátek 9. října, tedy
zhruba před dvěma týdny. Jak se
nyní cítíte?
„Už je mi dobře, nic nepociťuji. Dle lékařů jsem již brán jako uzdravený.“
yy Jak se u vás nemoc projevovala?
„Byly to ty klasické příznaky: teploty,
ztráta čichu a chuti, problémy na plicích. To nejhorší u mě trvalo zhruba
pět dnů, další asi týden přetrvávala
postupně odeznívající únava. Nyní
už se snažím fungovat normálně, ale
samozřejmě že jsem při kontaktu s
ostatními opatrný, nosím respirátor i
roušku.“

yy Co jste užíval za léky?
„Měl jsem takzvaně lehký průběh,
takže pouze paralen na srážení teploty,
codein či stoptusin na tlumení kašle.
Jinak na to ani nic není.“
yy Máte představu, kde jste se nakazil?
„To bych také rád věděl! Před onemocněním jsem dodržoval všechna opatření, v kanceláři jsem nosil roušku. Nikdo
z naší rodiny nemocný nebyl, na oslavy
či návštěvy jsem nechodil. Pravdou asi
je, že člověk to může chytit kdekoliv
třeba v obchodě při nákupech.“
yy Jak probíhala vaše karanténa?
„Od manželky jsem se dlouho izolovat
nemusel, protože ta se velice brzy nakazila taky. (hořce se pousměje) U ní se
však nemoc projevila naprosto minimálně, pouze ji bolela hlava. Ani u dětí
jsme nic nepozorovali. Žijeme v domě
ještě i s mými rodiči, s nimi se však
potkávat nemusíme, když nechceme.
Snad i proto zůstávají i nadále zdraví.“

KOSTELEC NA HANÉ Zvony na kostele svatého Jakuba
v Kostelci na Hané odbíjí poledne. A i když by se mohlo zdát, že
ve všední den bude v centru města mrtvo, navíc v době koronaviru, opak je pravdou. Někdo jde nakoupit, další za obědem.
Před večerkou vykládají zásoby. Hlavně je však živo naproti na
parkovišti a před vstupem do samoobsluhy. Zajímavé je, že do
ulic se nebojí ani starší lidé. A někteří nejdou při pohledu na
současnou situaci pro ostřejší výraz daleko...

Michal SOBECKÝ
(QVQHCEGDQQM

yy Pivín patří k obcím s největším
počtem nakažených na počet obyvatel. Učinili jste vzhledem k tomu
nějaká opatření?
„Během krajských voleb jsme rozdávali dezinfekci, snad i proto jsme měli
relativně vysokou volební účast. Jinak
jsme žádné razantnější opatření už nedělali. Uvažujeme pouze o případném
donášení obědů do domácností, jako
to dělají třeba v Němčicích či Vrchoslavicích. Zatím jsme však od občanů
nezaznamenali poptávku po této službě, všichni si to tak nějak řeší v rámci
rodiny. Jinak si myslím, že je to vše o
osobní disciplinovanosti, když se necítím, tak prostě nikam nechodím.“
yy Víte o někom z obce, kdo by měl
těžší průběh jako vy?
„Co mám informace, tak jeden náš starší občan skončil kvůli covidu v nemocnici. Ale jinak nevím, každý to asi prožívá jinak. Za sebe můžu říct, že je důležité
zůstat pozitivní a s úsměvem na tváři.“

„Stojí to za hovno,“ řekne muž. Jaký je
jeho postoj ke koronaviru? „Nemám
z toho strach! Mám dvaaosmdesát
let. A když jsem byl kluk, tak nemocní, kteří měli chřipku, zůstali ležet
a umřeli. To bylo normální. Ale teď?
Zdá se mi, že dělají z lidí blbce,“ dívá
se na situaci s nadhledem.
Ne každý ale nynější realitu bere takto
lehce. Starosta města František Horák opakovaně přes internet vyzval
obyvatele k tomu, aby dodržovali
opatření a zároveň nebrali situaci na
lehkou váhu – Kostelec na Hané už
taky hlásí desítky nakažených, školka
v Kostelci na Hané byla uzavřena.
Obchody, které můžou, však nadále
fungují. Stejně tak třeba květinářství.
„Jsou Dušičky, máme větší tržby než
obvykle. V každém případě je to horší. A bylo to znát v září i v srpnu. Na
druhou stranu na jaře zase chodívali
více,“ říká Anežka Holubová.
Zdá se, že ani další prodejny nemají
o zákazníky nouzi. Dveře se v okolních obchodech netrhnou. Do ulic
vyšla i paní Anežka s malým chlapcem. „Vůči druhým si roušku dáme,

máme k nim úctu. Mně se v tom špatně dýchá a nevidím, musím si to tedy
občas sundávat, abych vůbec viděla,“
říká pro Večerník. Bere vše optimisticky. „Mám zas pocit, že vše je k něčemu dobré. Třeba se všichni zamyslí
víc nad sebou a možná si řeknou, zda
je potřeba za všech okolností spěchat... Vnímám, že tohle více stmeluje, mám z toho takový pocit,“ míní
žena, která se usmívá očima. Roušku
má ona i chlapec.

Vůbec o velké části Kostelce na
Hané se dá říci, že jedná zodpovědně. Venku je vidět jen trojice mužů
kolem třicítky, jak se bez roušek
opírají o zeď bývalé hospody. Zbylí
chodci naopak na roušku nezapomněli, a dokonce i cyklisté. I vykládání zboží je prováděno v rouškách.
„Lidi jsou poctiví,“ říká mi žena prodávající v trafice. A další, na druhé
straně pultu, přikyvuje. „Ano, je to
tak. Jak vyjdou, roušku nasazují,“
reaguje. Strach zkrátka v ulicích
Kostelce není cítit. Snad zčásti rezignace, hlavně však určitá míra
zodpovědnosti i zdravého přístupu.
„Člověk má obavy, ale co vnímám,
tak strach ochromuje a strach se
projeví i na imunitě těla. Takže čím
víc se strachujeme, tím je to horší,“
shrnuje to třeba paní Anežka.

.KFÆUGPGDQLÊX[LÊV\FQOWPCFVQLUQW\QFRQX÷FPÊ
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PROSTĚJOVSKO Koronavirus
se dostal už i do mateřských škol!
Z tohoto důvodu byly uzavřeny
mateřinky v Kostelci na Hané
a Nezamyslicích. Ve druhém případě skončila většina pracovníků
v karanténě.

ních a preventivních důvodů uzavřena, a to od pondělí 19. října do pátku
30. října. Všichni rodiče o tom byli
telefonicky informování, stejně tak
tomu bude v případě znovuotevření
školky,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Kostelec na Hané Oldřich Bezdomnikov.

Martin ZAORAL

Zaměstnanci v karanténě

Jako první byla uzavřena školka
v Kostelci na Hané. Bylo to nedlouho poté, co byl již v polovině října
zjištěn koronavirus u jednoho se
zaměstnanců. „V součinnosti se zřizovatelem města Kostelec na Hané
byla škola z provozních, organizač-

Podobná situace nastala jen o několik málo dní později také v Nezamyslicích. Zde byla školka uzavřena
ve čtvrtek 22. října. Nakazilo se zde
hned několik zaměstnanců. „Na
základě provedení epidemického

šetření hygieniky byla zjištěna nákaza infekcí covid-19 u pracovníků
MŠ a většině je nařízena karanténa.
Riziko přítomnosti možných zdrojů
nákazy a dalších přenosů nákazy je
tak veliké, že bylo nutné přistoupit
k uzavření provozu školy. Podle nového algoritmu řešení situace nemusí děti jít na testování na nákazu. Dle
instrukcí hygieniků rodiče budou
dbát na zvýšený zdravotní dohled
svých dětí, sledovat průběžně jejich
stav a v případě potíží u sebe či u dítěte ihned volat lékaře,“ potvrdil ředitel Masarykovy základní a mateřské
školy v Nezamyslicích Petr Jordán.

zjistili jsme
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Olomoucký kraj vykazuje rapidní

'(11Ì1É5Ţ67<1$.$æ(1ë&+
V Prostějově bylo v sobotu už 1 569 aktuálně nemocných lidí s covidem-19

PROSTĚJOV Statistiky nakažených osob v Olomouckém kraji a rovněž v Prostějově jsou nemilosrdné. Hygienici během
uplynulého týdne zaznamenávali každým dnem až 800
dalších pozitivně testovaných lidí na covid-19. Od začátku
pandemie už Prostějovsko v pátek překonalo hranici dvou
tisícovek nakažených a aktuálně se z koronaviru léčí 1 569
osob. Toto všechno jsou data ze sobotního večera, během
neděle však počty nakažených určitě ještě více narostly.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V sobotu 24. října večer bylo v Olomouckém kraji od začátku pandemie covid-19 evidováno už 12 342
pozitivně testovaných osob. Nejvíce na Olomoucku 5 697 případů,
na Prostějovsku 2 154 a Šumpersku
1 991. Co se týká aktuálně nemocných osob, těch bylo 7 243, na Prostějovsku 1 569 lidí. Celkový počet
vyléčených pacientů od začátku
pandemie dosáhl výše 4 991 osob.
Tradičně pro Večerník výsledky
počtu nakažených komentuje každý týden hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk. Tomu ale
v sobotu večer vůbec nebylo do
zpěvu. Sám je totiž pozitivní na covid-19! „Přestože jsem byl opatrný
na každém kroku a roušku jsem nosil i venku, koronavirus mě dostal,“

řekl mimo jiné Večerníku. Přesto
z domácí karantény pečlivě sleduje,
co se v „jeho“ kraji děje. „Ta čísla
jsou skutečně děsivá, ale věřím,
že zásluhou zpřísněných vládních
opatření bude trvat už jen týden,
maximálně dva, a ta hrozivá čísla
se zastaví a pomalu půjdou dolů.
Situace v Olomouckém kraje
opravdu není dobrá. Denně jsem
aspoň v telefonickém kontaktu
s řediteli nemocnic, řešíme nová
lůžka a také dodávku nových
plicních ventilátorů. Úzce spolupracujeme také se sociálními zařízeními, do kterých se už covid-19
bohužel také dostal. Pomáháme
s dodávkami ochranných pomůcek, dezinfekcí a podobných věcí.
Chtěl bych prostřednictvím Večerníku apelovat na všechny lidi,
aby byli zodpovědní a dodržovali
nastavená opatření. Nedívejte se,
co se děje nahoře v politice, řiďte
se vlastní zodpovědností a chraňte
sebe i ostatní,“ apeluje na širokou
veřejnost hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
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Název grafu
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PROSTĚJOV Během pátku 23.
října bylo v prostějovské nemocnici hospitalizováno už 78 pacientů s covid-19, z toho dvanáct
nemocných se nacházelo ve velmi
vážném stavu. Mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějově Radka Miloševská (na snímku) v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník potvrdila i velice smutnou skutečnost, že někteří pacienti
s koronavirovou nákazou nepřežili.

Michal KADLEC
yy Jaký je aktuální páteční počet
hospitalizovaných pacientů a jaký je
jejich zdravotní stav?
„V Nemocnici AGEL Prostějov
je v tuto chvíli s onemocněním
covid-19 hospitalizováno 12 pacientů na oddělení ARO, dalších 66
osob na infekčních covid-jednotkách, které byly vybudovány na infekčním oddělení, chirurgii a interně.
Ve velmi vážném stavu se nachází 12
zmíněných pacientů, kteří jsou v péči
lékařů oddělení ARO.“
yy Došlo na podzim v nemocnici už k nějakému úmrtí pacienta
s covid-19?
„I v těchto týdnech dochází bohužel
k úmrtím pacientů s covid-19. Ve

druhé podzimní epidemické vlně jde
o jednotky osob, u kterých se již
lékařům nepodařilo je zachránit.
Jednalo se o těžce nemocné pacienty ve vysokém věku.“
yy Jak je to s volnými lůžky?
Má jich nemocnice stále dostatek?
„Lidé nemají důvod k panice,
lůžek je dostatek. Nemocnice
však musela navýšit
kapacitu ARO lůžek,
proto
zajistila
dalších pět plicních ventilátorů,
které budou pacientům k dispozici od
pondělí.“
yy Zpřísnila nemocnice nějak protiepidemická opatření? Večerník už
například nemůže ve středu fotit
miminka...
„V nemocnici se dodržují velmi přísná
opatření. Návštěvy jsou v tuto chvíli umožněny pouze na oddělení
šestinedělí a porodnici, a to pouze
nejbližším rodinným příslušníkům.
Návštěva je navíc vždy umožněna jen
v čase od 14.00 do 15.30 hodin jedné
nejbližší osobě, která musí mít nasazenu roušku, musí provést desinfekci
rukou a na oddělení nesmí vstoupit bez
doprovodu personálu, který před vlast-
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ním vstupem změří tělesnou teplotu
příchozího a zhodnotí jeho zdravotní
stav. Cílem je co nejvíce snížit riziko
nákazy personálu a pacientů.“
yy Omezuje se nějak kontakt s jinými
pacienty?
„Rovněž vyzýváme naše pacienty, aby
se do ambulancí a poraden přednostně objednávali telefonicky. Do ambulancí chodili přesně na smluvený
čas a prosíme, aby se neshlukovali
v čekárnách a po vyšetření zbytečně
bezdůvodně nesetrvávali v budově či
areálu nemocnice. Doprovod pacienta by měl být maximálně v podobě
jedné osoby. Prosíme všechny o ohleduplné chování.“

PROSTĚJOV Hrůza a děs!
Oproti předchozímu týdnu se
ten minulý rapidně změnila
situace jak v Centru sociálních
služeb v Brněnské ulici, tak
hlavně v Domově seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. Ve
druhém jmenovaném zařízení
jsou koronavirem už nakaženi
i klienti, jednu ze stařenek ve
vážném zdravotním stavu musela dokonce sanitka převézt do
špitálu!
Během předminulého týdne v obou
sociálních zařízeních byli pozitivně testování na covid-19 jen

členové personálu. „Od pondělí
devatenáctého do soboty čtyřiadvacátého října nám přibylo dalších
pět zaměstnanců, u kterých byl diagnostikován covid-19. Co se týká
klientů, u některých se čeká na test.
V současné době zatím žádný klient
nebyl pozitivně testovaný. Dobrovolníci hlavně z řad studentů se nám
na výpomoc hlásí a některé jsme
již přijali. Je to velká pomoc v této
době,“ prozradila v sobotu Helena
Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově.
To v Domově seniorů v Nerudově
ulici je mnohem horší situace. „Bo-
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hužel u nás se stav nakažených podstatně zvýšil a už se nejedná pouze
o členy personálu. Máme další tři
nakažené zaměstnance, ovšem také
už i pět nakažených klientů. Jedna
ze stařenek byla ve vážném stavu
dokonce převezena do nemocnice,“
uvedl pro Večerník ředitel domova
Zdeněk Libíček. Jak vzápětí dodal,
v zařízení panují ta nejpřísnější
opatření. „Všechna oddělení jsou
v karanténě a celý domov je neprodyšně uzavřen. Dokonce jsme museli přerušit i některé rekonstrukční
práce a dělníky poslat domů,“ dodal
Libíček.
(mik)

COVID-19

A co dušičkové spoje?

PROSTĚJOV V České republice začala od čtvrtka 22. října úderem šesté hodiny ranní platit další opatření. A jsou
pomalu stejně přísná, jako byla ta za
koronavirové krize během letošního
jara. I když se vláda v čele s premiérem
Andrejem Babišem brání označení
lockdown, zavřít musela velká část obchodů, ale i služby a velmi výrazně byl
omezen pohyb osob. Jednoduše řečeno, můžeme vyrazit do práce, na rychlý
nákup nebo k lékaři. A pak hned domů!
Opatření mají jako obvykle řadu výjimek, Večerník tak nyní svým čtenářům
přináší velký přehled toho, kam můžeme vyrazit a s kým, kde nakoupíme a na
co naopak musíme nejméně do 3. listopadu zapomenout. I tentokrát platí, že
vláda ČR uvažuje o dalším zpřísnění,
k němuž může dojít už v úterý. Ve hře je
totální lockdown jako na jaře…
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Od čtvrtka 22. října od 06.00 hodin do
konce nouzového stavu 3. listopadu
platí omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce,
na nákupy, k lékaři nebo za rodinou.
Podle Twitteru ministra zdravotnictví
Romana Prymuly jsou povolené i cesty do přírody nebo pobyt na chatách
a chalupách, ovšem nejvýše do počtu
dvou lidí (pokud se nejedná o členy
jedné domácnosti). Od 14. října platilo omezení shromažďování na nejvýše šest osob. Počet účastníků svateb
a pohřbů je omezen na deset osob (od
pondělí 19. října začalo platit omezení
počtu jejich účastníků na 30). Omezen

S těžkým srdcem se dívám na situaci, která nyní vládne především ve
zdravotnictví. Dobrá není. Kvůli
onemocnění covid-19 muselo dojít ke
zpřísnění opatření. Lékaři a ostatní
zdravotnický personál mají rodiny,
děti. I když se ukázalo, že u dětí je zatím, podle dostupných informací, virus
snášen dobře, kvůli jeho šíření byly zavřeny základní školy. Jenže jejich rodiče jsou neustále v zápřahu a mají na ně
málo času, jsou vyčerpaní. Mnohdy si
ani nemohou vzít tzv. paragraf, čerpat
dávky ze systému nemocenského pojištění na člena domácnosti.
A ptám se, proč takovéto opatření
nepřišlo již při první jarní vlně? Kde
byla iniciativa Ministerstva zdravotnictví a nemocnic hledat brigádníky,
kteří se o děti postarají?
Na druhou stranu nemůžu kritizovat
jen naši vládu. Je na nás všech sáhnout si do svědomí.
Znám řadu mladých lidí, kteří rychle
využili květnového uvolnění opatření
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a vycestovali dělat OPR do zahraničí.
Proč nyní nezůstávají tady?
Mám pocit, že mladí lidé cítí málo
zodpovědnosti za fungování naší
země. A to nejen v této těžké době.
Na sociálních sítích začínají velké
hádky kvůli vládním opatřením. Dotyční si vůbec neuvědomují, že ať se
jeví jakkoli zbytečná, tak stále jsou to
rozhodnutí vlády, která mají stejnou
váhu jako Ústava České republiky
a zákony této země.
Těžká doba si zkrátka žádá utažení opasků. A je jen na nás všech, jak se
k tomu postavíme. Můžeme buď fungovat jako dobře namazaný stroj, nebo se
hádat, šířit nenávist a situaci ještě zhoršit.
Proto chci na vás apelovat. Noste roušky, nikomu z vás to neublíží. Uvědomme si, že zdravotní sestry a bratři, záchranáři a podobná povolání ji musí
mít na ústech nepřetržitě i dvanáct hodin. Dosud nenastal úplný lockdown,
můžeme se volně bez roušek projít
v přírodě, tak si toho važme.

Pondělí 26. října 2020

Michal KADLEC

vá mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci řeší preventivně oznámení od obyvatel. „Prověřují i různá oznámení od občanů, která se
týkají možného porušení těchto
opatření. Snaží se působit především preventivně. Zjištěné protiprávní jednání bývá v převážné
většině řešeno domluvou, závažnější prohřešky jsou oznámeny
příslušnému správnímu orgánu,“
konstatuje Greplová.

Městská policie má za úkol dohlížet
na dodržování zavedených restrikcí.
„Strážníci se denně v rámci běžného
výkonu služby zaměřují na kontroly
dodržování všech platných mimořádných opatření. Během dne probíhá několik takových kontrol. Kontrolována jsou restaurační zařízení,
bary, nošení roušek na stanovených
veřejných místech, zákaz konzumace
alkoholu na veřejně přístupných místech,“ ujistila Tereza Greplová, tisko-

Další nakažený, tentokrát budoucí hejtman Josef Suchánek, má prozatím mírnější příznaky. „Že jsem pozitivní na
koronavirus, mi po testech sdělili v úterý. Nic strašného mi ale není, ale na druhé straně mě bolí celý člověk… Střídají
se u mě bolesti hlavy a kloubů a jsem
navíc hodně zesláblý. Nemám ale čas
odpočívat, sedím doma u počítače a řeším politiku,“ uvedl pro Večerník.
Od minulého úterý není v práci ani
primátor Prostějova František Jura. Ten
ovšem nákazou netrpí. „Během pondělí devatenáctého října jsem absolvoval

konzultaci, dejte přednost telefonickému
spojení. Při návštěvě pracovišť magistrátu pak noste roušku nebo jiné ochranné
pomůcky a dbejte všech hygienických
opatření,“ apeluje magistrát několikrát
denně prostřednictvím rozhlasu na občany Prostějova. „Občané objednaní prostřednictvím objednávkového systému
budou odbaveni i mimo uvedené úřední
dny a časy. Pro podatelnu mimo tyto
stanovené dny platí, že podání je možno
učinit vhozením písemnosti do schránky
u vstupu do budovy radnice, případně
zazvoněním přivolat obsluhu, která zajistí
převzetí písemnosti,“ vyhlašuje se stejným důrazem městský rozhlas. (mik)
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„Vzhledem ke stávající epidemické situaci znovu apelujeme na občany, aby
maximálně omezili fyzické návštěvy
úřadu. Využijte elektronické komunikace s úřadem! Ve svém zájmu navštěvujte
úřad jen v neodkladných záležitostech.
Dále, pokud je to možné, řešte platby
bezhotovostně, a pokud potřebujete

„Aktuální provozní doba odběrového
místa je v pracovních dnech od 7.00 do
15.00 hodin a o víkendech a svátcích od
8.00 do 13.00 hodin,“ představila konkrétní změnu Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
Odběrové místo v u prostějovské
nemocnice totiž doslova praská ve
švech. „Zatímco na konci měsíce
bylo odebráno denně kolem stovky vzorků, nyní je to běžně přes sto
šedesát. Je potřeba vyzdvihnout, že
zdravotnický personál pracuje s ma-

Michal KADLEC
Jakub JUREK

Od čtvrtka 22. října 06.00 hodin do
konce nouzového stavu 3. listopadu
budou uzavřeny maloobchodní prodejny. Kromě toho bude podobně jako
na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny
potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku budou mít také prodejny pohonných hmot, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb
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je také počet účastníků demonstrací,
a to na 100 osob ve skupinách nanejvýš
po 20 lidech. Dosud platil limit 500 lidí
na demonstraci.

pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček,
novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny. V provozu dále budou moci být autoservisy,
provozovny umožňující vyzvednutí
zboží a zásilky od třetí strany, prodejny
zahrádkářských potřeb, květinářství,
prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky a spotřební elektroniky,
zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu
surovin či kompostárny. Omezeno je
také poskytování ubytovacích služeb,
a to s několika výjimkami. Kromě
lidí, kteří dokončí ubytování zahájené

Vláda až do 3. listopadu omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na
tiskové konferenci ministr zdravotnictví Prymula upřesnil, že by se neměly
tvořit fronty a lidé by se měli objed-

Omezení kontaktu
VHVWiWQLtVSUiYRX

před účinností dnešního rozhodnutí
vlády, se to týká třeba služebních cest,
ubytování pro lidi, jimž byla nařízena
pracovní povinnost nebo cizincům
s pracovním povolením. Ubytovat se
mohou také osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, nebo lidé
přemístěni ze zdravotnických či sociálních zařízení.

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku
uzavřené všechny školy s výjimkou
mateřských. Žáci a učitelé přešli na
distanční výuku. Návrat do škol je
však nejistý. Ministr zdravotnictví
Roman Prymula připustil, že se
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návat předem. „Všude tam, kde je to
možné, nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office,“ uvedl ministr zdravotnictví. Vláda také vyzvala
ostatní zaměstnavatele k podpoře
práce z domova, omezení prací, které
nejsou nezbytné, a omezení kontaktu
se zákazníky.

děním. I nadále platí, že odběrové místo v prostějovské nemocnici vyšetřuje
pouze pacienty indikované hygienou
nebo praktickým lékařem. Pacienti se
k vyšetření musí předem telefonicky
objednat na čísle 582 315 315,“ zopakovala potřebné informace Miloševská. „Setkáváme se totiž s případy, kdy
si pacient mylně myslí, že je k odběru
objednán lékařem,“ zdůraznila opomíjené skutečnosti.
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ximálním nasazením,“ chválila tisková mluvčí.
Dobrá zpráva je, že se doba čekání neprodlužuje, ba naopak A to i přes rostoucí zájem. Stále platí, že se lidé musí
k odběru předem telefonicky objednat.
„Právě díky rezervačnímu systému se
u nemocnice netvoří dlouhé fronty.
Apelujeme proto na pacienty, aby na
vyšetření přicházeli přesně na sjednaný
čas, ne zbytečně s předstihem či zpož-

Michal KADLEC
yy Kolik pracovníků magistrátu
je aktuálně nakažených nebo v domácí karanténě?
„V tuto chvíli máme na magistrátu
třináct případů nakažených koronavirem. V povinné karanténě jsou pak
někteří další pracovníci magistrátu.“
yy Je nějak ohrožen chod magistrátu z důvodu nákazy?

„V žádném případě není, veškeré fungování je zajištěno. Nakažené úředníky vždy někdo zastupuje. Snad s výjimkou stavebního úřadu, který jsme
byli nuceni na týden uzavřít.“
yy Jak je to s politiky? Podle našich
informací má potíže primátor Jura
i někteří náměstci a radní...
„Primátor potíže nemá, ale zůstal pro
jistotu v karanténě, protože se setkal
v pondělí s hejtmanem, který byl ná-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sledně pozitivně testován.“
yy Jak se držíte vy osobně?
„Děkuji za optání.
Dodržuji
veškerá nařízení, která
schválila vláda.
Cítím se zatím
výborně.“

ČÄ[äÜëàå[ÚëåØâØÜåÚß£ÿ
çæêëÜêâãêêàç
çéíåoå
å[ägêëÜâ
çéàä[ëæéØÁÁàoÇ
Çæêçoàã

první stupeň nevrátí 2. listopadu
do škol, jak sliboval. Má podle něj
prioritu, ale záležet bude na dalším
vývoji epidemie covidu-19. Po jednání vlády uvedl, že by se mohli do
škol vrátit nejdříve třeba jen žáci
prvních a druhých tříd. Prymula dosud tvrdil, že 2. listopadu se bezpodmínečně obnoví prezenční výuka
dětí z prvního stupně základních
škol. Ministr školství Robert Plaga
naopak už dříve připustil, že pokud
by se situace nelepšila, tak se ani
mladší děti do škol vrátit nemusí.
Pro návrat do ostatních škol stanovil
ministr zdravotnictví už dříve jako
klíčový ukazatel reprodukční číslo
(R) na úrovni 0,8. Údaj udává prů-

měrný počet dalších nakažených,
5RXÙN\LYDXWĪ
kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1,
epidemie začíná slábnout. Současné Od středy do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území
je podle ministra asi 1,36.
8]DYĺHQtVWUDYRYDFtFK obcí, pokud je člověk blíže než dva
metry k jinému s výjimkou lidí z jed]Dĺt]HQtSODWtGiO
né domácnosti. Povinné jsou roušky
Už od středy 14. října do úterý 3. lis- i v autě, pokud v něm člověk nejede
topadu jsou zcela uzavřeny restaurace sám nebo se členy domácnosti. Od 1.
a bary. Platí také zákaz pití alkoholu září platila povinnost zakrývání nosu
na veřejně přístupných místech. Od a úst na úřadech, ve zdravotnických
9. října do 3. listopadu jsou uzavřeny zařízeních, v zařízeních sociálních
posilovny, fitness centra, vnitřní ba- služeb a prostředcích veřejné dopravy.
zény či koupaliště. Od 12. října se pak Od 10. září přibyla povinnost nošení
také do 3. listopadu zavřela divadla, roušek ve vnitřních prostorách budov,
kina, muzea či zoologické zahrady. od 13. října byly povinné i na zastávNově zavírají i ty botanické.
kách veřejné dopravy.

PROSTĚJOV Přímo v hypermarketu Albert panoval uplynulý pátek dopoledne relativní klid. Lidí
tu bylo přiměřeně, roušky nosili
všichni, většina provozoven zahrnujících lékárnu či potřeby pro zvířata zůstávala otevřená.
Zatímco navenek panoval před obchodním domem naprostý klid, uvnitř
některých lidí to vřelo. „Já sám se cítím
dobře, jsem tu proto, abych nakoupil
pro svou babičku. Už od začátku týdne
má horečky. Praktická lékařka ji po dvou
dnech objednala na testy. Problém je, že
se na ně má dostavit až za týden. To mi
přijde docela dost, obzvláště když jsem
slyšel, že v testovacím stanu u prostějovské nemocnice se žádné dlouhé fronty
netvoří,“ postěžoval si zhruba třicetiletý
muž, který si ovšem nepřál být jmenován.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

ale i nervózní

Lidé před Albertem byli ukáznění,

Koronavirus kosí i magistrát!

skoro celodenní jednání s hejtmanem
Ladislavem Oklešťkem, který měl na
druhý den pozitivní test. Z toho důvodu jsem dostal strach, takže jsem absolvoval testy na koronavirus. Naštěstí
byly negativní, přesto mi byla nařízena
izolace a domácí karanténa. Jsem v pohodě a v pátek třicátého října už mohu
do práce. Jsem v neustálém telefonickém kontaktu s prvním náměstkem
Jiřím Pospíšilem, se kterým na dálku
řeším chod magistrátu,“ prozradil František Jura, primátor statutárního města
Prostějov.

<FTQLKPVGTPGV

PROSTĚJOV Odběrové místo na
covid-19 vedle polikliniky v prostějovské nemocnici rozšiřuje provozní dobu. S ohledem na současnou
enormní poptávku po testování je
rozšířena také o neděle a svátky.
Prodloužena je i provozní doba ve
všedních dnech. Dosud probíhaly
odběry pouze v pracovní dny od 7.30
do 14.30 hodin a během sobotního
dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin.

Bezrouškařů přitom od září nebylo
tolik. Na druhou stranu provozovny, jako jsou například restaurace či
hospody, dělají problémy. „Od září
strážníci řešili jedenadvacet přestupků týkajících se porušení mimořádných opatření. Byla to čtyřkrát provozovna, čtrnáctkrát nenasazená
rouška a třikrát konzumace alkoholu na veřejném prostranství,“ vyčíslila mluvčí prostějovských strážníků. PROSTĚJOV Nákaza covidem-19 se nevyhnula ani pracovníkům prostě(juj) jovského magistrátu. Pozitivně testováno je podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila (na snímku) třináct úředníků či jiných členů personálu.
Podle informací Večerníku ulehli do postelí také údržbáři...
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ku svěřil, jaké má problémy. „Klidně napište, že koronavirus je pořádný hajzlík!
Mám pořád zvýšenou teplotu, neustále
se potím, bolí mě klouby v celém těle
a hlavně záda. A navíc mám stále velké
bolesti hlavy a kašel. Celou dobu jsem
byl velice zodpovědný a nosil roušku
i venku. O to víc mě mrzí a hodně mě
to překvapilo, že jsem se nakazil. Od
koho? To opravdu nevím! Ale asi tomu
osud chtěl, abych toho covidu zakusil
také,“ svěřil se exkluzivně Večerníku
hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.

+NWUVTCéPÊHQVQ OKMTQUPÊOGMDWÿM[PCRCFGPÆé¾UVKEGOKXKTW5#45%Q8 

kem osmasedmdesát pacientů, z toho
dvanáct osob leží na oddělení ARO
nebo na jednotce intenzivní péče
s velmi vážným průběhem nákazy.
I zde už počítají mrtvé. „I v těchto týdnech dochází bohužel k úmrtím pacientů s covid-19. Ve druhé podzimní
epidemické vlně jde o jednotky osob,
u kterých se již lékařům nepodařilo je
zachránit. Jednalo se o těžce nemocné
pacienty ve vysokém věku,“ prozradila Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Mezi nakaženými z minulého týdne
jsou i známé osobnosti, především
z politické scény. Jako první ohlásil pozitivní test na covid-19 hejtman Ladislav
Okleštěk. Ten se také v sobotu Večerní-

PROSTĚJOV Koronavirová krize v celé republice vrcholí
a Prostějovsko v ní bohužel hraje hlavní roli. Ve čtvrtek ráno vydalo Ministerstvo zdravotnictví prohlášení, že zdejší region zaznamenal nejvyšší týdenní nárůst pozitivně testovaných osob v rámci celé České republiky. V prostějovské nemocnici aktuálně leží 78
pacientů a někteří z nich bohužel zákeřnému covid-19 už podlehli. Pozitivní test mají také dosluhující hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk a také jeho nástupce Josef Suchánek.
Problémy ohlásil i prostějovský primátor František Jura.

GLOSA
Pacienti na covid-19 umírají, nakaženi jsou i politici 1@NOJQ<ON@KüD>CµUÁ
9(Ġ(51Ì.8
JAKUB JUREK
Prostějovsko nejrizikovější v celé republice!
M@FJM?IÁHIJÜNOQÁGD?Á +JNO@MJPnFT I@P=GÁÜÁQµH
➢ z titulní strany

Lockdown? Podle vlády jen èásteèný

Omezení pohybu

Co můžeme a co
naopak nikoliv?

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Kvůli pozitivně testovaným úředníkům museli na prostějovské radnici sáhnout minulý týden
k celkovému uzavření stavebního úřadu pro veřejnost. Jak Večerník uvádí
na jiném místě, mezi nakaženými byl
také šéf tohoto úřadu Jan Košťál.
„Stavební úřad Magistrátu města Prostějova byl skutečně pro veřejnost
uzavřen. Okamžité opatření trvalo až
do pátku třiadvacátého října včetně.

5VCXGDPÊ×ąCFD[NW\CXąGP

PROSTĚJOV Vládní nařízení
začínají znovu hýbat i veřejnou
dopravou. Alespoň v Prostějově.
Z rozhodnutí představitelů města
totiž od 28. října městská hromadná doprava v Prostějově přechází
na prázdninový režim.
„Vracíme se zpátky k prázdninovému
režimu. Už nyní je znát odliv cestujících. Přesná procenta vám nejsem
schopný říct, ale odhadem je to více

www.vecernikpv.cz
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Uplynulou středu byl v Olomouckém
kraji zaznamenán rekordní nárůst případů covid-19. Přitom nejvýrazněji
v posledních sedmi dnech přibylo nakažených na Prostějovsku. Od středy
14. do středy 21. října se podle Ministerstva zdravotnictví na Prostějovsku
objevilo téměř 882 nových případů
covid-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Smutný rekord! Pozadu přitom
nezůstává ani Konicko, ke čtvrtečnímu dopoledni bylo hlášeno 141 případů. Což znamená, že zhruba každý
devadesátý obyvatel regionu už má ve
svém držení pozitivní test.
Kritická situace je také v prostějovské
jak polovina cestujících, co aktuálně nemocnici. „Hospitalizováno je celnejezdí. Děti nemají školu, senioři
zůstávají raději doma,“ poznamenal
ředitel autobusové divize společnosti
FTL Jiří Hloch.
Z toho důvodu také výjimečně vedení
firmy a města nepočítají s posílením PROSTĚJOV Aby vládní opatření
takzvaných dušičkových autobusů. fungovala, musí spolupracovat obě
„Posilovat se nebude. Starší lidé se strany. Jak vláda, tak obyvatelé. Na
nyní stejně vesměs bojí někam cesto- fotografiích vidíme různé členy vlávat,“ podotkl Hloch.
(sob) dy, jak nedodržují rozestupy a nemají roušky. To samé bohužel platí
také pro běžné občany. I když je přikázáno nošení ochrany úst a nosu
na venkovních prostranstvích,
jestliže v dosahu dvou metrů je jiná
Všechna plánovaná jednání byla zru- osoba, mnoho lidí nejen toto naříšena. Jednalo se o preventivní opatře- zení ignoruje.
ní v souvislosti s nouzovým stavem.
Z hlediska opatrnosti byl omezen přímý kontakt zaměstnanců s veřejností,
v pondělí šestadvacátého října už ale
předpokládáme běžný úřední den,“
informovala Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského PROSTĚJOV Ta hlášení se nedají přemagistrátu. „K uzavření jiných odborů slechnout. Několikrát denně se v Prosnení důvod,“ dodala.
(mik) tějově z amplionů městského rozhlasu
šíří hlášení, které naprosto koresponduje s dnešní dobou. Magistrát vyzývá
občany, aby na úřad raději nechodili
nebo návštěvy omezili jen na opravdu
nejnutnější.

pandemie
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Olomoucký student Václav Gaja pomáhá v prostějovské nemocnici
PROSTĚJOV I když na jaře nemuseli, pomáhali. Když nyní musí,
pomáhají o to více. Řeč je o studentech medicíny a zdravotnických
škol, které Ministerstvo zdravotnictví ČR povolalo do služby kvůli
koronavirové krizi. Jedním z nich
je Václav Gaja (na snímku), student
čtvrtého ročníku Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Práce v prostějovské nemocnici ho
naplňuje. Nedělá sice příliš zásadní úkony, snaží se však být k ruce
a pomoci personálu, co to jde.
„Když mi po službě řeknou ‚děkuji‘ nebo ‚dnes jsi nám pomohl‘, jdu
domů hned s lepším pocitem,“ říká
medik-student.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
JUREK
yy Jak probíhal váš příjem do nemocnice?
„Ve zprávách a článcích se o nás mluví
jako o dobrovolnících. Pracovní povinnost nám ale nařídil kraj. (úsměv)
Naštěstí u nás na fakultě máme fakt
skvělý lidi, kteří vytvořili databázi pracovních míst. Na mě tedy zbyl Prostějov. Toho času jsem byl v karanténě.
Prakticky hned další den mi volali
s tím, že si můžu vybrat oddělení. Buď
internu, ARO nebo JIP. Vybral jsem
si internu, ale bylo mi řečeno, že mě
potřebují spíše na ARO. Druhý den
už jsem šel na směnu od šesti do čtrnácti hodin, kde jsem se měl zaučit.
Po směně jsem šel na personální, kde

na mě čekal dopis od hejtmana s tím,
že situace v republice je opravdu vážná. Přikázal nám pomoct. A pokud
tak neučiníme, hrozí nám pokuta až
padesát tisíc korun!“
yy Jak k vám v nemocnici přistupují?
„Personál je k nám vstřícný. Vrchní
sestřička přímo perfektní. Snažila se
mi vyjít vstříc a začlenit mne do pracovního procesu.“
yy Studujete medicínu. Berete
jako povinnost pomoci v této situaci?
„Situace je v tomto ohledu odlišná
od té jarní, a to právě ve zmíněné
povinnosti. Na jaře naše veškerá studentská pomoc fungovala na základě
dobrovolnictví, dnes máme pracovní povinnost nařízenou vládou ČR.
Nicméně pracoval jsem i na jaře, pracuji i teď.“
yy Vnímáte již teď nějaký rozdíl
mezi pomocí na jaře a nyní?
„Na jaře jsem dělal něco úplně jiného. Pracoval jsem pro soukromý sektor pouze v ambulanci, kde jsem byl
k ruce spíše administrativně. Dnes
je situace jiná, vážnější, řekl bych.
Pracuji na oddělení ARO/JIP dvanáctihodinové směny, denní a noční
nepravidelně. Rozhodně je to mnohem náročnější jak fyzicky, tak hlavně
psychicky.“
yy Co přesně máte za úkol? Jaký je
váš popis práce?
„Jsem k ruce. Jako student čtvrtého
ročníku lékařské fakulty bohužel nic
neumím. Nemám velké kompetence.
Ale vzhledem k situaci se snažím obsáhnout co největší počet výkonů tak,
abych byl užitečný a služba byla pestrá. Jsem na pozici sanitáře. Mojí hlav-

vizitka
VÁCLAV GAJA
✓ narodil se 10. ledna 1998 v Olomouci
✓ navštěvoval Slovanské gymnázium
v Olomouci
✓ nyní studuje lékařskou fakultu
olomoucké Univerzity Palackého
✓ koronavirovou situaci zvládá, pomáhá
v okresní nemocnici Prostějov jako medik
✓ je trenérem v tenisovém klubu TK Milo Olomouc
✓ miluje jízdu na kole
✓ má malou neteř, o kterou se rád stará
✓ závodně střílí z ostřelovačské pušky, dostal se i do spolupráce
s Armádou České republiky
zajímavost: učí a trénuje ve střelbě i svoji přítelkyni Klárku, která
na jedné ze soutěží porazila na 60 ostatních mužů a v kategorii žen
dosáhla na zlato

ní náplní práce je ranní
hygiena pacientů, převlékání ložního prádla,
míchání a doplňování
dezinfekcí na oddělení,
dezinfikuji plochy, jako
jsou stolky, židle, lehátka
a podobně. Asistuji sestrám při čištění dutiny
ústní, doplňuji materiál
ze skladu na sesternu,
chodím s odběry do laboratoře, a tak dále. Je
toho celá řada. Zkrátka
jak říkám, jsem k ruce.“
yy Nedá mi to... Baví
vás to? Cítíte, že vám to
bude do budoucna coby
studentovi k užitku?
„Vidím v tom hlubší smysl. Sleduji, jak jsou sestřičky unavené
z neustálého stresu a tlaku kvůli
zvláštnímu režimu. A když mi po
službě řeknou obyčejné ‚děkuji‘ nebo
‚dnes jsi nám pomohl‘, tak jdu domů
s dobrým pocitem. Znám spoustu
lidí, kteří by k této práci cítili odpor
a nebojí se to přiznat, ale mně to
nevadí. Naopak nebojím se zeptat
a sestřičky mi vše ochotně vysvětlí, ať už jde o rutinní zákroky, nebo
o složitější debaty. Jestli mi to bude
k užitku jako studentovi, to nevím.
Jako budoucímu lékaři určitě, pokud
se jím tedy někdy stanu. Vidím, jakou
úžasnou a opravdu náročnou práci
tito zdravotníci vykonávají, je třeba
se k nim chovat s respektem a úctou.“
yy Takže se dá říci, že i když máte
psychicky a fyzicky náročný den,
jdete domů v podstatě šťastný?
„Unavený, ale spokojený. Šťastný je
přílišný superlativ.“
yy Čtenáře určitě bude zajímat,
jaké z toho od nemocnice plynou
benefity?
„Od nemocnice jako takové nic. Nejsem s ústavem v žádném pracovně-právním vztahu. Mám příkaz od
kraje. Tato služba by měla být honorovaná. Měla by být. Kraj má na
vyplacení odměn šestiměsíční lhůtu
od skončení nouzového stavu, tím
pádem konce pracovní povinnosti.
Slyšel jsem, že studenti pracující takto
na jaře dostali odměnu. Jestli a kolik
dostaneme my, opravdu netuším.
Záleží na kraji, ale doufám, že ano. Na
oddělení však máme dostatek drobného občerstvení a pití. Plus mám od
nemocnice jedno teplé jídlo denně.
A to bodne. (úsměv) To jsou takové
drobnosti, které ale oceňuji.“

Po směně jsem šel na personální,
kde na mě čekal dopis od hejtmana
s tím, že situace v České republice je
opravdu vážná. Přikázal nám pomoct.
A pokud tak neučiníme, hrozí nám
pokuta až padesát tisíc korun...

yy Je nyní v prostějovské nemocnici hodně
studentů?
„O tom nemám moc přehled, ale od nás z fakulty vím
o deseti lidech.“
yy Jak nyní probíhá výuka
na medicíně?
„Na lékařské fakultě Univerzity
Palackého
v Olomouci jsou

skvělí garanti všech předmětů
a snaží se nám vyjít maximálně
vstříc. Výuka za normálních
okolností běží v takových blocích, které jsou různě dlouhé
a postupně na sebe navazují.
Každý student má ale trochu
jiný rozvrh, někomu teď začala
výuka interny, někomu imunologie, jinému pracovní lékařství. Z každého pracoviště
se ozvou, za jakých podmínek
musíme předmět splnit. Při
běžné výuce, za starých časů,
chodil student týden na imunologii a v pátek odpoledne
napsal test, za který dostal zápočet
a mohl jít na zkoušku. Teď to probíhá tak, že přednášky imunologie jsou v reálném čase tak, jako
bychom byli ve škole, to znamená
od osmi hodin ráno do dvanácti.
Máme speciální stránky, kam nám
pracovníci ústavů vkládají prezentace, přednášky a jiné studijní
materiály. Na konci tohoto on-line
bloku se píše test, rovněž on-line. Je
to však pouze vstupenka ke zkoušce, která už probíhá normálně
prezenčně. Je to složité, ale
snažíme se to zvládnout.“

(QVQCTEJÊX8)CLK

BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
7FÌFSOLWNEPSVÌNFB¨EPWB¥QP¥UPWOTDISOLZ

7Z[LPV¥FKUFEWPVNÎTÌOQÔFEQMBUO
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e
ušetřít
Kč

30

Získáte kompletní informace o koronaviru v Prostějově a přilehlém regionu, mnoho dalších zpráv
a cenných informací a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy a spoustu další zábavy na volné chvíle.

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

volby 2020

www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. října 2020
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Rodák z Prostějova bude
prvním náměstkem hejtmana!
OLOMOUC, PROSTĚJOV Trvalo to možná déle, než by se původně
dalo čekat, ale je hotovo! Minulý pátek během odpoledních hodin oznámili lídři Pirátů a Starostů, že se na budoucí krajské koalici definitivně dohodli se Spojenci pro Olomoucký kraj a ODS.
A navíc se všichni tři koaliční partneři domluvili také na rozdělení
vedoucích postů i gescí v jedenáctičlenné
Radě Olomouckého kraje. V zastupitelstvu tak získají pohodlnou většinu 32 mandátů. Vítězné hnutí
ANO 2011 s 18 křesly tak bylo
definitivně „obejito“ a odchází
do opozice. V ní je od počátku
předurčené místo i pro pětici
zastupitelů SPD. Co je zásad0JU,YR6/$927©1(.
ní, tak předem avizovaná změ632-(1&,s.RDOLFHSUR
2ORPRXFNÙNUDM
na na postu hejtmana, kterým
P¾O÷UVGMJGLVOCPC
bude namísto Ladislava
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
UQEK¾NPÊX÷EK\¾NGåKVQUVKUGPKQTč
Oklešťka Josef Suchánek
z Olomouce. Jeho prvním náměstkem se
nestane lídr Spojenců
Marian Jurečka, ale
až v pořadí pátý Ivo
Slavotínek – rodák
z Prostějova! Nové kraj0LFKDO=&+$'L6
ské vedení také dodrželo
2'6
P¾O÷UVGMJGLVOCPC
slib a snížilo počet náEQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
městků hejtmana
FQRTCXCURQTVCXQNPÚéCU
ze sedmi na čtyři. Nově vytvořeným po,QJ=GHÎND'92´.29.2&285.29
stem v řízení
3,57,D67$526729¥
hejtmanství
TCFPÊ
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
je pak poziKPXGUVKEGGXTQRUMÆRTQLGMV[
ce uvolněné
VTCPURCTGPEG+65OCTVTGIKQP
zastupitelky
Olomouckého
kraje, kterou zastane
Milada Sokolová, současná
náměstkyně prostějovského
primátora.

129¥6/2l(1©5$'<2/2028&.¥+2.5$-(
je nutná fyzická přítomnost
nových zastupitelů. Snad si
s tím ale organizátoři nějak poradí. Modlím se
za to, aby nedošlo k nějakým zmatkům,“ svěřil

,QJ-RVHI68&+1(.
3,57,D67$526729¥

JGLVOCP

EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
HKPCPEGOCLGVGMMTK\QXÆąÊ\GPÊ

51'U$OHv-$.8%(&3K'

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

632-(1&,s.RDOLFHSUR
2ORPRXFNÙNUDM
TCFPÊ
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
wMQNUVXÊ

Michal
KADLEC
Po více než dvou týdnech intenzivních jednání v pátek
23. října zástupci seskupení
Piráti a Starostové, Spojenci - Koalice pro Olomoucký
kraj a ODS představili složení nové krajské rady. Novým
hejtmanem Olo%F-DQlµ5(.
mouckého kraje se
632-(1&,s.RDOLFHSUR
stane podle očeká2ORPRXFNÙNUDM
vání lídr v pořadí
PGWXQNP÷PÚTCFPÊ
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
voleb druhé nejúMWNVWTCCRCO¾VMQX¾RÆéG
spěšnější strany Josef Suchánek. Složení nové rady vychází z memoranda, které všechna tři uskupení podepsala
již předminulý týden.
Piráti a Starostové obsadí stejně jako
Spojenci čtyři křesla v radě, ODS má
tři místa. Koaliční smlouva bude podepsána v pondělí 26. října ve 14.30 hodin
před Krajským úřadem v Olomouci.
„Mám velkou radost, že jsme se s partnery dohodli na rozdělení jednotlivých gescí
v radě. Oproti dosavadnímu složení jsme
se rozhodli šetřit a snížili jsme počet náměstků hejtmana z dosavadních sedmi na
pouhé čtyři,“ uvedl Josef Suchánek, který
vystřídá v křesle hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka.

,QJ0LODGD62.2/29
2'6

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
S MILADOU
SOKOLOVOU
Ġ7ħ7(
93ìÌð7Ì0
ĠÌ6/(

WXQNP÷P¾\CUVWRKVGNMC
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
EGUVQXPÊTWEJXP÷LwÊX\VCJ[

Ustanovující zastupitelstvo by se
mělo konat v pátek 30. října. Z důvodu epidemie covid-19 jej však
budou provázet mimořádná bezpečnostní opatření. Část zastupitelů tak zůstane připojena pouze
on-line. „Abych se vám přiznal, má
velké obavy z toho, aby zastupitelstvo
vůbec nějak proběhlo podle platných
regulí. Právě to první ustavující vyžaduje hodně formálních věcí, u kterých

členů nové trojkoalice jednal velice seriózně,
což je dobrou předzvěstí budoucí výborné
spolupráce,“ přidal pro média své prohlášení Marian Jurečka, lídr Spojenců pro Olomoucký kraj. Ten se nestane druhým nejvýše
postaveným mužem, jak by se dalo očekávat.
Vyjednanou pozici prvního náměstka totiž
0JU'DOLERU+25.
přepustil Ivo Slavotínkovi. Stalo se tak bez
2'6
bližších podrobností. A to je druhá prostějovP¾O÷UVGMJGLVOCPC
ská stopa, člen KDU-ČSL je totiž zdejším roEQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
\FTCXQVPKEVXÊ
dákem. Po absolvování Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově vystudoval v letech 1994 až
1998 pedagogiku volného času na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
a v září 1998 se stal ředitelem nově zřízeného
Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici na Olomoucku.
,QJ-DQh$)$´©.
O něco později se do
632-(1&,s.RDOLFHSUR
Velké Bystřice i pře2ORPRXFNÙNUDM
stěhoval. Ředitelem
P¾O÷UVGMJGLVOCPC
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
tohoto sociálního zaTGIKQP¾NPÊTQ\XQL×\GOPÊ
řízení byl do listopadu
RN¾PQX¾PÊCTQ\XQLXGPMQXC
2006, kdy se stal místostarostou tohoto městečka. Ve Velké Bystřici pracuje i v místní jednotě křesťanské tělovýchovné organizace Orel. Na kraji bude mít
v gesci sociální věci, záležitosti seniorů, což
je přesně jeho parketa. Druhým náměstkem hejtmana se stane Dalibor Horák,
lídr ODS.
Večerník v sobotu
,QJHW,QJ0DUWLQh0©'$
večer požádal o sta3,57,D67$526729¥
novisko také předTCFPÊ
sedu regionálního
EQDWFGOÊVPCUVCTQUVK
åKXQVPÊRTQUVąGFÊQFRCF[\GO÷F÷NUVXÊ
sdružení ODS. Ten
byl ovšem ve svém komentáři zdrženlivý.
„Podívejte, podpis koaliční smlouvy proběhne až v pondělí a ustavující zastupitelstvo
v pátek. Sice nevěřím, že by se do té doby na
dohodách něco změnilo, přesto si ale nechám
komentář až po finálním schválení a proběhnutí veškerých procedur,“ sdělil Michal
Zácha. Právě on bude
,QJ5DGLP65h(®3K'
jedním z dua řádných
3,57,D67$526729¥
náměstků
hejtmana
PGWXQNP÷PÚTCFPÊ
Olomouckého kraje
a povede dopravu, sport a volný čas. Tím
posledním do party nejužšího vedení se stane Jan Šafařík ze seskupení Spojenců. Spadat pod něj bude regionální rozvoj, územní
plánování a rozvoj venkova. „Já si myslím,
že každá ze stran nové koalice může být nyní
spokojena. Ale je pravda, že každý musel slevit ze svých nároků a v některých případech
08'U,YR0$5(h0%$
došlo na kompromisy,“ dodal ještě Josef Su2'6
chánek, který se bude jakožto hejtman starat
PGWXQNP÷PÚTCFPÊ
o finance, majetek a povede krizové řízení.
Jednání Rady Olomouckého kraje se bude
se Večerníku nový hejtman Josef Suchánek. moci účastnit také uvolněná zastupitelNení tajemstvím, že právě on je pozitivně ka Milada Sokolová (ODS). „Ano, pokud
testován na covid-19. „Z tohoto důvodu se bude koaliční smlouva skutečně podepsána,
ustavujícího zastupitelstva osobně nezúčast- měla bych mít v rámci krajského vedení na
ním, protože je v pátek a mně končí karanté- starost oblast cestovního ruchu a vnějších
na až v sobotu,“ prozradil. Také vyjednávání vztahů. Nebudu přímo členkou rady kraje, ale
o budoucí koalici se z větší části obešlo právě jako zastupitelka budu mít na starost vedení
bez něj. „Od počátku náročné, komplikovala konkrétní oblasti, proto se budu pravidelně
nám to i epidemie covid-19 a také blesko- účastnit jednání rady,“ potvrdila v exkluzivvé povodně v Olomouckém kraji. Jednání ním rozhovoru pro Večerník současná nánicméně dopadla velmi dobře. V dohodě městkyně prostějovského primátora.
jsou naplněny požadavky všech stran, žádná Dodejme, že z politického pohledu je ve
se tudíž nebude cítit znevýhodněna. Osob- vedení nejpočetněji zastoupena paradoxně mám největší radost z toho, že síly v radě ně až „třetí vzadu“ ODS s kvartetem postů.
Olomouckého kraje jsou spravedlivě a demo- Po dvou stranících dodává sdružení STAN
kraticky rozložené,“ ¨nechala se slyšet Zdeňka (Starostové A Nezávislí), KDU-ČSL a PiDvořáková Kocourková, budoucí radní za ráti. Jednoho člena budou mít v radě TOP
Piráty. „Chtěli jsme výraznou změnu v Olo- 09 i subjekt ProOlomouc. Bez obsazení
mouckém kraji a to se nám povedlo. Každý ze zůstali Zelení.

řádková inzerce / vzpomínky
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KOUPÍM

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

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

Koupím byt 1 – 2 + 1. Nebudu brát
hypotéku, může být i družstevní. T: 605
011 594
Pronajmu pěkný cihl. byt 2+1 v PV
Západní ul., T: 602775607
Pronájem kancelářských, ubytovacích a
skladových prostor v přízemí cca 30 m2.
727 875 306.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění, ať máme
lepší sen, než probuzení...

Sháním pozemek, chalupu nebo chatu.
Mobil 732 116 877
Hledám dlouhodobý pronájem 1+1
v Pv, bez RK. Tel. 704 757 746.
Hledám novější dům, ideálně přímo v
Prostějově (nebo parcelu) 737 827 329
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.

SLUŽBY
„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

www.vecernikpv.cz

Dne 28. října 2020
tomu bude 11 let,
kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek, dědeček,
pan Radomil VEČEŘA.
S láskou stále
vzpomíná rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Dne 28. října 2020
uplyne 6 let od úmrtí
paní Stanislavy KORCOVÉ. Stále
vzpomíná manžel
Radoslav a dcery Ivana
a Radka s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

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

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

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 24. října 2020
jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí
pana Jaroslava MELKY
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 30. října 2020
uplyne 30 let, kdy nás opustil
pan Rudolf ZICHA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid mi přejte,
jen věčné světlo
vzpomínky mi stále zachovejte.

Odešel, jak si osud přál, ale
v našich srdcích žije dál.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Koupím starý nábytek do roku 1965, lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony,
obrazy moravských a českých malířu.
Tel. 702 809 319.

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

Pondělí 26. října 2020

Dne 31. října 2020
vzpomeneme nedožitých
39 roků našeho
syna, bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

Dnes, tj. 26. října 2020
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Zdeněk WANTULOK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcera Lenka
s rodinou.

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 27. října 2020
vzpomeneme 3. výročí, kdy nás
navždy opustil
pan Petr POSPÍŠIL
z Hradčan.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a bratr Pavel s rodinou.

Dne 15. října 2020 nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička, sestra,
švagrová a teta,
paní Ludmila PROCHÁZKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje celá rodina.

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti
mohli přát, jen kytičku na hrob dáme a
budeme vzpomínat.

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

Dne 27. října 2020
by se dožil 80 let
a dne 14. května 2020
jsme vzpomenuli
7. výročí úmrtí
pana Františka BURIÁNKA
z Dřevnovic.
S láskou vzpomínají manželka
Marie, dcera Alena
a syn Petr s rodinami.

Dnes, tj. 26. října 2020
by se dožil 100 roků
pan Josef POŠTULKA
z Prostějova
a dne 28. října 2020
si připomeneme 12. výročí,
co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Helena s manželem,
syn Josef a vnučky Pavlína
a Helena s rodinami.

Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo Flešku, levně. Tel. 777 554 484.

16011421482

Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853.

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

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 prostorách.
Tel. 582 373 358

PRODÁM
Prodám pánské Elektro kolo. Cena
18.000,- Kč. Tel. 736 488 812

Dne 27. října 2020
vzpomeneme
14. výročí úmrtí
pana Františka MOŽNÉHO
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti
s rodinami.

Dnes, tj. 26. října 2020
si připomínáme 25. výročí úmrtí pana
Jaroslava SKALNÍKA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Zdeňka
a děti s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ
OZNÁMENÍ

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Pohřební služba Pavel Makový,

v

Kravařova 11, tel.: 582 332 100
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Pohřební služba FCC Prostějov, Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Zavzpomínejme na naše blízké!
-7;f|;(,߈&
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Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový

2007102112

15021020132

Dne 1. listopadu 2020
si připomeneme
30. výročí tragického úmrtí
pana Ing. Jiřího ESTERKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a synové
s rodinami.

Dne 24. října 2020
by se dožil 90 let
pan Jaroslav ŠTĚPANÍK
z Prostějova.
Vzpomíná dcera a vnuk.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 30. ØÍJNA V 10.00 HODIN
ZADÁNÍ POUZE NA E-MAIL: INZERCE@VECERNIKPV.CZ
ÈI TELEFONICKY NA 608 960 042

Marie Navrátilová 1940
Olšany u Prostějova
Josef Lžičař 1949
Kostelec na Hané
Otakar Hořava 1929
Baldovec
Stanislav Šoustal 1948
Bousín
Vlastimil Rozkoš 1946 Vrahovice
Anežka Kolečkářová 1928
Obědkovice
Libuše Burgetová 1929
Prostějov
Emilie Žolňáková 1938 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Sobota 31. října 2020
Jaroslav Pavlíček 1946 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Pátek 30. října 2020
Václav Crhonek 1931 Drahany 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Pupíková 1938 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Knotková 1943
Vrahovice
Alois Přikryl 1938 Držovice
František Vildung 1954
Prostějov
Marie Přikrylová 1928

Malé Hradisko
Božena Králíková 1930
Prostějov
Jana Kroupová 1943
Vřesovice
Ludmila Holzerová 1928
Vyškov
Václav Štefka 1929
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jana Kuchařová 1964
Prostějova

Brodek u

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 30. října 2020
Anna Procházková 1940 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Tesařová 1919
Miloslav Kyselý 1941
Bohuslav Dušek 1937

Prostějov
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 29. října 2020
Bedřich Hrda 1952 Vrchoslavice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 26. října 2020
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Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy
postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné
nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:
1.) osobě s nedostatečnými prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
2.) osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální
a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např.
živelní pohroma),
3.) osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální
a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
4.) osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální
a majetkové poměry, prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného
předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
5.) osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální
a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí
(např. školní pomůcky),
6.) osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné
z výkonu trestu).

20102211634

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pro osoby, které se prokazatelně
ocitli, kvůli nedostatku prostředků,
v těžké životní situaci, je určena zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19.
Dávku může ÚP ČR poskytnout
na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb,
jako je jídlo, nájem, energie, ošacení,
hygienické potřeby, telefon, internet
či hypotéka. Dávku naopak Úřad
nemůže poskytnout na úhradu léků,
splátky dluhů, leasingů nebo nákladů
spojených s podnikáním.

Úřad práce ČR může MOP
COVID-19 poskytnout klientovi,
kterému jeho sociální a majetkové
poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci. V rámci posouzení
žádosti o dávku bere úřad v potaz
mimo jiné příjem všech osob ve
společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její
rychlé vyřízení je třeba, aby byla
kompletní a obsahovala všechny
povinné přílohy.
Zjednodušený tiskopis žádosti
o MOP COVID-19 je k dispozici na

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/
zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19.
Pokud člověk žádá o MOP,
musí doložit Úřadu práce ČR žádost
a všechny povinné přílohy. Formuláře žádostí, stejně jako formuláře příloh,
jsou k dispozici na https://www.mpsv.
cz/web/cz/formulare a na každém
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
Pro každý typ MOP je třeba doložit ještě další specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden jejich seznam.

0LPRÔ½GQ½RNDPzLW½SRPRF

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo,
e-mail a číslo občanského průkazu),
souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.
0LPRÔ½GQ½RNDPzLW½SRPRFVSRMHQ½V&29,'

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
souhlas s předáváním rodného čísla České poště s.
p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je mimo jiné.:
potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od
zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu),
aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných,
smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání
bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním
bytu a doklady o výši energií,
doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,
další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na
které tuto dávku klient žádá.
Žádost o MOP musí dále obsahovat stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému
má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité
(aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel
doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit
nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR ho sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně
písemné výzvy.

Úřad práce ČR přistoupil 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.
ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady
zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo
odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na
příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném
viditelně označeném místě. Pokud klienti využijí možnost
podání e-mailem, není nutné, aby měli po dobu nouzového stavu zaručený elektronický podpis. Podrobněji na
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1.
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.
Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na
webových stránkách ÚP ČR - www.uradprace.cz. Lidé
mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“.
V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři
Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail:
callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz).

20092411492
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PRAHA, PROSTĚJOV (Kateřina
Beránková, tisková mluvčí ÚP
ČR) Úřad práce ČR v rámci své
činnosti administruje a vyplácí
kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku
mimořádné okamžité pomoci
(MOP). Pro osoby, které nemají
dostatek prostředků, připravil
v souvislosti epidemickou situací v ČR zjednodušenou formu žádosti o MOP COVID-19. „Jak o ni
žádat a co je nutné Úřadu práce
ČR doložit? Jaký je rozdíl mezi
MOP a MOP COVID-19?“ to jsou
otázky, na které v poslední době
zaměstnanci ÚP ČR odpovídají
nejčastěji.
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Dočasná práce v PV. Potravin.výroba-obsluha balící linky drobných
výrobků. Pracujeme bez omezení
v zajištěných epidemiologických podmínkách. Praci nabídneme dle Vašich
časových možností.
Do výrobní firmy hledáme manuálně Info: 722 55 33 45
zručného brigádníka, důchodce,možno email: prace.prostejov@email.cz
i ZPS na pomocné práce, montáž.
Bližší info tel.: 603 533 508 nebo
technikpv@seznam.cz
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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

20102121630

<<< www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 30. ØÍJNA V 10.00 HODIN
ZADÁNÍ POUZE NA E-MAIL: INZERCE@VECERNIKPV.CZ
ÈI TELEFONICKY NA 608 960 042

www.vecernikpv.cz

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/ka obchodního odd. 22 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
LINAPLAST, Kralice n.H.
Dispečer/ka
20 000-30 000 Kč jednosměnný
základní+praktické
Edispečer, Prostějov
Kuchař/ka
18 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
SEZNA družstvo, Prostějov
Manipulační dělníci
17 000-22 000 Kč jednosměnný
střední odborné
NATURE, Držovice
Natěrači
18 000-22 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Strojírny Prostějov
Vedoucí výrobní linky
35 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
MB TOOL, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

20100811571

20101511607

20102211638

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

www.vecernikpv.cz
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice J. Švermy
Jiřina KRÁLOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment.

Rovněž třiačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 29. 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
Jan Vrána
Renáta BENEŠOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KU ZDRAVÍ
Lenka ZAPLETALOVÁ, Smržice
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 2, 5, 2
Jan MALÝ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vyřešíme vaše problémy s učením dětí
Eva DOLEŽELOVÁ, Čelechovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
19111261313

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.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDPDViå

SUDOKU

OSMISMĚRKA

TETA, SUCHO, RUBL, ČÍHAT, ÚSTUP, KOTRČ, KUŘE, KOUPĚ, ŠPECH,
KUBA, VKUS, VŘES, CHOROBA, MARŽE, FIAKR, TUPÉ, STOUPA, KOKŘI,
KLOPA, ŘÍPA, TĚLO, VTIP, KOPR, VÍRA, LOUTKA, PROUD, LEICH, PARK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili hvězdného herce a vypravěče,
který nedávno přes všechna opatření vystoupil
ve Společenském domě v Prostějově...
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Naleznete
uvnitř

UDHP

MRKNĚTE NA HERBÁŘ
ƔƔ V dnešní nelehké době je třeba
pečovat o své zdraví víc, než kdy jindy.
Tematická trojstrana se zabývá nejen
bylinkami. strany 30 až 32

7*"(

zjistili jsme

3-)2*),3í

-T¾UPÆOCéG"6[WåPCRQF\KOUXGNMQW
RTCXF÷RQFQDPQUVÊ PGWXKFÊOG MXčNK XN¾F
PÊOPCąÊ\GPÊO0CUPÊOMWUQWDQL-NGPQXKE
U-QXCNQXKEGOK Foto: Michal Sobecký

zástupce ve druhé nejvyšší fotbalové
soutěži? Šéf klubu Jura se přiznal!
strana 35
PROSTĚJOV Pouze deset kol se stihlo odehrát z fotbalového podzimu sezóny 2020/2021.

Michal SOBECKÝ

-)ß"

Foto: internet

Dominanta regionu
koronavirem také trpí
DQDYÉFSÔLvODWÈzN½]SU½YDd

Vypadá to ale, že další zápasy už letos neuvidíme. Řídící komise pro Moravu již vydala oficiální
komuniké, že MSFL a divize se dohrávat nebudou, na stejný scénář to vypadá i u nižších soutěží.
Na krajské úrovni už je téměř jasno. „STK s tím víceméně počítá. Chybějící utkání by se odehrála až na
jaře,“ potvrdil Večerníku Stanislav Kaláb, předseda
Olomouckého KFS. „V tomto týdnu ještě zasedne
krajský výkonný výbor. Tam se bude ale hlavně řešit,
co a jak bude dál,“ dodal. V případě krajských soutěží
tak přichází konec o měsíc dříve. Poslední zápasy se

strana 26

&! *+12é0+1
ƔƔ 9HVWĜHGXOLVWRSDGXRVODYt
QDUR]HQLQ\QČNGHMãtKRNHMR
Yê~WRþQtNDURGiN]3URVWČMRYD
-LĜt&HWNRYVNê

ESKÁČKO MÁ PROBLÉM
ƔƔ Co se děje u jediného regionálního

stihly odehrát o víkendu 10. a 11. října. Obvykle se
přitom končí v půlce listopadu.
Rozhodnuto zatím ještě nic oficiálně nebylo u soutěží OFS Prostějov. „Zatím nemáme žádné oficiální
informace. Je to ale možný scénář,“ připustil i zde na KORONAVIRUS POD SÍTÍ
99,9 procent jistý předčasný konec první poloviny ƔƔ V týmu prostějovských volejbasezóny Petr Antoníček, sekretář svazu.
listek se objevila nákaza COVID-19.
Hráčka už je uzdravená, trénovat ale
VÍCE O FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍCH ČTĚTE NA STANÁCH 36 AŽ 39
může jen napůl. Proč?
dvoustrana 44-45

3URWLVtOHSőtURG\

➢

jsme bezmocní

ƔƔ  3DUNRYiQt ]DWtP Y FHQWUX
3URVWČMRYDEH]SODWQpQHEXGHSR
WRPWR NURNX PDJLVWUiW ViKQRXW
QHFKFHVLWXDFH]OHWRãQtKRMDUD
E\VHWDNQHPČODRSDNRYDW
ƔƔ 6MHGQRXQRYLQNRXPRKRX
SRþtWDW IRWEDOLVWp .RQLFH NOXE
MLP QHMHQ  SUR ]LPQt SĜtSUDYX
SRĜtGtQRYpWHSOiNRYpVRXSUDY\
ƔƔ 9OiGQtSURWLHSLGHPLFNpQD
Ĝt]HQtXSUDYXMHPD[LPiOQtSRþHW
~ĜHGQtFKKRGLQ7\Q\QtXSUDYX
6CVÊPGMUGU[PGOUGLGwV÷\CFGwV÷RąKwNKRQFÊXCVPCXQFW
MVGT¾UGTQ\NKNCFQRQNÊW5VTCåKUMC
Foto: Martin Zaoral
MH L SURVWČMRYVNê PDJLVWUiW 2G
SRQGČOtĜtMQDVL~ĜHGQt]iOH
åLWRVWLPĤåHWHQDPDJLVWUiWXY\ STRAŽISKO Jako lidé ve své sebestřednosti neustále
ĜtGLWYSRQGČOtRGGR přeceňujeme nejen své problémy, ale i síly. Teprve příroda
KRGLQ D YH VWĜHGX RG  GR nám může ukázat, že obojí je ve srovnání s ní skutečně neKRGLQ

ƔƔ 9 VRXYLVORVWL V YêVN\WHP
HSLGHPLH&29,'VHYWČFKWR
GQHFKSROLFLVWpDREþDQãWt]DPČVW
QDQFL.UDMVNpKRĜHGLWHOVWYtSROLFLH
2ORPRXFNpKR NUDMH ]DSRMLOL GR
HSLGHPLRORJLFNpKRãHWĜHQtÄWUDVR
YiQt³QD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\

CHCETE SI
OBJEDNAT
2Ą'&2.#60¦
STRANA 33

patrné. Jednou za čas nám proto dá příležitost, abychom si
uvědomili, jak se věci mají. Za příklad může sloužit i situace
z poloviny října, kdy se po vytrvalých deštích rozvodnila
Romže. Líný, věčně vysychající potůček se rázem proměnil
v bouřící řeku, z níž šel strach. Za Stražiskem voda opustila
své koryto a doširoka se rozlila do polí. Když to vše člověk
bezprostředně sledoval, mohl si uvědomit, jak je vůči moci
přírody skutečně malinký...
(mls)

V

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK
Startujeme již tento čtvrtek
nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

29. října
2020

přesně v 10.10 hodin

20041710595

ƔƔ 7HQLVRYêWXUQDM- 7%DQND
2VWUDYD 2SHQ  SURVWČMRY
VNêPEDUYiP~VSČFKQHSĜLQHVO
6HVWU\ 3OtãNRY\ %DUERUD 6WUê
FRYi D DQL GHEORYê SiU .UHMþt
NRYi ± 6LQLDNRYi QD ILQiOH QH
GRViKO\

kultura v prostějově a okolí
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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU
PLUMLOVSKÁ DOMINANTA
JEN TAK NEBUDE

RSUDYXMHVHSURYOKOiEDåWD

PLUMLOV Obvykle bývají někteří lidé mrzutí, když musí pracovat. Nyní se naplno ukazuje, že jsou
mnohem více frustrovaní, pokud nemohou. Tato situace dělící v době koronavirové lidi nejen
u nás, ale po celém světě, je dobře patrná na příkladu plumlovského zámku. Zatímco průvodci
a organizátoři akcí se potýkají s vynucenou pauzou, stavební dělníci navzdory všemu jedou dál.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Přestože plumlovský zámek je stejně jako ostatní památky a kulturní
instituce pro veřejnost uzavřen,
stále se na něm něco děje. Již v září
se zde rozběhly stavební práce. Jejich cílem je vypořádání se s vlh-

kostí hradní bašty postavené v roce
1718. „Bylo provedeno odstranění
podkladních vrstev dlažby na terase, chystá se položení nové ‚skladby‘. Odstraněny budou rovněž
omítky a instalace elektroosmózy,“
nastínila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková. Práce jsou rozděleny na dvě etapy, první se týká
druhého podlaží, příští rok by se
dělníci měli přesunout níže. „V závislosti na počasí a dalších okolnostech počítáme s ukončením

první etapy letos v listopadu,“
upřesnila Jančíková.
Celkové náklady na realizaci projektu byly stanoveny na zhruba
3,5 milionu korun bez DPH. Aktuální stavební práce jsou součástí
celkových oprav dominanty města
Plumlova. Už před čtyřmi roky
byl dokončen projekt na celkovou
opravu fasády včetně restaurátorských prací na sloupech a obnovy
štuků. Počítá se v něm i s výměnou
oken a úpravami nádvoří zámku.

<CVÊOEQRTQJNÊFM[\¾OMWQRCVąGPÊXN¾F[\CUVCXKNCRT¾EG
PC\FGLwÊDCwV÷RQMTCéWLÊF¾N
Foto: Martin Zaoral

Odhadované náklady na jeho
realizaci byly před lety vyčísleny
na 95 milionů korun. Takovou
částku si však vlastník památky, jímž je město Plumlov, není
schopno investovat ze svého
rozpočtu. Musí se tak spoléhat
na dotace. I proto město požádalo o zapsání zámku do seznamu

Národních kulturních památek.
V tomto ohledu se však ani po
třech letech nic neposunulo. „Příslušná komise, která by o tom měla
jednat, se stále nesešla. Domnívám
se, že se vzhledem k aktuální situaci jen tak nesejde,“ zauvažovala
plumlovská starostka.
Na zámku a jeho nádvoří se tradičně

konala celá řada akcí. Nyní je vše jinak. „Po Halloweenu jsme museli
zrušit i Hubertské slavnosti. Nejbližší možnou akcí jsou tak Vánoce na
zámku chystané na polovinu prosince. Zda se uskuteční, však není v tuto
chvíli vůbec jisté,“ řekl Večerníku
přímo na jinak uzavřeném zámku
pokladní a průvodce Jiří Trunda.

CHCETE SI
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V zákulisí probíhá boj za prodloužení výstav

OBJEDNAT
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2QUNGFPÊXGTPKU¾åXRTQUV÷LQXUMÆOOW\GW"/QåP¾LÊD[NCVC
WXÚUVCX[F÷NOCNÊąG,CTQUNCXC(TCPEG Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Těžkou ránou jsou
stále nová a nová vládní nařízení
pro muzea a galerie. Všechny musely pozastavit činnost. Kromě nejistoty, kdy se zase znovu otevřou, pak
musí řešit i to, že řada výstav doznala zahájení krátce před spuštěním
koronavirové stopky. Lidem tak
hrozí, že přijdou o zajímavé expozice. Příkladem může být třeba Muzeum a Galerie v Prostějově, krátce
před uzavřením v jeho prostorách
zahájili výstavu mapující pokračovatele malíře pravěké přírody Zdeňka Buriana.
„Momentálně nevíme, co a kdy bude.
Na tuto výstavu a výstavu díla Jaroslava France ale navazuje časově největší
letošní výstava, a sice Nálada prostých
časů, impresionismus. A ta měla být ve

všech čtyřech sálech,“ posteskla si ředitelka muzea Soňa Provazová.
Hrozí tak, že dvě pěkné výstavy – jedna od malíře ze Žešova, druhá od pěti
umělců oceňujících pravěk – skončí
pomalu dříve, než začaly. V případě
pravěku neproběhla kvůli stupňujícím se opatřením ani vernisáž. „Jsme
v kontaktu s panem Modlitbou a panem Francem, s prodloužením z jejich
strany by neměl být problém. Odložení
výstavy o impresionismu, která by měla
začít v prosinci, by však nebylo šťastné.
Kolegové nyní pracují aspoň na on-line
formě výstav,“ ujistila Provazová.
S problémy se ale potýkají i jinde. Třeba
v Konici také čekají, kdy se situace uklidní. „Výstavu Ondřeje Nágla jsme chtěli
posunout do dvaadvacátého listopadu.
Osobně ale pochybuji, že to klapne.

Prosincová plánovaná výstava by pak
byla posunuta, jednu už jsme bohužel
museli vypustit. Je těžké něco plánovat,
když se situace co dva dny mění,“ poznamenala za konický zámek vedoucí
turistického informačního centra Lucie
Krejčí.
Regionální muzeum v Dobromilicích naopak hlásí, že mělo vlastně
štěstí v neštěstí. Ohlašovanou výstavu
o sopkách zapůjčenou z prostějovského muzea totiž stihlo uspořádat.
„Měli jsme zde pak mít také výstavu
kostěných zvířat, která se posune na
jaro nebo na léto. Příští rok plánujeme ještě Přírodu Drahanské vrchoviny. Naopak výstava věnovaná sopkám
zkrácená nebyla, skončila jedenáctého října těsně před uzavřením,“ vzpomněla možná poslední kosuek letošního roku pracovnice muzea Denisa
Zatloukalová.
(sob)

'UXK¿VEËUNDVHGHUHQDVYøW$XGLRNQLKDY]QLNQHVYËWø]L:RONURYD3URVWøMRYD
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Y\]QDOVH0DUWLQ*DOGD
PLUMLOV Že jsou dnes básně něčím spíše pro starší generace a těm mladším nic moc neříkají? Ne tak docela. Tento
stereotyp narušuje třeba básník pocházející z Vrbátek
Martin Galda (na snímku). Před dvěma roky si řekl, že by
mohl začít psát básně, a tak se na ně doslova vrhl. Každý
den věnoval jedné deset minut a předloni tak vyšla šestadvacetiletému básníkovi první sbírka. Nyní dokončuje
práce na tom, aby se jeho bibliografie rozrostla o druhé dílo. Mladý muž, který říká, že ho oslovila třeba tvorba Karla
Hynka Máchy, se přitom rozhodl, že by rád vyzkoušel i něco
nového. Část jeho druhé sbírky tak navazuje na tu první,
z větší části jde ale o něco nového, neozkoušeného.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Kdybyste srovnal svou první
a druhou sbírku, v čem se liší?
A v čem jsou si naopak podobné?
„V první byly básně, které byly tvořeny každodenně zhruba deset mi-

nut, ve druhé je více stylů tvorby. Ze
začátku roku jsem psal jednu až dvě
básně týdně, ale věnoval jsem jim
více času. Napadlo mě téma, šel jsem
se projít a nechal ho zrát. Pak jsem si
sedl, napsal část a za pár dní to třeba
dopsal. Jak přišla karanténa, tak jsem
si řekl, že všichni budou doma a více
na síti, tak je bude třeba více zajímat
každodenní báseň, i když se ne vždy
zadaří, než větší kvalita méně častých
básní... Nakonec se ale i mezi těmi

každodenními kvalita často objeví.
Následně jsem si dal během července
pauzu a od srpna jsem začal psát čtyři básně týdně, které většinou napíšu
v neděli ve vlaku. Jinak je sbírka asi
lepší, protože samozřejmě píšu déle,
a taky je dělená na čtyři sekce. A pak
je super taky to, že vznikne i audiokniha ve spolupráci se dvěma úspěšnými
účastníky Wolkrova Prostějova. Na tu
se moc těším.“
yy Kdy budete druhou knihu vydávat? A jaký ponese název?
„Kniha je k dostání teď přes Startovač,
v půlce listopadu jdeme do tiskárny
a před Vánocemi dojde všem, kteří si
ji objednají. Buď výtisk, případně e-book, nebo audiokniha. Bude se jmenovat 20 minut v návaznosti na první
knihu 10 minut – básně psané během
chvíle. Jestli bude i nějaký podtitul,
ještě přemýšlím, ale myslím, že možná
necháme jen těch 20 minut.“ (úsměv)
yy Jaké jsou nejčastější motivy
a témata vašich básní?

„Nejčastější je asi láska, což je dáno
zadanými slovy (Martin Galda pracuje i tak, že si nechá posílat po třech
slovech od fanoušků/sledujících na
sociálních sítích, z nichž následně tvoří báseň - pozn. red.). I když občas
vezmu zadaná slova a první, co mě
napadne, zahodím a začnu psát až
druhý nápad, aby báseň byla trošku
překvapivá. Nejraději píšu motivační nebo vtipné básně. A i u těch
smutnějších se snažím, aby končily
s nadějí.“
yy Líbí se vám osobně některá
z básní víc?
„Každá má něco do sebe a všechny,
které jsme vybrali, se mi líbí. Osobně je
pro mě důležitá báseň Odešel jsi, kterou jsem napsal po smrti dědy. Pak je
tu také jedna, která vznikla v době karantény, kdy jsem začal psát i anglicky.
Jedna báseň se mi v angličtině hodně
líbila, tak jsem ji pak přeložil do češtiny.
V knize tak bude v obou verzích – anglicky Life, česky Není.“

Foto: Facebook

společnost

www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. října 2020

27

Poplatky za stánky jsou známy,

DOHEXGHYţEHFYiQRĀQtMDUPDUN"
Známa je již také výše nájemného za užívání dřevěného prodejního stánku a výše poplatku za službu, a to právo přenechání
prostoru pro umístění mobilního stánku na prostějovském
vánočním jarmarku 2020.
Prodej občerstvení
– punč, svařené víno, medovina
Prodej jiného občerstvení
Prodej ostatního sortimentu
Prostor pro grilování
(mimo stánek)
Odkládací prostor pro zboží
Prostor pro umístění
stolů pro občerstvení

1 800 Kč včetně DPH/den
500 Kč včetně DPH/den
250 Kč včetně DPH/den
100 Kč včetně DPH/den
10 Kč / m² / den včetně DPH
ZDARMA
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PROSTĚJOV Plány jsou znovu
tradiční, v rámci Prostějovské zimy
2020 má být opět před muzeem na
náměstí T. G. Masaryka slavnostně
otevřeno kluziště, následovat má
rozsvícení stromu a také vánoční
jarmark. Budou se ale moci tyto
akce vzhledem k pandemii koronaviru uskutečnit? To vám v tuto
chvíli nikdo neřekne. Přesto už
radní schválili poplatky za používání dřevěných stánků na náměstí
v rámci jarmarku.
V letošním roce bude opět organizována Odborem školství, kultury a
sportu Magistrátu města Prostějova

tradiční Prostějovská zima 2020,
která bude zahájena v prostoru
před muzeem slavnostním otevřením kluziště. „Kluziště budou moci
lidé využívat v době od 6. listopadu tohoto roku do 10. ledna 2021.
Jarmark bude na náměstí probíhat
od 27. listopadu do 23. prosince
ve stylových dřevěných prodejních stáncích. Prostějovská zima
bude zvykově doplněna různými
kulturními akcemi a ohňostrojem,
který bude tradičně na Silvestra 31.
prosince“ uvedl primátor František
Jura. Zároveň ale připojil veledůležitou informaci. „Je třeba důležité

upozornit, že výše uvedené termíny
a kulturní akce mohou být upraveny či zcela zrušeny podle aktuálních
vládních opatření a s vyhlášením
nouzového stavu,“ řekl doslova první muž Prostějova. „Prozatím jsme
se obrátili na prodejce tradičního
vánočního jarmarku, zda by mohli
nahlásit předběžný zájem o pronájem dřevěných stánků poskytovaných městem. Jarmark je prozatím
naplánován, ovšem v omezeném
počtu přibližně dvaceti stánků. Ke
stejnému datu jsme aktuálně vyhlásili výběrové řízení na provoz mobilního kluziště. Ve stejný den, tedy 27.

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

listopadu, dojde k rozsvícení vánočního stromku. Všichni vystupující
umělci v projektu Prostějovská zima
jsou informováni o možnosti zrušení
kompletního doprovodného programu nebo jeho přesunutí na příští
rok v návaznosti na aktuální vládní
opatření. Je nutné brát v úvahu současnou situaci týkající se plošného
šíření covid-19. Není tudíž v našich
silách zaručit, zda a v jakém rozsahu
se vůbec podaří tuto tradiční akci
Prostějovská zima s vánočními trhy
uskutečnit,“ vyjádřila se Večerníku
také Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Prostějova.
(mik)

3URVWěMRYVNRX]LPX
PROSTĚJOV Olomoucký kraj
podpořil finančně Prostějovskou
zimu 2020. O přijetí krajské dotace
budou rozhodovat zastupitelé na
své listopadové schůzi. Radní jim
samozřejmě přijetí peněz doporučují schválit.
I přes nákazu covid-19 se prostějovští
radní nevzdávají myšlenky na uspořádání kulturně-společenské akce Prostějovská zima 2020. „Víme, že se situace s nákazou mění každý den a není
dobrá. Přesto věříme v uspořádání tradiční akce, kterou mají lidé rádi,“ doufá

primátor František Jura.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo v rámci dotačního programu
na podporu kultury neinvestiční dotaci
pro město Prostějov ve výši 100 000 korun. „Finanční prostředky jsou určené
na materiálně-technické a organizační
zajištění a honoráře akce Prostějovská
zima. Doufám, že se nám akci podaří
kompletně zajistit a lidé si opět vychutnají vánoční trhy, kluziště a jiný program, který připravujeme. Nevzdáváme
se této myšlenky,“ uvádí náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
(mik)

Dušičky jsou tady, strážníci ve střehu! Smrk darovala městu

rodina z Lipové
➢
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PROSTĚJOV Už příští pondělí 2.
listopadu si všichni připomeneme
svátek Památky zesnulých. To
největší dušičkové hemžení a nápor návštěvníků prostějovských
hřbitovů se však čeká hlavně
o nadcházejícím víkendu. Na
nutnost zajištění bezpečnosti a
veřejného pořádku jsou během
těchto výjimečných chvilek
připraveni i prostějovští strážníci.
„S blížícím se obdobím svátku
Památky zesnulých se strážníci bu-

dou zaměřovat na kontroly hřbitovů
a přilehlých parkovišť. Důvodem
této preventivní akce je co nejvíce
omezit případné krádeže věcí
zanechaných ve vozidlech nebo
přímo na hřbitově. Každým rokem
se totiž najde nepozorný občan,
který na svůj majetek nedává pozor
a zanechá jej bez dozoru. Přitom
si neuvědomí, že právě tímhle jednáním nahrává zlodějům a může
tak o své věci snadno přijít,“ sdělila
Večerníku Tereza Greplová, tisková

mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci budou pečlivě procházet
hřbitovy i venkovní prostory již
od začátku tohoto týdne. „Cílem
strážníků a policistů je zabránit
lapkům v páchání protiprávní
činnosti. Občany budou strážníci
přímo na místě upozorňovat na
případné nedostatky. Není totiž
v silách policie uhlídat všechna
vozidla ponechaná na přilehlých
parkovištích. Již pouhé ponechání
tašky s bezcenným obsahem ve vo-

„Buďte ostražití,“
vyzývá
návštěvníky hřbitovů
Tereza Greplová
zidle může v potenciálním zloději
vzbudit touhu jí získat. Při opuštění
auta je dobré řídit se heslem, že
auto není trezor ani výkladní skříň.
Dbát nutné pozornosti je třeba i při
úklidu hrobů. Stává se, že osoba je
do úklidu tak zabraná, že si nevšímá
svých odložených věcí a ty se pak
stávají snadnou nástrahou pro pachatele, který takové situace velice rád
využije. Proto nabádáme občany k
větší ostražitosti a obezřetnosti,“ apeluje na veřejnost Greplová. (mik)

ze strany 3

LIPOVÁ Vánoční strom, který
bude tradičně zdobit náměstí T. G.
Masaryka, už je vybrán. „Nachází
se na pozemku soukromého dárce
v Lipové. Jde o krásně rostlý smrk,
který se lidem jistě bude líbit,“ prozradil první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil. Rada města
minulé úterý schválila bezúplatné
nabytí této movité věci, tedy stromu, jako daru od soukromého
vlastníka.
„Na základě posouzení pěti nabídek
od občanů byl vybrán jako nejvhodnější vánoční strom, pro město Prostějov v roce 2020,“ potvrdil Pospíšil s
tím, že v konečné fázi umístění na náměstí, bude mít 12 metrů výšky.
Stejně jako v předešlých dvou letech
budou jméno vybírat sami Prostějované na internetových a facebookových
stránkách magistrátu. „O spuštění
hlasování budeme ještě na webu a Facebooku města informovat. Zahájíme

ho 2. listopadu a ukončení hlasování
jsme stanovili na 20. listopadu. Autor
vítězného návrhu společně s vedením
města a zpěvákem Vaškem Noidem
Bártou vánoční dominantu města
slavnostně rozsvítí dne 27. listopadu
v 17.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Věříme, že koronavirová nákaza nám tyto plány nezhatí,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová
s tím, že poprvé občané města hlasovali v roce 2018, douglasca tisolistá získala jméno Charlotta – Sněhulka I., vloni
nesl smrk pichlavý jméno Horáček.
Večerník zjistil, že nádherný smrk
věnovala městu Prostějovu rodina
Koudelkova z Lipové. „My jsme
vlastně o tomto daru jednali s městem Prostějovem už vloni, ale tehdy
si vaši radní vybrali strom jiný. Takže
jsme se s naším smrkem loučili vlastně rok. Žádný strom neroste do nebe,
stejně by jednou z naší zahrady musel
jít pryč. Tak teď aspoň před spálením
poslouží dobré věci,“ řekl Večerníku s
úsměvem František Koudelka. (mik)

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

IVO
MYNAŘÍK

Foto
a video

ním podniku, móda je jí tedy blízká, což
bylo vidět i při výběru oblečení. Velice
dobře se orientovala ve střizích, materiálech a zpracování oděvů. Kosmetika
a líčení jí tak blízké nejsou, takže nebylo od věci zabrousit do tajů péče o pleť,
nechybělo ani líčení. Řada přišla i na
poradenství v optice, kde jsme vybrali
několikery extravagantní brýle, na které
není paní Libuše zvyklá. Stávající barva
vlasů i střih nebyly špatné, takže nebylo
nutné provádět razantní zásah, ale i tak
naše říjnová vítězka omládla snad o deset let.
Již od samého rána bylo veselo, do toho
svítilo sluníčko, takže jsme si všichni celý průběh moc užili za pozitivní
a přátelské atmosféry. A jak to vše probíhalo? Odpověď naleznete na následujících řádcích...

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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spouštíme
nový web

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete
zde, tudíž uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.
vecernikpv.cz. Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie a video
z podzimního kola PROMĚNY IMAGE. Najdete tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

ale jen průměrné
bloky a hlavně útok

Nový díl seriálu PROMĚNA IMAGE
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
konal druhou říjnovou sobotu, a i tentokrát šlo o výjimečné klání. „Maminka
vaši proměnu i obdobné pořady v televizi sleduje již několik let, chtěl jsem jí
tak udělat radost. Rozhodl jsem se, že ji
zkusím přihlásit, a vyšlo to, všichni jsme
měli moc velkou radost. Už jsme to po
půl roce ani nečekali, pro maminku to je
splněný sen, přejeme jí všichni, aby si to
moc užila,“ osvětlil s úsměvem zrod přihlášky Martin Grydil, syn paní Libuše.
Libuše Grydilová je velice vitální dáma,
v květnu oslavila krásné pětasedmdesáté narozeniny. Překypuje aktivitou,
když zrovna netráví čas na zahrádce, tak
háčkuje, plete, čte detektivky, jezdí na
kole a velmi ráda věnuje svůj čas vnoučatům. Mnoho let pracovala v Oděv-

Týmové statistiky:
ženy VK mají výbornou
přihrávku a dobré podání,

Obavy v posledních dnech nabývají na intenzitě, v ohrožení je naše zdraví, globální krize mění doslova celý svět... Dopady se odrážejí
i v pracovně-právních vztazích, minimalizace je třeba v osobním setkávání mezi jednotlivými zaměstnanci, přednost dostává použití
prostředků dálkové komunikace. Zásahy vlády ČR se přímo dotýkají
také seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Přesto
se nám v daných podmínkách podařilo sedmapadesátý díl doslova
na poslední chvíli a za už zpřísněných bezpečnostních opatření zvládnout, a tak se můžete i tentokrát podívat, komu jsme přenechali tu
poctu prožít pohádkový den. Jak tomu však bude dál, to v tuto chvíli
nelze předjímat... Každopádně měsíc říjen pro sebe uzmula Libuše
Grydilová z Ondratic, kterou již v dubnu přihlásil její syn.
Ještě před samotnou proměnou aktuální vítězky si pojďme zrekapitulovat, že od dubna 2015 jsme změnili image a udělali radost
mladinkým či vyzrálým ženám, nechyběli ani muži a páry. Všechny
doposud uskutečněné proměny navíc dopadly přímo skvěle a jsme
nesmírně rádi, že se tento projekt i po více jak pětiletém účinkování na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika stále těší
velké popularitě. Jak známo, v minulosti zaujal až v Praze, Ostravě,
Olomouci, Vyškově, vědí o něm v Havířově, Bouzově a jednou k nám
dokonce neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Analyzujeme, co p㶣inesla
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Odhalení Libuše Grydilové bylo jedno velké překvapení, tedy spíše dvojnásobné překvapení. Nejenže sama nevěděla, jak vypadá, protože strávila celý průběh
za zahaleným zrcadlem, ale také vůbec netušila, že se na ni přijde podívat její rodina. Jakmile tedy byla proměna u konce, postavili jsme aktérku před zahalené
zrcadlo, navíc se zavřenýma očima. Mezitím dorazila rodina paní Libuše, podmínkou byly taktéž zavřené oči, aby nikdo nepřišel o moment překvapení. Příbuzenstvo jsme postavili zády k vítězce a až bylo odhaleno zrcadlo, mohla se sama Libuše teprve spatřit, její bližní se otočili o pár sekund později. A říjnová dáma
v zrcadle naprosto žasla, protože uviděla nejen sebe v novém provedení, ale zároveň spatřila svoji rodinu, o které neměla do té chvíle sebemenší tušení. Byla to
krásná podívaná a pro Libuši Grydilovou i její rodinu nezapomenutelný zážitek.

5. krok - odhalení a fotografování

Vrchol nastává v kadeřnictví. Není výjimkou, že na závěr tohoto kroku si často někteří mysleli, že proměnou prošla zcela jiná žena. Jako již několik desítek dílů i tentokrát kouzla a čáry proběhly ve Vlassalonu, avšak poprvé se sympatickou
kadeřnicí Lenkou Stejskalovou. Libuši Grydilové vlasy barví její kamarádka a na trvalou chodí ke kadeřnici, celkový dojem není ale vůbec špatný. „Byly nabarvené měděným odstínem a v koncích byly zbytky trvalé. Vlasy byly vysušené a bez
lesku,“ povšimla si na úvod kadeřnice. „Jako základní jsem zvolila tmavší červený odstín, do konečků jsem použila sytější
červenou, načež přední partii jsem velmi jemně promelírovala. Dále jsem vlasy v bočních a zadních partiích více sestříhala,
zbytek pouze jemným nástřihem upravila. Následně jsem účes vyfoukala a dotvarovala pomocí gelu,“ ukončila tvorbu
účesu Lenka Stejskalová.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Tentokrát se o naši vítězku perfektně postarala kosmetička Martina Pokorná, kterou najdete v Dětkovicích (v prostorách nad zdejší hospodou) a také každý pátek v Prostějově ve Studiu Růže v Tylově ulici. „Paní Libuše není zvyklá chodit na kosmetiku, nijak
zvlášť nepečuje o svoji pleť, neupravuje si obočí, tak jsem jí ho nejprve nabarvila a vytrhala. Měla zralou a suchou pleť, podle toho
jsem zvolila produkty,“ popsala své prvotní kroky Martina Pokorná. A jak vše pokračovalo dál? „Vyčistila jsem jí pleť minerálním
tonikem, nanesla collagenové sérum od značky For Life & Madaga na vyhlazení a hydrataci pleti, poté jsem jí nanesla krém 2Derm
Transparent, který má ochrannou vlastnost, zamezuje stárnutí, zlepšuje citlivost a hydrataci,“ prozradila kosmetička a poté přešla
k líčení. „Rozhodla jsem se zvolit decentnější. Pro zralou pleť je lepší méně než více, aby se neupozorňovalo na nedokonalosti,
ačkoliv paní Libuše má velice pěknou pleť. Vybrala jsem hnědofialové stíny, které jsem vytahovala směrem nahoru, abych opticky zvedla spadlé víčko. Řasenkou jsem zakončila líčení očí. Make-up jsem pak volila o odstín světlejší, tím pleť působí mladistvě
a rozjasněně. Následně jsem make-up lehce zapudrovala pro delší výdrž a také vystínovala hnědým bronzerem. Na závěr jsem ještě
jemně nanesla tvářenku na ‚jablíčka‘. U žádného líčení by neměla chybět rtěnka, takže na doladění celkového vzhledu jsem použila velmi decentní rtěnku s růžovým odstínem.
Paní Libuše vypadala po líčení velice svěže,“ zakončila spokojeně svoji práci Martina Pokorná, kosmetička týmu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

3. krok: líèení

Vkusné outfity byly vybrány a my jsme se tak mohli přemístit do Optiky Wagner sídlící na náměstí E. Husserla. Jako vždy na nás čekal
milý tým Radka Wagnera a nepřeberné množství parádních brýlí. Libuše Grydilová nosí brýle, takže jí nebyly cizí, jen co se stylu
týče, byly odlišné… „Pokud jste čekali něco tvarově fádního, tak to rozhodně nečekejte. Olivové tvary porad ‚frčí‘ a stejně tak i lesklé
kovové prvky a barvy jako bronzová, stříbrná, zlatá a oblíbená rosegold. Stále se trendy orientují na elegantní a jemné obruby, kdy
spíše tvar je to, čím mají brýle upoutat. Paní Libuši skvěle sedly výraznější i jemnější typy brýlí, a jelikož svítilo sluníčko, mohli jsme si
dovolit také sluneční brýle,“ uvedl Radek Wagner. „Paní Libuše dostala šmrnc. Je vždy příjemné po mnoha hodinách snažení vidět,
jak se člověk proměnil zvenku, ale i vnitřně,“ dodal majitel prodejny.

NURNsYROEDEUÙOÉ

p㶣ed covidovou stopkou

Panovalo sobotní ráno 10. října a my jsme mohli odstartovat další
podzimní PROMĚNU IMAGE tentokrát s podtitulem října. Jak je
již zvykem, začali jsme i tentokrát výběrem nových outfitů, a to v prodejně RV Fashion v Plumlovské ulici, kde nás jako vždy velmi mile
přivítal majitel René Volek. „Přichází čas zimy, a proto jsme se v proměně Libuše Grydilové zaměřili na prezentaci části kolekci zimních
plášťů. Tuto kolekci jsme doplnili o trendové šaty,“ nastínil své plány. „Paní Libuši velmi dobře padnou šaty, které jsou střihem do písmene
A. Model v tmavě modré, který je doplněn růžovým a bílým vzorem, působil velmi elegantně a nenuceně. Tento typ se hodí jak na malé
oslavy, tak i na běžné nošení třeba do práce,“ vysvětlil stylista. „Ostře zelený vlněný plášť velmi dobře vypadal na šatech se vzorem leknínu.
Tato barva je provokativní a ne každý si ji může dovolit, nicméně paní Libuše v zelené vypadala skvěle,“ usmál se René Volek. Poté přišel na
řadu červeno-černý plášť v krátké délce, což je sázka na jistotu. Červená vítězce říjnového dílu sluší, proto sportovní bundička v této barvě
doplněná o kalhoty se vzorem pepito byla výborná volba. „Paní Libuše umí nosit jak eleganci, tak i volnočasovou módu a v modelech
vypadala opravdu skvěle,“ pochvaloval si majitel RV Fashion.

1. krok – volba obleèení
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lace na její klubové parťačky či členy realizačního
týmu.
„Po téhle stránce jsme měli štěstí a nemuseli absolvovat celé to martýrium s následným zavřením
doma. Pokud vím, tak ani Peťa neměla kromě nutné
karantény žádné větší zdravotní problémy, překonávala pouze lehčí příznaky,“ doplnil Petráš s přáním
brzkého plného uzdravení pro jednu ze svých oveček.

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

yy Od 12. října platí zákaz využívat vnitřní sportoviště a během
předchozího týdne jste kvůli špatnému počasí
netrénovaly společně
0DQ
zH 
ani venku.
Jak jsteOÅ
se v tu dobu přiVRXU
R]HQFL
pravovala vy osobně?
NDPDU½G
„Ten týden byl náročný,
Lprotože trénoDVWHa VH
vat jsmeKO
chtěly
každý
 den čekaly na
to, až přestane pršet. Nesešly jsme se
bohužel ani jednou. Já jsem byla ovšem
na tuhle situaci připravená, když jsme
si v březnu při první vlně koronaviru
s přítelem, kterému taky zrušili sezónu,
udělali doma posilovnu. Do toho jsem
zapojila i cvičení s vlastní vahou.“
yy Následně jste tři dny (19. až
21. října) měly týmové tréninky ve
skupinách po šesti. Můžete popsat
jejich náplň ze svého pohledu?
„První den jsme měly výběh na Hloučelu, druhý jsme šly na atletický stadion a dělaly hodně kondiční i atletická cvičení, například překážky, žebřík,
kruhový trénink. A třetí den nás vzal
pan trenér na tenis, to bylo super.“
yy Na fotkách z Facebooku s holkama vypadáte, že jste si tenhle
krátký návrat ke společné přípravě
užívaly. Bylo to fajn?
„Určitě jsme byly rády, že spolu můžeme něco odtrénovat. Při tenise si myslím, že pana trenéra jakožto velkého
nadšence a hráče musely někdy bolet
oči. Ale my jsme si to užívaly a byly
rády, že jsme si vyzkoušely i jiný sport.“
yy Momentálně po dalším zpřísnění hygienických opatření zno-

vu trénujete jen individuálně. Co
máte v plánu dělat, jak na sobě
pracovat?
„Budu se držet posilovny tři až čtyřikrát týdně. Za dobrého počasí
zařadím i nějaký výběh, no a budu
pracovat u nás na zahradě. To je taky
někdy dost fyzicky náročné, hlavně
teď, když se likviduje.“ (smích)
yy Jak se vy osobně vyrovnáváte se
současnou zdravotní situací v ČR?
Jste psychicky v pohodě, nebo
zklamaná, naštvaná, rozhozená?
„Psychicky jsem v pohodě, protože
jsem s rodinou. Kdybych byla někde
dál, tak by to asi bylo o dost víc deprimující. Ale určitě mě tato situace
u nás štve. Myslím, že se dala vyřešit
úplně jinak než pozastavením všech
sportovních soutěží, které se tím dle
mého názoru znehodnotí.“
yy Reálně hrozí, že drtivá většina
českých sportovních soutěží bude
zastavena minimálně do konce
roku 2020. Smiřujete se s tím?
A jaký by byl potom návrat ke hře
po tak dlouhé pauze bez volejbalu?
„Smiřovat se s tím nechci a doufám,
že se brzo vrátíme do haly. Ale je to,
jak to je a každý den čekáme, co bude
dál. Návrat bude každopádně těžký,
protože být v kontaktu s míčem je
u nás to nejdůležitější. A venku je to
bohužel něco úplně jiného, teď můžeme trénovat vlastně jen kondici.“
yy Co říkáte na první tři vaše zápasy absolvované v aktuálním ročníku extraligy?
„První utkání proti VK Šelmy Brno
jsme mohly určitě vyhrát, jen jsme
tomu bohužel pozdě uvěřily. A myslím si, že tahle porážka se na nás
odrazila v dalších dvou střetnutích.
S Přerovem jsme sice zvítězily, ale byl

PROSTĚJOV Jak prožívají prostějovské volejbalistky tuto nelehkou dobu plnou zákazů, restrikcí, obav a nemožnosti hrát
svůj milovaný sport? Odpovědi se pro vás budeme snažit nalézt každý následující pondělí v jednom původním interview.
Dnes začínáme u dvaadvacetiletého libera Adély Stavinohové
(na snímku), která je odchovankyní VK a do místního ženstva se
vrátila letos v létě po čtyřletém působení jinde.

to dost nervózní a nepřesvědčivý výkon. Proti KP Brno se nám zápas vyloženě nepovedl, ony nás tlačily hned
od začátku a my s tím nedokázaly nic
udělat. Je to soupeř, který je s námi
vyrovnaný a určitě jej můžeme porazit, stejně jako on nás teď. Tohle
utkání nám prostě nevyšlo a máme
jim v odvetě co vracet.“
yy Máte po herní stránce na víc,
než jste zatím předvedly?
„Určitě ano, musíme se ale vyvarovat
velkého množství chyb, které se nám
zatím kupily ve všech zápasech. Třeba
nám i vynucená pauza pomůže se znova nastartovat a hrát víc uvolněně.“
yy A jak byste okomentovala své
vlastní dosavadní výkony v této
sezóně?

„Nerada se hodnotím... Jediné co
můžu říct, že mám stále co ukazovat
i zlepšovat. A že jsem spokojená s tím,
jak mi holky i trenér na hřišti věří.“
yy Zaujalo mě, že máte vedle volejbalu i jinou práci. Sport je tedy
pouze vedlejšák?
„Ne, ne, tak to není. (úsměv) Volejbal
byl a zatím pořád je na prvním místě.
Ta druhá práce není zaměstnání, jako
spíše výpomoc u rodičů. Mají zahradnictví se zaměřením na produkci
osiva zeleniny, především rajčat a paprik. No a tím, že jsem teď kousek od
domova, tak často jezdím pomáhat.
A vlastně skoro celou jarní karanténu
jsem strávila stejně a bylo to fajn, protože jsem neměla čas myslet na to, že
venku je nějaká karanténa.“
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prokázalo, že je pozitivní na koronavirus. Tím pádem musela do karantény, takže s námi pak nemohla trénovat,“ prozradil Večerníku hlavní kouč volejbalistek vékáčka Lubomír Petráš.
Neboť Kožoušková onemocněla v době, kdy všechny členky družstva absolvovaly celý týden individuMarek SONNEVEND
ální přípravy po vládním zákazu veškerého sportu
„Došlo k tomu během předminulého týdne, kdy (a venku nešlo společně pracovat kvůli špatnému
Péťa začala pociťovat některé příznaky a testování počasí), nedopadla povinnost testů ani domácí izo-

(QVQè85

koronavirus

PROSTĚJOV Tak už i volejbalový oddíl VK
Prostějov má první hráčku svého ženského „A“-týmu, která onemocněla covidem-19! Nový typ
nakažlivé choroby chytila dvacetiletá blokařka
Petra Kožoušková (na snímku).

prodělala

Kožoušková

Mladá blokařka
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LISTOPADOVÁ PROMĚNA IMAGE
OPĚT
V OHROŽENÍ
CHCETE
SI
COVID-19
OBJEDNAT

Ani na dně průběžného extraligového
pořadí se dosud nekoná žádné překvapení. Frýdek-Místek ještě může
žehrat na vstupní covidové zbrzdění,
neboť po opožděném startu neuspěl
v Liberci (0:3), na Šelmách (1:3) ani
proti Šternberku (0:3). Přesto určitě nebude chtít zůstat v tabulkovém
podpalubí, podobně jako Přerov. Ten
z pěti mačů nevydoloval žádný bodík,
třikrát prohrál 0:3 a dvakrát 1:3. Ale
poslední dobou se zdálo, že se částečně zvedá. Přesto jde společně s Frýdkem o očekávané adepty na obsazení
deváté a desáté příčky.
„Řekl bych, že dosavadní vývoj ženské
UNIQA extraligy nepřinesl žádná větší
překvapení. Nejlépe na tom zatím byly
týmy Olomouce a Liberce, nahoru jde
Olymp Praha a totéž se dá očekávat od
Šelem Brno. Sympaticky dobré výkony
předváděly holky Králova Pole i Ostravy,
naopak my jsme si určitě představovali, že
budeme produkovat o něco lepší volejbal.
Obecně nepříjemné pochopitelně je, jak
celou soutěž brzdí koronavirus, což však
bohužel musíme brát za hodně nemilý
fakt. Snad bude lépe,“ shrnul sportovní
ředitel VK Prostějov Miroslav Čada.

SPODEK OKUPUJÍ
DVA OUTSIDEØI

ženě též Prostějov (3:1), mezitím podlehly jen Liberci (1:3).
Ve stínu téhle dvojice zůstává prostějovské vékáčko hlavně vinou výše zmíněného klopýtnutí s Královým Polem (1:3),
když předtím málem porazilo Šelmy
(2:3) a udolalo přerovské Zubřice (3:1).
Nicméně jej sráží značné výkonnostní
výkyvy. Podobně je na tom Šternberk,
který odstartoval později po vypršení
domácí koronavirové izolace, hladce padl
0:3 s Olomoucí i Ostravou a teprve poté
se chytil triumfem 3:0 ve Frýdku-Místku.

8QNGLDCNKUVM¾O&WMN[.KDGTGE XRTCXQ UG
RąGF X[PWEGPQW MQTQPCXKTQXQW RCW\QW
FCąKNQXGZVTCNK\GXÚDQTP÷åGP¾O-2$TPQ
XNGXQ XGNKEGFQDąG
Foto: internet
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LIBUŠE GRYDILOVÁnejvyšší
OMLÁDLA
ZA JEDINÝ ŘÍJNOVÝ DEN
volejbalová soutěž 㶏R
něžného pohlavíMINIMÁLNĚ O 10 LET
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Prostějov (son) - Začátek krajského přeboru juniorek 2020/21 měly
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov
U19 sice mizerný, ale v dalších kolech šly po výkonnostní i výsledkové
stránce prudce nahoru. A ukázaly, že
se v aktuálním ročníku mohou rvát
o horní patra soutěže. Samozřejmě
pokud to umožní covidová situace.
Holky ópéčka na úvod KP překvapivě nestačily Kojetínu, jemuž doma
podlehly 1:3 (-13, 19, -21, -24) a 1:3
(21, -23, -16, -19). Od té doby však
už pouze vítězí. Znovu na vlastním
hřišti smetly UP Olomouc B 3:0
(15, 13, 10) a 3:0 (13, 6, 14), poté
přivezly kompletních šest bodů
z Bohuňovic jasným poměrem 0:3
(-18, -13, -12) a 0:3 (-11, -16, -11)
z pohledu hostitelek.
„Naším dlouhodobým snem sice je
postup do první ligy juniorek, ale
zvláště v dnešní složité době nemáme v úmyslu na tenhle cíl nijak moc
tlačit. Nikdo pořádně neví, co a jak
bude dál, jestli se letošní rozjetá sezóna vůbec nějak dohraje. Proto
zkusíme v rámci možností předvádět co nejlepší volejbal a uvidíme,“
rozumně odtušil hlavní trenér TJ
OP Ladislav Sypko.
Krajský přebor juniorek 2020/21
– průběžné pořadí: 1. Přerov B 17,
2. OP Prostějov 12, 3. Kojetín 6,
4. UP Olomouc B 6, 5. Šumperk 1,
6. Bohuňovice 0. Šternberk B kvůli
koronaviru ještě neabsolvoval žádné
utkání.
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Prostějov (son) - Jedinými sportovci z České republiky, kteří momentálně mohou (téměř) normálně
trénovat, hrát zápasy či zápolit při
turnajích, jsou ti s udělenou výjimkou od vlády ČR na základě reprezentování naší země v mezinárodních soutěžích. Volejbalistky VK
Prostějov do téhle skupiny vlastně
patří také, neboť jsou účastnicemi
evropského Challenge Cupu žen
2020/21, což je třetí nejvyšší klubový pohár starého kontinentu. Byly
však nasazeny až do jeho šestnáctifinále, ve kterém mají nastoupit proti
lepšímu z dvojice Dinamo Bukurešť
– FC Porto v termínech 8. až 10.
prosince (první utkání doma) a 22.
až 24. prosince (odveta venku). Do
vstupního duelu ve Vyzývacím poháru tak Hanačkám zbývá ještě měsíc a půl. Ovšem pokud bude nouzový stav v tuzemsku prodloužen až do
konce kalendářního roku, jak se všeobecně očekává, a nadále zůstanou
v platnosti současná razantní omezení (nebo se ještě víc zpřísní), nabere
problematika prostějovského startu
v Evropě na aktuálnosti.
„Záležitosti startů českých sportovců na mezinárodní scéně v této
mimořádné době řeší s vládou ČR
Národní sportovní agentura. Té
jsme poslali oficiální žádost a čekáme na její vyřízení, víc bych k tomu
zatím nechtěl říkat,“ pověděl alespoň
stručně sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada. Objevuje se Prostějovankám světélko sportovní naděje
na konci koronavirového tunelu?
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MAREK SONNEVEND

volejbal

a co zachovat, volit mezi různými
zly to objektivně nejmenší.
V případě volejbalové UNIQA extraligy žen se řešení nabízí v podstatě samo, jak jsme rozebírali už
v minulém vydání Večerníku. To
znamená obětovat nadstavbovou
část a pokusit se o dokončení kompletní základní fáze, když to bude
možné. Aby další narušená sezóna
tentokrát gradovala opravdovým
vrcholem v podobě play-off. Jestliže by se tohle ve všeobecném covidovém šílenství povedlo, šlo by
o nesporný organizační úspěch.
Nezbývá než doufat, že alespoň
podobně dobře to nakonec dopadne se vším národním sportem.
A následky běsnící doby koronavirové nenaberou fatální rozměry.
Ačkoliv víra v optimistické vyústění situace teď rapidně klesá každým novým dnem.

PØIHRÁVKA

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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29. října

spouštíme
nový web

1. UP Olomouc +161, 2. TJ Ostrava +148, 3. Olymp Praha +126, 4. Šelmy
Brno +114, 5. Dukla Liberec a VK Prostějov +110, 7. KP Brno +75, 8. Sokol
Šternberk +27, 9. Sokol Frýdek-Místek +24, 10. Volejbal Přerov +5.
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1. Dukla Liberec 2,6, 2. VK Prostějov 2,5, 3. UP Olomouc 2,2, 4. TJ Ostrava a Sokol Šternberk 1,9, 6. KP Brno 1,5, 7. Šelmy Brno 1,3, 8. Olymp Praha
1,2, 9. Frýdek-Místek 0,8, 10. Volejbal Přerov 0,7.

ESA

1. UP Olomouc, Dukla Liberec a TJ Ostrava 3,1, 4. Olymp Praha 2,8, 5. KP
Brno 2,5, 6. Šelmy Brno, VK Prostějov a Sokol Šternberk 2,3, 9. Volejbal Přerov 1,8, 10. Sokol Frýdek-Místek 1,7.

BLOKY

1. VK Prostějov 17 %, 2. Olymp Praha 16 %, 3. UP Olomouc a TJ Ostrava
15 %, 5. Šelmy Brno 14 %, 6. Dukla Liberec 13 %, 7. Sokol Šternberk 12 %,
8. Sokol Frýdek-Místek 11 %, 9. KP Brno 10 %, 10. Volejbal Přerov 9 %.

BYLI JSME
U TOHO

1. Dukla Liberec 44 %, 2. KP Brno 42 %, 3. UP Olomouc 40 %, 4. Olymp
Praha a TJ Ostrava 37 %, 6. VK Prostějov 34 %, 7. Šelmy Brno a Sokol
Frýdek-Místek 33 %, 9. Volejbal Přerov 31 %, 10. Sokol Šternberk 30 %.

ÚTOK

PROSTĚJOV Večerník prošel týmové statistiky UNIQA extraligy žen
ČR 2020/2021 za dosud odehraných osmnáct utkání a zjistil, jak jsou
na tom prostějovské volejbalistky v porovnání s ostatními družstvy. Pro
leckoho to možná bude překvapení, ale vězte, že Hanačky zatím mají nejlepší
přihrávku ze všech účastníků soutěže! Tím nepříjemnější je, že ani z natolik
dobrého příjmu nedokážou moc účinně zakončovat, neboť v útoku se řadí až
na šesté místo.
Podobně (pod)průměrné mají také bloky, zatímco na servisu produkují
druhé nejvyšší množství es. V celkové užitečnosti po sečtení cifer veškerých plejerek se řadí na dělenou pátou pozici.
Co soupeřky? Útočně lize vládnou Dukla Liberec s KP Brno, blokařsky vévodí UP Olomouc, TJ Ostrava a znovu Severočešky, které jsou nejlepší i na
podání. Užitečností kraluje výběr Univerzity Palackého.
(son)

ale jen průměrné
bloky a hlavně útok

Týmové statistiky:
ženy VK mají výbornou
přihrávku a dobré podání,

Kdo vnímá dosavadní vývoj
s koronavirem v České republice
a tendence i způsob rozhodování
ministra zdravotnictví (potažmo
vlády ČR) o omezujících opatřeních, musí mu být nad slunce
jasné, že aspoň částečně normální
život včetně zrušení zákazu pro
sport se nevrátí dříve než s příchodem kalendářního roku 2021.
Jestli vůbec.
Co to znamená pro veškeré sportovní soutěže v tuzemsku? Sice
krajně nepříjemné, ale zároveň
naprosto nezbytné škrty v původně naplánovaných zápasových
programech. Pokud se totiž nebude hrát skoro tři měsíce, nedá se
takhle obří časová ztráta de facto v žádné soutěži plnohodnotně
dohnat. Tím pádem budou muset
vedoucí představitelé jednotlivých
odvětví složitě vymýšlet, co zrušit

Bez škrtání haldy zápasů to nepůjde
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Analyzujeme, co p㶣inesla

5. krok - odhalení a fotografování

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

4. krok: barvení, støíhání a styling

3. krok: líèení

vypráskala 3:0 Přerov i Frýdek-Místek, Další extraligová čtyřka se podle předpoměrem 3:1 si poradila také na pa- sezónních odhadů měla rvát o páté až
lubovce nebezpečného Králova Pole. osmé místo – a rovněž tahle premisa
A zastavila ji až karanténa z důvodu zatím vypadá reálně. Úlohy možné
onemocnění, přesto naplno prokázala štiky soutěže se přitom chopily dva
své vysoké ambice. O totéž se pokou- zajímavě poskládané soubory. Vhodší pražský kolektiv, leč jeho rozjezd ně doplněné Ostravanky vybojovaly
byl pomalejší (venku Olomouc 2:3, cenný bod na Olympu (2:3), potrápidoma Ostrava 3:2). Naposledy už ale ly Šelmy (1:3) a větší trable neměly ve
v Ostravě, ztratily set i s podceňovaným smetl brněnské dravkyně 25:14, 25:18 Šternberku (3:0) či s Přerovem (3:1).
Frýdkem-Místkem a dostaly nakládač- a 25:15, čímž působivě demonstroval Mladé, současně dravé ženy KP Brno
vyloupily drtivě Přerov (3:0) a zaslouku 0:3 na Olympu Praha. Na formě Ji- své nesporné kvality.
homoravanek se projevila jak částečná
8QLTDH[WUDOLJD3UÕEÈzQ½WDEXOND
obměna kádru, tak především volnější
1. VK UP Olomouc
4 3 1 0 0 12:3 356:293 11
letní příprava.
2. VK Dukla Liberec
3 3 0 0 0 9:1
254:177 9
Roli asi největšího favorita zdárně plní 3. VK Šelmy Brno
5 2 1 0 2 10:10 406:443 8
olomoucký výběr UP. Na úvod měl 4. TJ Ostrava
4 2 0 1 1 9:7
379:336 7
sice značné potíže s posíleným Olym- 5. VK Královo Pole
3 2 0 0 1 7:4
242:221 6
pem (3:2), leč následně uspěl přesvěd- 6. PVK Olymp Praha
3 1 1 1 0 8:5
297:267 6
čivým způsobem u Šelem a žádnou  9.3URVWčMRY

       
sadu nevěnoval venku ani Šternberku, 8. TJ Sokol Šternberk
3 1 0 0 2 3:6
181:219 3

       
ani Přerovu. Internacionálně složené  9ROHMEDO3ĜHURY
187:250 0
účastnice Ligy mistryň ovšem mocně 10. TJ Sokol Frýdek - Místek 3 0 0 0 3 1:9

I STØED TABULKY
DLE PØEDPOKLADÙ

jak voleejbballisttky tr
t énoovaly venku…

ledne 21. října, kdy ministr zdravotnictví Roman Prymula s posvěcením
české vlády zavedl nová a ještě razantnější hygienická nařízení. „Klíčové je omezené shromažďování lidí
na maximálně dvě osoby, tím pádem
musíme zase přejít k individuálním
tréninkům,“ povzdechl si Petráš.
Od čtvrtka 22. října tak prostějovské
plejerky pracují v rámci přípravného
procesu opět každá sama. „Holky
si můžou jít zaběhat ven, posilovat a cvičit asi budou spíš doma.
Každopádně celková připravenost
půjde s přibývajícím časem chtě

3x foto: Facebook

nechtě dolů, tomu se při tak improvizovaném programu zkrátka nelze
vyhnout,“ připustil slovenský trenér
vékáčka.
Logicky ho děsí zejména předpokládaná délka sportovního lockdownu.
„Podle dosavadního vývoje situace je
v podstatě jasné, že zavřené všechno
bude minimálně do konce kalendářního roku. Což znamená pauzu bez
volejbalu trvající tři měsíce, možná
ještě déle, a navíc uprostřed rozjeté
sezóny. K tomu se mi radši ani nechce
nic dalšího říkat…,“ uzavřel Luboš
Petráš.

XzEU]\QDZZZYHFHUQLNSYF]
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VTQXÚEJTQ\GUVWRč Fotogalerii a video najdete
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WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
PROSTĚJOV Pouze
tři dny tré- „Počasí se hodně zlepšilo. Především
VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
novaly volejbalistky VK Prostějov nepršelo, i teplota byla přijatelná,“
společně venku, než jim alespoň kvitoval kouč Lubomír Petráš příznitohle náhradní řešení zrušilo nové vější klimatické podmínky.
zpřísnění
protikoronavirových Společně se svými svěřenkyněmi
opatření ze strany vlády ČR. A vy- jich využili. „V pondělí jsme si šli zanuceně se musely vrátit do indivi- běhat do lesoparku Hloučela, v úteduálního režimu přípravy.
rý následovalo cvičení, posilování
i různé hry na školním hřišti ZŠ Jana
Marek SONNEVEND Železného. A ve středu jsme si šli zaUž od 12. do 16. října chtěly Hanač- hrát můj oblíbený tenis na venkovní
ky makat spolu pod širým nebem, leč antukové kurty TK Prostějov,“ usmítenhle plán jim zrušilo špatné počasí. val se Petráš.
Počínaje 19. říjnem však daný model Bohužel dobrá nálada vzala rychle za
se zpožděním přece jen odstartovaly. své právě během středečního odpo-

A od čtvrtka vynucený návrat k individuální přípravě

9SRQGěOtEěKiQtY~WHUìFYLĀHQtYHVWőHGXWHQLV«

Už před začátkem sezóny zaznívaly
oprávněné prognózy, že o medaile by si
to měla rozdat čtyři papírově nejsilnější
družstva. Což se s částečnými výhradami dosud naplňuje. Nejvíc za výkonnostním očekáváním přitom zaostávají
Šelmy Brno coby obhájkyně prvenství
z minulého ročníku. Velké problémy
měly hned při premiéře v Prostějově,
kde na poslední chvíli zachránily těsné
vítězství 3:2. Pak doma nestačily silné
Olomouci 1:3, urvaly těžkou výhru 3:1

OÈEKÁVANÉ SILNÉ KVARTETO

pronásleduje našlapaný Liberec, man-

čaft s top formou před celostátní sporNURNsYROEDEUÙOÉ
tovní stopkou. Dukla totiž bez milosti

PROSTĚJOV V koronavirem
krutě osekaném progra- Původní zpravodajství
mu UNIQA extraligy žen ČR pro Večerník
2020/21 mělo být momentálně odehráno osm komplet- Marek
ních kol, tedy čtyřicet utkání. SONNEVEND
Nejprve jednorázové a nyní
plošné odkládání zápasů kvůli šíření covid-19 však dovolilo zatím uskutečnit pouhých osmnáct střetnutí, tedy necelou polovinu. Pojďme zkusit z tohoto smutně chudého vzorku vyčíst,
jak je na tom samotná soutěž i jednotlivé týmy v ní.

p㶣ed covidovou stopkou

něžného pohlaví

1. krok – volba obleèení

nejvyšší volejbalová soutěž 㶏R

bez kterých se prostě a jednoduše neobejdeme. Jestliže nenastane v příštích
týdnech neočekávaná otočka, budeme muset listopadové klání zrušit. Přesto
se ale hlaste dál! Nejen ženy, ale i muži si totiž zaslouží mimořádnou péči v každé době. A my se o vás postaráme přímo královsky. Tentokrát hledáme aspiranty původně pro listopadové, ale dost dobře rovnou už předvánoční pokračování. Jsme znovu připraveni čekat do poslední chvíle, proto čtěte Večerník
a dozvíte se aktuální informace.
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě Vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením.
Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení v kosmetických službách Martiny Pokorné, výběr nového šatníku
v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co
ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný
zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“
nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 10. listopadu.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma
získat novou image a také nezapomenutelné zážitky!

LISTOPADOVÁ PROMĚNA IMAGE
OPĚT V OHROŽENÍ
COVID-19

SÔHGSODWQÅ608 960 042

M ar tinu Po kornou můžete
najít v obecních
prostorách nad
hospodou v obci Dětkovice
nedaleko Prostějova. Přijímá nové klientky na úpravu obočí, barvení řas, společenské
i denní líčení, péči o pleť českou kosmetikou For Life&Madaga, hloubkové
čištění ultrazvukovou špachtlí, depilace a ošetření přirozených řas lash
lifting&botox bomb, které vaše řasy
zatočí, prodlouží a vyživí. Už nyní se
můžete objednat na telefonním čísle
732 308 922. Veškeré informace najedete na www.martinapokornakosmetika.webnode.cz. Ale ani vy, kteří
jste z Prostějova, nezoufejte, protože
každý pátek předvádí svůj um ve
Studiu Růže v Tylově ulici.

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

koronavirus

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.

3520÷1<
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Libuše
Grydilová

Prý jsem omládla tak o dvacet roků,
říkali mi známí a sousedi. Tak to mě
moc potěšilo.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Všem čtenářkám bych tuto proměnu vřele doporučila, ať se nebojí
přihlásit, budou jen mile překvapeny a určitě spokojeny jako já. A ještě
bych chtěla poděkovat Anetce Křížo- Optiku Wagner můžete navštívit v sívé a celému týmu proměny, který se dle prodejny náměstí E. Husserla 19
o mě celý den krásně staral.“
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
0DQzHOÅ
a poradenství na nejvyšší úrovni.
VRXUR]HQ
FL
Cílem Optiky Wagner je naprostá
NDPDU½G
spokojenost našich zákazníků. O váš
L
KODVWHVH
zrak se postará osobně majitel Radek

Wagner a jeho tým. Těšíme se na setSeriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
kání s vámi.
PROMĚNA IMAGE má za sebou již osmaVše potřebné včetně
padesát dílů, a přestože bychom se rádi pustili do čísla 59, čeká nás s největší
pravděpodobností nucená pauza. Z důvodu vládních opatření v boji s koronaobjednání na vyšetření je na
virovou pandemií byly totiž stejně jako na jaře uzavřeny provozovny a služby,
www.optikawagner.cz

ƔƔ Libuše, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Jsem moc spokojená, užila jsem
si to, nikdy jsem nic podobného
nezažila. Celý den se o vás stará
tým profíků, který ví, co dělá,
a naprosto všichni se intuitivně
shodnou. A pak ten pocit, když
vše odhalí a vy nevěříte vlastním
očím, jestli jste to opravdu vy.
Opravdu jsem omládla a něco takového nezažila.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Asi účes, že i krátké vlasy se dají
upravit moderně. A musím říct, že
i líčení mě hodně proměnilo, protože já osobně se vůbec nelíčím. Překvapila mě účast mé rodiny, to jsem
vůbec netušila, že to paní redaktorka domluvila a opravdu můj celkový vzhled. Některé věci nejdou ani
pospat, to člověk musí zažít…“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Rodina byla hodně mile překvapená. Synové a vnučky, kteří přišli
na odhalení, mě málem nepoznali.

pro ženu,
4 otázky
co se změnila...
„Nejde to popsat,
WRPXVtWH]DætW´

„Paní Libuše patří mezi vítězky PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které neměly jednoduchý život. Asi právě proto
bere vše s nadhledem, je pokorná, má radost z maličkostí a snaží se žít,
jak to jde. Po celou dobu říjnového dílu panovala pozitivní i přátelská
atmosféra a paní Libuše si vděčně užívala každý okamžik. Závěrečná
radost z nové vizáže a překvapení z přítomnosti rodiny nejdou ani vyjádřit slovy. V tu chvíli prostě vidíte a cítíte, že vaše práce má smysl. Ono
to vlastně není práce, ale spíše poslání. A jsem ráda, že cíl byl naplněn.
Srdečně děkuji všem, kteří se na tomto podíleli a mohli splnit další sen.
Bez vás by to nešlo. Na závěr bych ráda vyzvala vás naše čtenáře, přihlaste se do dalšího dílu proměny a udělejte radost sobě nebo svým blízkým, věřte, že to stojí za to.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

.20(17Éì3$7521.<
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Na tyto trnité keře narazíte podél
lesů nebo v hájích. Minete je jen těžko – díky zářivě červeným podélným
plodům, které dozrávají právě v září
a říjnu. Šípky jsou skvělým pomocníkem při kašli a nachlazení, jelikož
jsou bohatým zdrojem vitamínu C,
navíc mají močopudné vlastnosti,
používají se tedy i k léčbě zánětů
močového traktu a ledvin. Chuťově
velmi dobrý a sladký šípkový čaj můžete připravit dvěma způsoby. Buď
čerstvé šípky asi patnáct minut povaříte, přitom použít je můžete tři- až
čtyřikrát. Druhou možností je plody

Postup:
Šípky pořádně omyjeme. Rozmixujeme, stačí nahrubo. Zalijeme vodou
a necháme v ledničce 24 hodin louhovat.
Druhý den přelijeme všechno do
kastrůlku a zahřejeme. Nesmí se to
vařit, aby se nezlikvidovaly prospěšné
látky z šípků. Pořádně přecedíme přes
hodně jemné sítko, potažmo plátýnko.
Vmícháme cukr, šťávu z citrusů a med,
pořádně rozmícháme, až se všechno
rozpustí, necháme vystydnout a přelijeme
do nádoby s víčkem.

Suroviny:
භ1 kg šípků
භ1,5 l vody
භ1,5 kg cukru
භšťáva z jednoho pomeranče
භšťáva z jednoho citronu
භ5 lžic medu

ŠÍPKOVÝ
SIRUP

Postup:
Nasbírané plody rakytníku důkladně
omyjeme, rakytník ve velké misce
rozmačkáme vidličkou a naložíme do
alkoholu. Jednou za čas promícháme.
Po dvou měsících přidáme ke směsi
med, propasírujeme a necháme dál
odležet.
Po dalších dvou měsících přecedíme
tekutinu přes síto a ještě plátno. Pokud
bude rakytníkový likér ještě hořký,
znovu osladíme medem. Likér nalijeme do čistých lahví a skladujeme
v chladu a temnu.

Suroviny:
 භ500 g plodů rakytníku
 භ1,2 l alkoholu
 භ8 lžic medu

(QVQZ'XC4GKVGTQX¾

Postup:
Mátu důkladně opláchneme, otrháme
lístky, namočíme je do zcela zchladlé
převařené vody a necháme je na chladném místě louhovat asi 24 hodin.
Další den na sporáku pak směs
zahříváme mírným plamenem.
Přidáme cukr, kyselinu citrónovou
a důkladně mícháme. Když se cukr
rozpustí, necháme roztok asi tři
minuty přejít varem. Odstraníme listy
a přecedíme do hrnce, nejlépe přes
plátýnko.
Mírně zchladlý sirup plníme do vařící
vodou vylitých a vysušených lahví.

Suroviny:
 භvětší svazek máty
 භ1 kg krystalového cukru
 භ1 sáček (20 g) kyseliny citrónové
 භasi 2 litry převařené vody

MÁTOVÝ
SIRUP

na vitamíny

RAKYTNÍKOVÝ
LIKÉR

Když už jsme si bylinky a plodiny nasbírali, přichází řada na jejich zpracování. Tento proces je velice důležitý!
Na jejich uskladnění či zpracování si dejte záležet, aby
vydržely co nejdéle a nekazily se. Existuje celá škála receptů, pár jich teď přinášíme.

Další z mnoha podzimních keřů, které na svých větvích nesou kilogramy
vitamínů, je rakytník. Je bezednou
zásobárnou vitamínu C, kterého
údajně obsahuje až 10krát více než
pomeranč. Ve volné přírodě ho zřejmě budete hledat jen těžko, pokud
ale vašim známým roste na zahradě,
popadněte košík a určitě vyrazte. Nezapomeňte při tom na pracovní rukavice – na rozdíl od šípku jsou trny
rakytníku dlouhé, pevné a bodají

Rakytník
řešetlákový

Myslíte si, že pokud jste si nenasbírali a nenasušili bylinky v létě,
pak už na podzim nic nestihnete?
Opak je pravdou! Podzimní čas
ještě stále nabízí mnoho bylinek
a i léčivých plodin, které můžete
zpracovat na zimu. I za sychravého počasí, které je teď na denním
pořádku, se ale můžete vydat na
procházku a nasbírat si bylinky,
které k podzimu patří stejně jako
teplý čaj a padající listí. Které to
přesně jsou a jaké jsou jejich léči- nasušit a před vařením nadrtit, aby
vé účinky?
se skutečně uvolnily prospěšné látky. V takovém případě je ale potřeba
odvar přecedit přes jemné
Růže šípková výsledný
sítko, ideálně přes plátýnko.

Recepty z darù pøírody bohatých

Nestálé podzimní počasí je každoroční zatěžkávací zkouškou pro lidskou imunitu. V letošním roce tu máme navíc nezvaného hosta,
který naši imunitu také zkouší a zahrává si s naším zdravím, proto je dobré si dopřát dávku vitamínů. Nemusíte nutně užívat přípravky z lékárny, stačí zajít do přírody a zásobit se vitamíny z ní. Podzimní bylinky a plodiny v sobě mají
nastřádanou sílu letního
slunce, a proto na
Marek
organismus působí velmi
intenzivně. Dnešní
SONNEVEND
tematická trojstrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám přináší jak tipy na bylinky, které
sbírat, tak na jejich další využití.
Texty připravila: Eva Reiterová

www.vecernikpv.cz

*/26$9(Ġ(51Ì.8
MAREK SONNEVEND
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Máta peprná

Už jen když ucítíte vůni máty, uleví
se vám od různých druhů nevolností
jako z přejedení, po alkoholu, při cestování. Astmatikům se doporučuje
mátu inhalovat nebo pít v podobě
čaje. Rýma, kašel, bolest krku nebo
hlavy, nachlazení, s tím vším si poraKopřiva
dí máta peprná. Máta však také poddvoudomá
poruje funkci jater, slinivky břišní
a žlučníku. Díky svým účinným látPřestože se téhle bylině většinou vy- kám působí i protizánětlivě a vysoký
hýbáme obloukem, má neuvěřitelně obsah mentolu je perfektní i pro ústléčivé účinky. Stačí jen navléct ruka- ní hygienu.

jako jehly. Rakytník obsahuje mimo
jiné i karotenoidy, vitamin E a omega
3, 6, 7 a 9 nenasycené mastné kyseliny. Pomáhá tak snižovat vysoký cholesterol i krevní tlak, regeneruje pokožku a napomáhá ke správné funkci
cévní soustavy. A co s natrhanými
plody? Kromě rakytníkového oleje
a sirupu můžete jednoduše uvařit
čaj, dokonce je jíst syrové, nebo udělat rakytníkový likér. Jediná kulička
rakytníku se pak prý postará o denní
příjem zmiňovaného vitamínu C.

vice, nastříhat ji jako květinu a následně zavěsit na vzdušné místo a nechat usušit. Pak už jen zbývá (již
nežahavé) lístky otrhat a uschovat ve
sklenici, připravené pro výrobu čaje.
Ten sice není nijak zvlášť lahodný,
pokud ho ale smícháte s chuťově lepšími bylinkami jako máta nebo meduňka, hořké kopřivy si v něm ani
nevšimnete. Ta je přitom skvělá
k celkovému pročištění těla, pomáhá
s problematickou pletí, nemocemi
jater a žlučníku a tlumí bolesti hlavy.
Jen pozor! Kopřivové odvary se doporučuje pít maximálně dva týdny
v kuse, poté je dobré tuhle silnou bylinu na nějaký čas vysadit.

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 je to tak, nikdo s tím nic
neudělá. Doufám, že tato pauza bude
co nejkratší.“
yy Jak nyní vypadají vaše týmové
tréninky?
„Připravujeme se, jak nám nařízení
vlády dovolí. Tréninky jsou spíše
soustředěny na kondici.“
yy Udržujete se v kondici i nějak
sám?
„Ano. Mám doma menší posilovnu,
kde se soustředím na sílu. Ráno
máme kondiční cvičení a odpoledne
si doma cvičím sám sílu.“
yy Co děláte ve volných chvílích,
kterých teď asi máte víc než obvykle?
„Momentálně když mám volno,
chodím na brigádu, protože hokej
mi zatím nevydělává, tak abych se
uživil.“
yy Jak se podle vás se stopkou tým
vyrovná?
„Snad dobře. Určitě je to pro
všechny nepříjemné, ale to se

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Martin Pěnčík
(na snímku) je dalším prostějovským odchovancem,
který si vybojoval svoje místo v „A“-týmu Jestřábů a alespoň jedním rodákem ve výběru kouče Šejby. Dvacetiletý
hráč s +5 body jasně vede
tabulku hanáckých
obránců. V nucené přestávce
se navrátilec
z králove hradeckého
Mountfieldu
ohlédl nejen za aktuální situací.

Michal KADLEC
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nout zastupitelstvo, a to na návrh Rady
města Prostějova,“ upřesnil Jura s tím, že
na akci již městu byla poskytnuta ministerská dotace ve výši 40 milionů korun.
Výstavba šaten pro mládež na prostějovském zimním stadionu od jara letošního roku výrazně pokročila. „Stavba
multifunkční budovy pro hokejovou
mládež probíhá přesně podle harmonogramu. Byla dokončena betonáž
stropu druhého nadzemního podlaží
a nyní probíhá vyzdívání vnitřních příček a další práce uvnitř budovy,“ prozradil Večerníku náměstek primátora pro
stavební investice Jiří Rozehnal.

jako nadějný. „Na led jsme šli v srpnu,
stihli jsme kemp i přípravné zápasy.
Byly výsledkově a někdy dokonce
herně super. Po přihlášení tříd jsme
pak hráli kvalitnější zápasy, takže výsledky naopak byly spíše o prohrách,
někdy divokých. Ale dokázali jsme se
s tím postupně srovnávat,“ konstatoval Smejkal. „Hodnotím to pozitivně,
i když je tam ještě spousta práce,“ dodal. Je z něj ale znát rovněž rozmrzelost nad nenadálým koncem tréninků
a frustrace.
Podobně je na tom trenér juniorů
Michal Janeček. Junioři nakonec byli
o tréninky ochuzeni ještě dříve než
menší děti. „Máme zde omezený počet hráčů, takže jakmile po potvrzení

nákazy u některých rodičů přišla karanténa, nemělo cenu se scházet,“ nechal
se slyšet Janeček pro Večerník. Sám
byl podle všeho nejdříve optimista.
„Předpokládal jsem, že se to zase uvolní. Nestalo se tak, bohužel. Hráčům
jsme před rozchodem říkali, co mají
dělat, teď je to o individuální přípravě.
Zda ale budou něco dělat a dodržovat tréninkový plán, to už je na nich,“
vzkazuje svěřencům trenér Michal Janeček.
(sob)
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zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení
se stávajícím zimním stadionem podle
projektové dokumentace,“ vyjmenoval
v hrubých rysech primátor města Prostějova František Jura a doplnil, že město
Prostějov předložilo v květnu tohoto roku
žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého
kraje na spolufinancování vybudování šaten.
„Byli jsme úspěšní a obdrželi jsme návrh
smlouvy o poskytnutí dotace schválené
Zastupitelstvem Olomouckého kraje na
výše zmíněné dva miliony korun. O přijetí této dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace je oprávněno rozhod-

8ÚUVCXDCJQMGLQXÚEJwCVGPXÚTC\P÷RQMTQéKNC1NQOQWEMÚMTCLVGòO÷UVWPCXÊEUEJ
X¾NKNXÚ\PCOPQWFQVCEK
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Výstavba hokejových
šaten na zimním stadionu v Prostějově za bezmála 90 milionů korun pokračuje rychlým tempem a do konce
roku mají být hotové. Rada města
Prostějova nyní doporučuje zastupijako malý kluk, když jsem chodil na telům schválit přijetí dotace z rozpočhokej, jsem si vždycky přál naskočit tu Olomouckého kraje ve výši dvou
před prostějovskými fanoušky. milionů korun.
Doufám, že jsem je nezklamal.“
yy Co říct k dosavadním výkonům
„Předmětem veřejné zakázky, o které
a umístění týmu?
„Výkony jsou zatím hodně jsme již informovali, jsou stavební prákolísavé… Jednou hrajeme dobrý ce na výstavbě šatnového zázemí pro
zápas, podruhé nehrajeme nic moc. mládež. Jedná se o šatny se sociálním
Je ale teprve začátek sezóny,
takže doufám, že naše
výkony budou lepší
a lepší. Co se týče
umístění, na první
pohled to není
špatné, ale když se
podíváte pořádně,
tak si uvědomíte,
že na tom nejsme
zas tak dobře,
protože až všechny
týmy dohoní zápasové
manko,
tak můžeme být
hodně nízko, snad
bude příležitost to
Foto: Josef Popelka napravit.“
yy
Aktuálně
nedá nic dělat, musíme trénovat
vedete
tabulku
a uvidíme, až začneme hrát, snad se obránců Jestřábů, co se týče +/−
do toho rychle dostaneme.“
bodů (+ 5 bodů – pozn, red,). Co
yy Máte víru v to, že se rozběhlá k tomu říct? Těší vás to?
sezóna dohraje? Přece jen výhle- „Nevím, co na to říct, jsem za to rád.
dy nejsou dobré...
(úsměv) Doufám, že v tom budu
„Doufám, že se dohraje. Minulý pokračovat.“
ročník nám v Hradci Králové yy Chodila vás podporovat roukončili sezónu před play-off, dina, dokud to ještě šlo?
byl jsem z toho hodně zklamaný, „Ano, tento i minulý rok chodila
protože jsme měli vysoké ambice celá rodina.“
a nechtěl bych to zažít druhou yy Ještě před pauzou jste odehráli
sezónu po sobě.“
dvě utkání před prázdnými tribuPROSTĚJOV Velmi nečekaný spád
yy V předcházející sezóně jste za nami, jaké to bylo?
Prostějov naskočil asi do třech „Bylo to divné, bylo ticho jako nabrala hokejová sezóna. Mladí
zápasů. Během letní přípravy jste v kostele, fanoušci nám hodně prostějovští hokejisté v ní stačili
odehrát prvních pár utkání, obvyksem přišel a bojoval jste o pevné chyběli.“
místo v týmu. Jaké bylo se dostat yy V letošní sezóně jste tedy nas- le do půl tuctu. A pak konec. Korodo finálního kádru pro sezónu toupil i v dresu druholigového navirové zákazy nejprve připravily
2020/2021?
Hodonína. Jak jste spokojený? talenty o zápasy, následně i o týmo„Nemůžu říct, že jsem se do finál- A jak vaše střídavé starty vypada- vé tréninky. Uplynulý týden pak
znamenal i konec tréninkových
ního výběru úplněě dostal, protože jí?
jsem byl spíše osmý bek a moc se se „V Hodoníně to bylo super, nic mi jednotek pro šestičlenné skupinky
mnou do sezóny nepočítalo. Proto tam nechybělo, byl jsem tam velmi hráčů.
jsem měl hostování do Hodonína spokojený. Střídavé starty mám „Je velká škoda, že nás ten sajrajt
a s Prostějovem jsme byli dohod- vyřízené z Hodonína do Prostějova.“ přerušil,“ poznamenal na adresu konuti, že pokud by se zranil nějaký yy Jaké jsou vaše osobní cíle do ronaviru trenér žáků Filip Smejkal.
S kolegy dělal vše možné pro to, aby
obránce, tak bych šel pomoct. Na- zbytku sezóny?
jednou se zranilo více beků, než se „Chtěl bych se udržet u Jestřábů tréninky mohly pokračovat. Nynější
čekalo, a Prostějov si mě zavolal. Za a dostávat více prostoru, abych situace je však zcela přerušila. Přitom
začátek ročníku 2020/2021 Smejkal
tuto příležitost jsem velice rád, už mohl ukázat, co ve mně je.“
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Pokud odhlédneme od vlivu mnoha
covidových karantén, do nichž byly
různé kluby postupně uvrženy, přináší
dosavadní výsledky pouze málo překvapení. Nad očekávání se daří nováčkům ze Sokolova a Vrchlabí, nadstandard předvádějí i Benátky nad Jizerou
či Ústí nad Labem. Naopak za obecnými předpoklad spíš zaostávají Přerov,
Litoměřice, Havířov nebo Třebíč.
Co prostějovská letka? Vzhledem
k poměrně příznivému losu je průměr 1,33 nasbíraných bodů málo,
v tento moment by s odřenýma ušima zajišťoval těsný postup do předkola vyřazovací fáze. Ale ústřední
otázka pro Chance ligu i další dlouhodobé sportovní soutěže teď zní
úplně jinak: dohraje se vůbec započatá sezóna? A jestli ano, tak v jakém
objemu a podobě? Fundované odpovědi zatím bohužel neexistují.

Koho by ještě před tři čtvrtě rokem napadlo, co se stane s naším světem?
Příznivce science fiction sice nemohou události z posledních měsíců až
tolik překvapit, ale každopádně zaráží, že místo před nějakou smrtelně
nebezpečnou chorobou se většina lidstva krčí v koutě ze strachu z (ne)
obyčejného viru, který většině obyvatel nezpůsobuje skoro žádné větší zdravotní potíže.
Každopádně covid-19 a přístup k řešení jeho problematiky ničí fungování
celé společnosti. Totálně rozvrácen je například sport, kde k nejpostiženějším
odvětvím jednoznačně patří lední hokej. A pokud nahlédneme konkrétně do
Chance ligy mužů ČR, nalezneme jen ruiny normálnosti.
Celé kluby se střídavě ocitají v koronavirových karanténách, načež se pracně
snaží vracet k přípravě i zápasům, z původní termínové listiny zůstaly trosky
plné odkladů, přesunů či předehrávek. A jako vrchol všeho přišel vládní zákaz
nejen hrát utkání, ale i trénovat na ledě.
Dlouhodobě a pracně budovaná výkonnost plejerů jde k šípku, nemožnost na
sobě plnohodnotně makat natropí těžko nahraditelné škody. Podobně trpí ekonomika všech klubů, reálně hrozí jejich krachy. Nejvyšší soutěž hokejová i fotbalová sice vyjednávají o svém brzkém restartu, leč nižší patra a veškeré ostatní
masové sportování mají pravděpodobně smůlu – minimálně do konce roku
2020, možná ještě déle.
A co až se po případném rozvolnění drastických opatření covidová nákaza opět
začne víc šířit? Nastane další celoplošný lockdown? A pak další, další a další?
Inteligentní člověk odmítající současný diktát strachu musí vnitřně cítit, že tohle
není správné řešení a že jdeme špatnou cestou. Mainstreamový názor je však
jasně daný, v nějakou zázračnou odbočku obecného přesvědčení už jsem osobně
přestal doufat. Tudíž dobrovolně obětujeme lední hokej, další sport i spoustu
jiných součástí dosavadního života.
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Už skoro dvě třetiny zápasů z původního programu
byly odloženy! Jak jsou na tom jednotlivé týmy?

téma večerníku

20101911624

30

20102311647
20102211637

celý hrací systém směrem k play-off,
možná také samotnou existenci aktuálního ročníku. Nejčernější scénáře
se prostě neodvratně blíží...
Pokud se podíváme na situaci jednotlivých kolektivů Chance ligy s odehranými souboji, nejlépe jsou na tom
právě Jestřábi díky plnému počtu
deseti zvládnutých utkání! Naopak

Michal SOBECKÝ

1. Jihlava 2,29, 2. Vsetín 2,00, 3. Slavia
Praha 2,00, 4. Sokolov 1,88, 5. Kladno 1,88, 6. Poruba 1,78, 7. Benátky
1,78, 8. Vrchlabí 1,67, 9. Přerov 1,43,
10. Ústí 1,43, 11. Litoměřice 1,33,
12. Prostějov 1,30, 13. Frýdek-Místek 1,29, 14. Havířov 1,00, 15. Kolín
1,00, 16. Šumperk 0,78, 17. Kadaň
0,71, 18. Třebíč 0,50.

„Nic jiného nám bohužel nezbývá,
takže kluci trénují venku se zaměřením
na kondici. Převážně využíváme
jedno fotbalové hřiště v Prostějově,
kde hráči běhají, posilují, různě cvičí
a vymýšlíme pro ně i hry, třeba si kopnou ten fotbálek,“ popsal pro Večerník
momentální náplň práce ptačí letky
sportovní ředitel hanáckého klubu Jiří
Vykoukal.
Hlavní kouč Jiří Šejba o předchozím
víkendu zmínil variantu cestovat za
hokejovými tréninky do Polska, kde
mnoho let působil. „Jirka ale zjistil, že
nejbližší místo, kam bychom mohli
jezdit, je dvě stě padesát kilometrů
od Prostějova. Což je opravdu moc
daleko, do něčeho takového jsme
se rozhodli nejít. Nezbývá tedy než

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Další týden uplynul
a hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
jej vzhledem k současným okolnostem logicky strávili mimo led.
Místo herních tréninků a utkání na
ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu se museli nadále připravovat
ve skupinkách pod širým nebem.

pokračovat v momentální formě
přípravy, dělat maximum v rámci
možností a doufat, že nás v dohledné
době pustí zpátky na led,“ pokrčil Vykoukal rameny.
Vedení Tipsport extraligy podporované šéfy Českého hokejového svazu
i Národní sportovní agentury vyjednávalo s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou právě o tom, aby
se nejvyšší tuzemská soutěž mohla již
koncem tohoto týdne znovu rozjet.
„Připadá mi, že nás jako Chance ligu
hodili trochu přes palubu. Bavili jsme
se s ostatními prvoligovými kluby,
že se musíme spojit a zvolit nějaký
společný postup směrem k vládě ČR,
abychom i my mohli začít normálně
trénovat, případně zase rozjet soutěž.
Vzhledem k situaci kolem ministra
Prymuly se však celý proces opět
časově odsune a my budeme dál
šaškovat venku bůhvíjak dlouho,“
prohodil Vykoukal naštvaně. Nejen
on si naplno uvědomuje reálně hrozící dopady pro hokejové subjekty,
stejně jako nechápe spoustu nesmyslných pravidel. „Viděl jsem statistickou
tabulku, že při sportu covid chytí

jedno procento ze všech nakažených.
My v hokeji jsme navíc převážně
promoření – a stejně nesmíme hrát
zápasy, dokonce ani trénovat na ledě
v jinak uzavřených zimácích. Nechci
nic zlehčovat, ale takováto rozhodnutí
nazývaná hygienickými opatřeními
mi připadnou naprosto stupidní,“
nebere si Vykoukal oprávněně
servítky. „A pokud by současný
lockdown měl trvat minimálně do
konce roku 2020, jak vedení státu
zvažuje, a zároveň by hokej zůstal
úplně zavřený jako doteď, ohrozí
to samotnou existenci řady klubů!
Průběžně komunikujeme s kolegy
odjinud a všichni říkají, že září plus
říjen ještě nějak přežívají. Ovšem kdyby nezměněná výluka pokračovala
během listopadu, případně i prosince, nastaly by velké až obrovské
problémy včetně možného zkrachování v některých případech. Navíc by
vyvstala otázka, jak vůbec dokončit
sezónu, a hlavně co dál do budoucna.
Momentální řešení koronavirové
situace prostě nedává sportu ani celé
společnosti perspektivu normálního
fungování,“ připojil Vykoukal trefně.

čtvrtou formaci. Pociťujete teď
podmínkách složité, ale snad to zvzměnu v tom, jakou roli jste vy
ládneme a dočkáme se tréninků na
nebo třeba Dominik Hrníčko
ledě. Hned to bude lepší.“
nově získali?
yy Musel jste kvůli změně v
„Určitě je pro každého
tréninkovém
procesu
hráče lepší, když má
změnit jídelníček?
více minut v zápase,
„Snažím se pořád jíst
víc si věří a na ledě
stejně. Nemám nic
si více dovolí. Víc,
extra dané, smažená
než když jsem ve
jídla nebo něco podobčtvrté lajně a mám
ného…, snažím se jíst
Foto:
internet
pár minut za záspíše zdravě, i když si sem
pas. Pociťuji teď, že
tam něco o víkendu dám.
mi trenér více věří. Pak přijdou i góly a Ale nic hrozného.“
body. Rozhodně se mi hraje lépe než ve yy Hovořilo se o tom, že by Jestřábi
čtvrté lajně.“
dojížděli za ledem do Polska. Co vy
yy Jak zvládáte udržování kondice? na to?
Máte na to i nějaký svůj recept?
„Myslím si, že by to bylo super, kdyby to
„Mám plán od trenéra, tím se udržuji. Jsou vyšlo. Každý ten trénink na ledě je plus,
to třeba nějaké běhy, můžeme navíc tré- zvlášť teď, když to tady nejde. Už se všichni
novat po skupinkách. Je to v současných na led těšíme. Bylo by to rozhodně fajn.“
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Petr Chlán
Lukáš Žálčík
David Bartoš
Petr Mrázek
Dominik Hrníčko
Daniel Vachutka
Tomáš Kaut
Matěj Novák
Tomáš Jandus
Lukáš Motloch
Kryštof Ouřada
Jakub Wojnar
Michal Janeček
František Wágner
Michal Gago

535
60

Zápasy

9
1

BRANKÁØI
Zápasy Min. Ob. góly Nuly

Tomáš Drtil
František Hrdinka
Jakub Matyáš
Aleš Sova
René Piegl
Martin Pěnčík
Robin Staněk
Vlastimil Hefka

Jméno

Ondřej Bláha
Adam Wolf

Jméno

v Chance lize ÈR 2020/21

Statistiky hráèù LHK Jestøábi
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„Tak myslím si, že jsme se herně projevili docela dobře až na to, že jsme
nedávali moc gólů. Takže se výsledky
často nepřiklonily příznivě k nám. Ale
myslím si, že kdybychom pokračovali v
tom, jak hrajeme, tak by se dobré výsledky dostavily a určitě bychom mohli
pomýšlet na lepší zítřky.“
yy Vnímáte rozdíly mezi hrou v minulé a v aktuální sezóně?
„Určitě jsou změny v systému a snažíme
se jej jako tým i jednotlivci dodržovat.
Na druhou stranu si myslím, že kdybychom měli loni více času, tak se výsledky
taky dostaví. Ale bohužel to tam bylo,
jak to bylo. Teď máme naopak na zapracování více času a všichni se snaží dělat
to, co po nás trenér chce. Tak snad to
yy Když se podíváme na up- bude dobré. Tedy ne snad, bude to dolynulých deset zápasů, jak je hod- bré určitě.“ (úsměv)
notíte?
yy Hrával jste v minulém ročníku až

PROSTĚJOV V minulé sezóně
patřil k mladým puškám a zároveň k
hráčům pravidelně startujícím třeba
až ve čtvrté formaci. A dnes? Dokud
se mohlo hrát, Matěj Novák (na snímku) sbíral velmi cenné zkušenosti
ve třetí, ale také v první formaci.
V elitní pětce nakonec naskočil ve
dvou zápasech. Celkově si rozhodně
dost polepšil v ice-timu. Zatímco se
během loňské základní části pohyboval obvykle okolo jedenácti minut,
letosjich odehrál v průměru přes
čtrnáct. Mladého forvarda Večerník
vyzpovídal v době, která nejen kolektivním sportům nepřeje.

nejhůř dosud dopadla Třebíč (jen 2),
následují Havířov (5), Vrchlabí, Litoměřice a Kolín (6). Do popředí tak
nenápadně vystupuje jedno z nových
pravidel této sezóny, že při nestejném
počtu absolvovaných střetnutí bude
pořadí určovat průměr získaných
bodů na jeden duel. Jak by taková tabulka momentálně vypadala?

*QMGLKUVÆ,KJNCX[ XVOCXÆO XGFQWRTčD÷åPQWVCDWNMW%JCPEGNKI[RQFNGRTčO÷TW
\ÊUMCPÚEJDQFčFQDąGLUQWPCVQOKOWåK8TEJNCDÊ XGUX÷VNÆO  Foto: internet
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16 kolech původní termínovky odehráno pouhých 58 střetnutí, zatímco
plných 86 jich muselo být odloženo!
Tedy skoro dvě třetiny… Maličkou
náplastí je, že si některé týmy předehrály šest duelů z dalšího zápasového
programu.
Ještě mnohem horší je však naprosto
reálná představa, že vládní činitelé
prodlouží nouzový stav až do konce
kalendářního roku 2020. Tím pádem
by odpadlo dalších 15 dějství čítajících dohromady 135 špílů, což by pro
prvoligovou soutěž (a zdaleka nejen
pro ni) definitivně znamenalo nenávratné škody. I nutnost přehodnotit

Å=iND]WUpQRYDWQDOHGěLKUiW]iSDV\SRYDçXML

Schválně jsme si udělali průběžný
mezisoučet dosud odehraných a odložených utkání. Počítá s tím, že do
3. listopadu (tedy do zatím platného
konce nouzového stavu) se jistojistě
neuskuteční žádný další mač. V takovém případě bude z celkového
počtu 144 střetnutí v naplánovaných

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Trudný osud se vznáší nad všemi dlouhodobými sportovními soutěžemi 2020/21 v České republice, jež kosí vládou nařízená stopka z důvodu šíření nemoci covid-19.
Nejvíc zasaženým týmovým sportem jednoznačně je lední
hokej, kde vedle Tipsport extraligy úpí pod drsným diktátem
koronaviru i Chance liga včetně mužů LHK Jestřábi Prostějov
coby jednoho z osmnácti účastníků.

Å-H]GLWGR33ROVNDDQDWUpQLQN\""==DPěVXSSHU´őtNi0DWěM1RYiN

Kladno, Prostějov (son) - Jak už jsme
krátce informovali v minulém vydání
Večerníku, na prosinec naplánované
Winter Classic pod otevřeným nebem
ve Špindlerově Mlýně bylo kvůli
nepříznivé situaci s šířením covid-19
odloženo o dvanáct měsíců na konec
roku 2021.
Žijící legenda českého hokeje Jaromír
Jágr, který se podílí na přípravách
akce a se svým Kladnem se jej má
také účastnit, reagoval na termínový
přesun jasně. „Za této situace prostě
budu muset hrát až do těch padesáti
let, jak jsem říkal už dříve,“ slíbil se
smíchem rekordní prodloužení aktivní kariéry.

Jágr chce hrát
do padesáti!

Třebíč, Prostějov (son) Pozdvižení způsobila tajně pořízená
a na veřejnost proniknuvší nahrávka
ostrého, místy vulgárního proslovu
trenéra hokejistů Třebíče Romana
Mejzlíka k jeho svěřencům v šatně.
Kouč následně zkolaboval a skončil
v nemocnici, zatímco plejeři Horácké
Slavie se v oficiálním prohlášení omluvili. „To, že nahrávka unikla z kabiny a byla zneužita v neprospěch
trenérů, klubu i hráčů, je naprosto
neslučitelné s morálními hodnotami
člena našeho týmu. Tímto bychom
se chtěli omluvit za nepříjemnosti
okolo našeho klubu a věříme, že se
vše co nejdříve vyřeší. Trenéru Mejzlíkovi přejeme brzké uzdravení,“
zní mimo jiné v komuniké. V SK HS
se po těchto událostech rozloučili
s obráncem Šimonem Szathmárym
i bývalým kapitánem Václavem
Čejkou, naopak bek Karel Nedbal
po domluvě s vedením horáckého
oddílu zůstal.

V Tøebíèi øešili
uniklou nahrávku

Dobříš, Prostějov (son) - Jak hokejové kluby v České republice řeší
současný zákaz nejen hrát zápasy, ale
i trénovat na svých zimních stadionech? Vesměs přípravou zaměřenou
na kondici buď ve skupinkách po
šesti, nebo individuálně. A některé
týmy – tři extraligové a dva prvoligové – našly azyl na ledové ploše
pod otevřeným nebem v Dobříši.
Postupně tam nasměrovaly svou
herní přípravu během minulého
týdne Sparta Praha, Mladá Boleslav,
Plzeň, Slavia Praha i Kladno. „Je to
takový návrat do dětství, kdy někteří
z nás začínali v podobně těžkých
podmínkách. Ale nestěžujeme si,
naopak jsme rádi i za tuhle možnost
sklouznout se na bruslích. Máme
takové tréninkové Winter Classic,“
ozývalo se od hráčů po jednotkách
v poněkud bojových podmínkách.
Například Třinec pak vyrazil za
přípravou do Polska, kam se chystaly i Pardubice, Hradec Králové pro
změnu zamířil do Německa

Už skoro dvě třetiny zápasů z původního programu
byly odloženy! Jak jsou na tom jednotlivé týmy?

%*#0%'.+)#642ª8-1410#8+418º%*
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Hitem venkovní
tréninky v Dobøíši

lední hokej
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:ĂŬĠũƐŽƵƉƎşēŝŶǇ
ǌşƐŬĂŶĠŚŽŝŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝƚƵ͗
ϭ͘Ϳ ^ƚƌĞƐŽǀĠƐŝƚƵĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠǀŶĄƓĞͲ
ũşƉƎŝēĂƐƚĠŵŽƉĂŬŽǀĄŶşĚŽǀĢĚŽŵş
ēůŽǀĢŬĂŶĂƉĢƚş
Ϯ͘Ϳ EĞǌĚƌĂǀĄ ƐƚƌĂǀĂ͕ ŬƚĞƌĄ ŝŶƚŽͲ
ǆŝŬƵũĞ ƉŽũŝǀŽǀĠ ƚŬĄŶĢ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ
Ă ǌƉƽƐŽďƵũĞ ĚĞĨŝĐŝƚ ďŝŽůŽŐŝĐŬǇ ĂŬͲ
ƚŝǀŶşĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ŵŝŶĞƌĄůƽ͕ ǀŝƚĂŵşŶƽ
ĂƉŽĚ͘
ϯ͘Ϳ ůŽƵŚŽĚŽďĠƵǎşǀĄŶşĂŶƚŝďŝŽƚŝŬ
ƐŶŝǎƵũĞŝŵƵŶŝƚƵ
ϰ͘Ϳ ŚĞŵŝĐŬĠ ůĄƚŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĄƐ ŽďͲ
ŬůŽƉƵũşĂŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵǌĂƚĢǎŽǀĂƚŽƌͲ
ŐĂŶŝƐŵƵƐ
ϱ͘Ϳ 'ĞŽƉĂƚŽŐĞŶŶşĂƚĞĐŚŶŽƉĂƚŽŐĞŶͲ
ŶşǌſŶǇ͕ŬƚĞƌĠǀǇůƵēƵũşŝŽŶŝǌĂēŶşǌĄƎĞŶş
;ƚĞůĞǀŝǌŽƌǇ͕ŽďƌĂǌŽǀŬǇ͕ƉŽēşƚĂēĞͿ
:ĂŬ ƚĞĚǇ ƉŽƐşůŝƚ ŝŵƵŶŝƚƵ͍ WƎĞĚĞͲ
ǀƓşŵďǇĐŚŽŵƐŝŵĢůŝƵǀĢĚŽŵŝƚƚǇƚŽ
ǀƓĞĐŚŶǇ ǌĄƚĢǎĞ Ă ǌĄƌŽǀĞŸ ƐĞ ƐŶĂǎŝƚ
ŵŝŶŝŵĂůŝǌŽǀĂƚũĞũŝĐŚƉƽƐŽďĞŶş͘

:Ğ ŶƵƚŶĠ Ɛŝ ƵǀĢĚŽŵŝƚ͕ ǎĞ ŽƐůĂďĞŶĠ
ĂǌŶĞēŝƓƚĢŶĠƉƌŽƐƚƎĞĚşũĞǎŝǀŶŽƵƉƽͲ
ĚŽƵƉƌŽƌƽǌŶĠĐŚŽƌŽďŽƉůŽĚŶĠŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŵǇ͕ ǀŝƌǇ͕ ďĂŬƚĞƌŝĞ͕ ƉĂƌĂǌŝƚǇ͕ ŬƚĞƌĠ sŽďůĂƐƚŝďǇůŝŶŶĠũĞŵŽǎŶŽƉŽƵǎşƚ ĞůĞƵƚĞƌŽŬŽŬ͕ŵĂƌĂůşŬŽƎĞŶ͕ŬƵƐƚŽǀŶŝͲ
ƐĞǀƚĂŬŽǀĠŵƚŽƉƌŽƐƚƎĞĚşƌǇĐŚůĞŵŶŽͲ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͗
ĐĞ͕ŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵǌēĞƌŶĠŚŽ
ǎşĂǀŽƐůĂďĞŶĠŵŽƌŐĂŶŝƐŵƵŵŽŚŽƵ ĂͿ
EĂŽēŝƐƚƵŽƌŐĂŶŝƐŵƵĂƚŬĄŶşʹ ƌǇďşǌƵ͕ ŽƎĞƓĄŬƵ͕ ƓŝŝƚĂŬĞ͕ ůĞƐŶşŚŽ
ǀǇǀŽůĂƚƌƽǌŶĠǌĚƌĂǀŽƚŶşƉƌŽďůĠŵǇ͘
Ɖǉƌ͕ǎŝĚŽǀƐŬĄŵŽĐŚǇŶĢ͕ůŽƉƵĐŚ͕ŐĞͲ ďĞǌƵĂǌůĂƚŝĐĞ͕
ŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ ǌ ďƎşǌǇ͕ ũĂƐĂŶƵ͕ ĚͿ
EĂ ƉŽƚůĂēĞŶş ǀŝƌƽ Ă ďĂŬƚĞƌŝş
.WHUÅSURVWÔHGN\PÕzHPH
ďƵŬƵ͕
ǀ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ ʹ ůŝĐŚŽƎĞƎŝƓŶŝĐĞ͕ ēĞƐͲ
Y\XzÉWNH]YÙvHQÉ
b)
EĂ ŽēŝƐƚƵ ũĂƚĞƌ Ă ŵŽēŽǀĠŚŽ ŶĞŬ͕ƚŝŶŬƚƵƌĂǌŐƌĞƉƵ͕ĞůĞƵƚĞƌŽŬŽŬƵ͕
REUDQ\VFKRSQRVWLRUJDQLVPX ƷƐƚƌŽũş ʹ ŽƐƚƌŽƉĞƐƚƎĞĐ͕ ůŝĐŚŽƎĞƎŝƓŶŝͲ ǌŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬĂǀƌďǇ͕
KēŝƐƚŽƵŽƌŐĂŶŝƐŵƵƌƽǌŶǉŵŝǌƉƽƐŽďǇ ĐĞ͕ ŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ ǌ ũĂůŽǀĐĞ͕ ĞͿ
EĂ ŽēŝƐƚƵ ƚĢůĂ ŽĚ ƉĂƌĂǌŝƚĄůͲ
yWŽŵŽĐşƉŝƚşēĞƌƐƚǀǉĐŚƓƛĄǀ͕
ǀƎĞƐƵ͕ǎŝƚĂēŝďƌƵƐŝŶŬǇ͕
ŶşĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐƚşʹƉĞůǇŶĢŬ͕ŚƎĞďşēĞŬ͕
yWŽďǇƚĞŵǀƉĄƎĞēŝƐĂƵŶĢ͕
ĐͿ
EĂǌǀǉƓĞŶşŝŵƵŶŝƚǇʹĞĐŚŝŶĂĐĞĂ͕ ŽƎĞƓĄŬĂŵĞƌŝĐŬǉ͕ēĞƐŶĞŬ͘
yKēŝƐƚŽƵƚůƵƐƚĠŚŽƐƚƎĞǀĂ͕
dĢůƵ
ŵƽǎĞŵĞ ƉŽŵŽĐŝ ƉƎşƌŽĚŶşŵŝ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͕ ũĞŶ
yKēŝƐƚŽƵƉŽũŝǀŽǀǉĐŚƚŬĄŶş
 ĐşůĞŶǉŵŚůĂĚŽǀĢŶşŵ͕
ŵƵƐşŵĞǀĢĚĢƚũĂŬĂũĂŬĠƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇǀǇƵǎşƚĂŚůĂǀŶĢƐĞ
yKēŝƐƚŽƵĚƵƚŝŶǇƷƐƚŶş͕
ŶĞŶĞĐŚĂƚ ŽĚƌĂĚŝƚ Ă ǀǇĚƌǎĞƚ͘ DƵƐşŵĞ Ɛŝ ƵǀĢĚŽŵŝƚ͕ ǎĞ
yŽƐƚĂƚĞēŶǉŵƉŽŚǇďĞŵ
 ĂŽƚƵǎŽǀĄŶşŵ͕
ŝŬĚǇǎƚŽƚƌǀĄĚĠůĞ͕ƚĂŬũĞƉŽŵŽĐĚůŽƵŚŽĚŽďĢũƓşĂŶĞŵĄ
yKēŝƐƚŽƵƉŽŵŽĐşďǇůŝŶĂƉƎşƌŽĚŶşĐŚ
ǀĞĚůĞũƓşƷēŝŶŬǇ͘
;ƉƌͿ
 ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͘

ďǇƐŝēůŽǀĢŬƵĚƌǎĞůǌĚƌĂǀşŶĂƵƌēŝƚĠƷƌŽǀŶŝ͕ũĞƚƎĞďĂƉŽƐşůŝƚƐƚĂǀŶĞƌǀŽǀĠ
ƐŽƵƐƚĂǀǇ͕ŽēŝƐƚŝƚŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐŽĚŶĞēŝƐƚŽƚʹƵƐĂǌĞŶǉĐŚǀŶŝƚƎŶşĐŚƚŽǆŝŶƽĂŽĚͲ
ƉĂĚŶşĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽĂƚĂŬĠŽĚƉĂƌĂǌŝƚĄůŶşĐŚǌĄƚĢǎş͕ŬƚĞƌĠƐĞǀĞǌŶĞēŝƓƚĢŶĠŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşŵŶŽǎşĂŵŽŚŽƵǀǇǀŽůĂƚƌƽǌŶĠǌĚƌĂǀŽƚŶşƉƌŽďůĠŵǇ.
dŽƚŽ ũĞ ƚĂŬĠ ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚ Ŭ ƵĚƌǎĞŶş ĚŽďƌĠŚŽ ƐƚĂǀƵ ŝŵƵŶŝƚǇ͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ
ƐĐŚŽƉŶŽƐƚ ǀ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ ƌŽǌƉŽǌŶĄǀĂƚ͕ Ŷŝēŝƚ Ă ŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂƚ ŐĞŶĞƚŝĐŬǇ
ĐŝǌŽƌŽĚǉŵĂƚĞƌŝĄůʹĐŽǎũƐŽƵǀŝƌǇ͕ďĂŬƚĞƌŝĞ͕ƉůşƐŶĢĂƉĂƌĂǌŝƚĠ͘
&ƵŶŬēŶşŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶŽƐƚŝŵƵŶŝƚŶşƐŽƵƐƚĂǀǇ͕ŬƚĞƌĄƐĞƉƌŽũĞǀƵũĞƐŶşǎĞŶŽƵ
ŽĚŽůŶŽƐƚş͕ŶĞƐĞŶĄǌĞǀŝŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝƚ͘
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Lze se ubránit infekčním chorobám?

Poslední bylinkou, kterou lze ještě
s úspěchem sbírat i na podzim, je jitrocel. Sbíráme listy a sušíme je v malých
vrstvičkách v bedýnkách. Z jitrocele si
nejspíš připravíme čaj, který pomáhá
při kašli, zahlenění, onemocnění dýchacích cest. Můžete si připravit i jitrocelový sirup na zimu, a to tak, že jitrocelové
listy zalijete vroucí vodou a necháte do
druhého dne vyluhovat. Po přecezení
přidáte cukr nebo med a svaříte do konzistence sirupu. Ještě více léčivých látek
si uchováte tak, že čerstvé listy jitrocele
naložíte do sklenice společně s cukrem.

Jitrocel
kopinatý

I tuhle podzimní rostlinu volně v přírodě
nenajdete, zavlečena sem byla totiž ze
Středomoří. Bylina má neuvěřitelně širokou paletu pozitivních účinků – blahodárně působí na nervovou soustavu, upravuje menstruační cyklus, čistí krev
a detoxikuje, eliminuje stařecké skvrny
nebo například mírní revma. Listy pak
můžete použít de facto kdekoli byste vařili
s celerovou natí. Libeček skvěle chutná
například v polévkách, a to jak čerstvý, tak
sušený!

Libeček
lékařský

si zásoby
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PLUMLOV Byl jedním ze dvou předsedů představenstva
zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov. V této pozici
v roce 2008 vystřídal majoritního vlastníka podniku Františka Tuhého v době, kdy vyšlo najevo, že si tento navzdory nepříliš dobré ekonomické situace podniku nechával vyplácet
skutečně pohádkové odměny. Zatímco výrobní prostory někdejší největší textilky ve střední
Evropě již byly srovnány se zemí, nemovitosti jejích dřívějších vládců stále pevně stojí na
svých místech. Ale ani v jejich případech to není tak růžové, jak by si někdo mohl myslet.
I toho jsme se dotkli, když jsme zpovídali s Milivoje Žáka v interview, které vzniklo zhruba
deset let poté, co OP Prostějov vyhlásilo neschopnost splácet své dluhy.

yy Nechce se mi věřit, že nyní neděláte vůbec nic…
„Tak věnuji se psaní obveselovacích
románů. Říkám jim tak proto, neboť jejich úkolem je prostřednictvím laskavého sarkasmu
a jemné ironie přinést
dobrou náladu a lehký úsměv na rty.“

yy Jak jste se k tomu dostal?
„Celý život jsem si pro vlastní radost zapisoval různé postřehy.
Nyní se z nich snažím vytvořit
ucelenější dílo, které se podle některých pohybuje někde na pomezí mezi Hrabalem a Švejkem.“
yy Už vám nějaká kniha
vyšla?
„Ano, jmenuje se Svátečskvělá firma a jejího konce byla ani ta to neměla jednoduché, konkuní dny galeristy Hnátka
EXKLUZIVNÍ
určitě škoda. Na druhou stranu rence nespala a se stejným koncepa vydal jsem ji pod pseurozhovor
další vývoj dal za pravdu těm, kteří tem přišli i jiní.“
donymem
Miroslav
pro Večerník
pragmaticky tvrdili, že podobné yy Jaký byl vlastně váš život po
Zach. Její děj se točí
velké textilní podniky ve vyspě- OP...?
kolem náhodné životMartin
lých zemích již nemají budouc- „Pomáhal jsem mimo jiné jedné
ní změny lehkovážnénost. Všechna výroba se postupně z oděvních firem rozjíždět síť proho galeristy Huberta
ZAORAL
přesunula do zemí s nejlevnější dejen. Už to ovšem skončilo,
Hnátka a jeho souyy Je to deset let, co OP přešel do pracovní silou.“
pro menší obchodníky je velputníků jako třeba
insolvence, jak na tuto dobu vzpo- yy Nedalo se toho však při správ- mi obtížné uspět v konkurenci
dosud neznámého
mínáte?
ném postupu zachránit více?
globálních řetězců. Nyní už
spisovatele Alana Je„Činím tak se smíšenými pocity. „Jsem rád, že se podařilo zachovat s textilem nemám nic spolínka či absurdního
ƽŵ DŝůŝǀŽũĞ ĄŬĂ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ũĞŶ ŬŽƵƐĞŬ
Na jednu stranu se smutkem, pro- alespoň výrobu obleků na míru, lečného, jsem v ústraní a užívám
milionáře Theodora
ŽĚ ŬŽƐƚĞůĂ ǀ WůƵŵůŽǀĢ͘ :ĞŶ ƉĄƌ ŵĞƚƌƽ ŽĚƐƵĚ
tože Oděvní podnik Prostějov byl které odkoupila jiná firma. Nicméně si důchodu.“
Lopaty a jejich záhadƐƚŽũş ǀŝůĂ &ƌĂŶƚŝƓŬĂ dƵŚĠŚŽ͘ dĞŶƚŽ ĨĂŬƚŝĐŬǉ ǀůĂƐƚŶşŬ KW
ných dámských protějšWƌŽƐƚĢũŽǀďǇůǀƌŽĐĞϮϬϬϴǌǀĞĚĞŶşƉŽĚŶŝŬƵƐĞƐĂǌĞŶŵŝŵŽ
ků. Nyní dopisuji další
ũŝŶĠŝƉƌŽƚŽ͕ǎĞǀǇƉůƵůŽŶĂƉŽǀƌĐŚ͕ǎĞƐŝŶĂŽĚŵĢŶĄĐŚŶĞͲ
dvě, první z nich nese název
Spravedlivý svůdce žen.“
ĐŚĂůǀǇƉůĂƚŝƚϮϲŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶ͘WƎĞĚƐĞĚŽƵƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂ
5EĂƌŽǌĞŶϮϮ͘ƷŶŽƌĂϭϵϱϳǀ<ƌŽŵĢƎşǎŝ
yy K Večerníku se doKĚĢǀŶşŚŽƉŽĚŶŝŬƵƐĞŶĄƐůĞĚŶĢƐƚĂůDŝůŝǀŽũĄŬ͕ŝŽŶǀƓĂŬ
5sǇƐƚƵĚŽǀĂůŐǇŵŶĄǌŝƵŵǀ<ƌŽŵĢƎşǎŝĂƉŽƚĠŝĚŽƉƌĂǀŶşƉƌƽŵǇƐůŽǀŬƵǀĞƐŬĠdƎĞďŽǀĠ͘EĄƐůĞĚŶĢ
neslo, že váš dům stojící
ďǇůƉƎŝũĂƚŶĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽƵĨĂŬƵůƚƵ&ĞĚĞƌĄůŶşƓŬŽůǇĚŽƉƌĂǀǇĂƐƉŽũƽǀŝůŝŶĢ͕ŬƚĞƌŽƵĚŽŬŽŶēŝůǀƌŽĐĞ
ďǇů ƉŽǌĚĢũŝ ŽďǎĂůŽǀĄŶ ǌ ƚŽŚŽ͕ ǎĞ ƐĞ ƉŽĚşůĞů ŶĂ ǀǇǀĄĚĢŶş
u kostela v Plumlově se
1982.
ƉĞŶĢǌ ǌ ŬƌĂĐŚƵũşĐşŚŽ ƉŽĚŶŝŬƵ͘ Ŷŝ ũĞĚĞŶ ǌ ŶŝĐŚ ǀƓĂŬ
prodává. Proč?
5WŽĚǀŽƵůĞƚĠŵƉƽƐŽďĞŶşǀWƌĂǌĞŶĂƐƚŽƵƉŝůǀƌŽĐĞϭϵϴϰĚŽKWWƌŽƐƚĢũŽǀ͘KĚƌŽŬƵϮϬϬϭƉƽƐŽďŝůũĂŬŽ
ŶĞďǇůƉƌĂǀŽŵŽĐŶĢƵǌŶĄŶǀŝŶŶǉŵ͘KďĂĚůŽƵŚŽůĞƚşǀƌĐŚŽůŶş
„Ano, je to tak, budu se
ēůĞŶƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂKW͕ũĞŚŽǎƉƎĞĚƐĞĚŽƵƐĞƐƚĂůǀƌŽĐĞϮϬϬϴ͘ƉŽĚŶŝŬƵŽĚĞƓĞůǀƎşũŶƵϮϬϭϮ͘
ƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůĠƚĞǆƚŝůŶşŚŽƉŽĚŶŝŬƵƐĞƌŽǌĞƓůŝĂǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ
stěhovat. Je to nezbytné
5DĄƚƎŝƐǇŶǇ͘WƌŽƐƚƎĞĚŶşƐǇŶ<ĂƌĞůũĞƐŽĐŚĂƎĞŵĂǀƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝƉƽƐŽďşŶĂŚƌĂĚĢşƚŽǀ͘
5DĞǌŝũĞŚŽǌĄůŝďǇƉĂƚƎşƉƌƽǀŽĚĐŽǀƐƚǀş͕ƐǀĠƉƎĄƚĞůĞƐĞǌŶĂŵƵũĞƐĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌŽƵŝŚŝƐƚŽƌŝşǌĞũŵĠŶĂ
ƐŽƵĚŶşĐŚƉƌŽĐĞƐĞĐŚƐǀĢĚēŝůŝƉƌŽƚŝƐŽďĢ͘
kvůli situaci, která naWƌĂŚǇ͕sşĚŶĢ͕WĂƎşǎĞ͕<ƌĂŬŽǀĂĂĚĂůƓşĐŚŵĢƐƚ͘ŬƚŝǀŶĢƐĞǌĂũşŵĄŝŽǀǉƚǀĂƌŶĠƵŵĢŶş͕ǀŽďůŝďĢŵĄ
stala v naší rodině. S žeƌĄĚŵŝŵŽũŝŶĠƵǎŝƚĠƵŵĢŶşǌŽďĚŽďşďŝĞĚĞƌŵĞŝĞƌƵēŝƐĞĐĞƐĞ͕ĨĂƐĐŝŶƵũşŚŽŶĂƉƎşŬůĂĚĚşůĂĂƌĐŚŝƚĞŬͲ
nou se totiž rozvádíme.
/KNKXQLä¾M\122TQUV÷LQXQFGwGNRąGFQUOKNGV[
ƚĂƵƓĂŶĂ:ƵƌŬŽǀŝēĞ͘dĂŬĠƌĄĚƉşƓĞ͕ŶĂƉƐĂůƵǎŶĢŬŽůŝŬĚĞƐşƚĞŬƉŽǀşĚĞŬ͕ǀŶŝĐŚǎǀǇĐŚĄǌşǌĞƐǀǉĐŚ
Víc bych se o celé záležitosti

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ǎŝǀŽƚŶşĐŚǌŬƵƓĞŶŽƐƚşĂŶĞĐŚĄǀĄƐĞŝŶƐƉŝƌŽǀĂƚůŝĚŵŝ͕ŬƚĞƌĠƉŽƚŬĂů͘
nechtěl bavit.“
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REDAKCE UZAVŘENA
ALE MY JEDEME DÁL...

AKCE TRVÁ DO KONCE
LISTOPADU 2020!
NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!
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Doslova zemětřesení zažijeme ve vzájemných vztazích. Hrozí ukončení nejen partnerských soužití, ale také mnohých přátelství či dlouholetých výhodných styků.
Prosazovat se budou Prostějované, kteří se vydají na sólovou dráhu.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Partner vám zřejmě bude zahýbat, na což ovšem sami nepřijdete,
nýbrž vám to „vyslepičí“ nejbližší
kamarádi. Budete z toho hodně
zdeptaní, na druhé straně si konečně ve vztahu uděláte pořádek.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří
prahnou po odvetě za vaše dřívější chování. Zřejmě jste někomu
pořádně šlápli na kuří oko, neboť
okolo vás to začne vřít a setkáte se
s nevraživostí i touhou po pomstě.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nedávejte si tentokrát žádné velké
cíle, nemáte dostatek vůle je splnit. Zůstaňte při zdi i při vymýšlení
svých pracovních plánů. Nejlépe
bude, když se stáhnete někam do
ústraní a odpočinete si.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dostanete báječný nápad, ze kterého byste mohli profitovat. Potíž je
pouze v tom, že ho nedokážete realizovat sami. Potřebujete spojence,
kteří by vám pomohli. Vybírejte si je
ale opatrně a zároveň důkladně.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Nepracujte s ostrými nástroji, reálně vám hrozí nebezpečí úrazu. Pokud se přece jen vrhnete na domácí úklid nebo na práci na zahradě,
vybírejte si jen ty činnosti, kterými
neohrozíte své zdraví.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Poslední dobou se s partnerem
jen hádáte, což neprospívá vašemu
vztahu. Zkuste na několik dní žít
odděleně, využijte například nabídky nadřízeného ke služební cestě.
Určitě přijdete na jiné myšlenky.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Ve vašem okolí se objeví člověk, který vás na první pohled zaujme. A vy
na první pohled celý život dáte!
Zkuste navázat hovor a okamžitě
poznáte, jestli si dotyčný vůbec zaslouží vaši pozornost.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Úspěšně proplouváte životem,
a mnohdy dokonce bez toho, že
byste výrazněji přiložili ruku k dílu.
Tentokrát ale bude všechno jinak.
Budete postaveni před problém, se
kterým si musíte poradit úplně sami.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Není ve vašich silách stihnout
všechny úkoly, které před vás postaví nadřízený. Aniž byste chtěli svému šéfovi odporovat, zkuste si práci
rozdělit na několik menších částí.
Budete pomalejší, ale úspěšnější.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Poměrně hodně rádi a často porušujete dopravní předpisy. To se
vám v následujících dnech vymstí.
Stanete se viníkem nehody, ke které
vůbec nemuselo dojít. Budete platit
jako mourovatí.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Přepadne vás únava, kterou budete
překonávat jen velice těžko. Pokud
chcete opravdu nabrat nové síly
a energii, vydejte se do hor a podnikněte krátké, ale časté výšlapy.
Příroda vás nabije energií.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Máte pro strach uděláno, takže se
nezaleknete žádných úkolů, byť
jsou nebezpečné. Za jejich splnění
si ale nechte řádně zaplatit, protože
odměnu si více než zasloužíte. A peníze investujte do rodiny.

INFORMUJE
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Hospodářská komora České republiky oceňuje, že poslanci schválili
zavedení paušální daně pro živnostníky, kterou Hospodářská komora
poprvé představila v roce 2016 jako
nástroj, jak živnostníkům ulevit od
administrativy. Tím, že vyhověli také
požadavku Hospodářské komory
zvýšit limit pro vstup do paušálního
režimu z 800 tisíc na 1 milion korun
tržeb ročně, dosáhne na paušální
daň větší skupina živnostníků z řad
neplátců DPH.
Hospodářská komora koncept paušální
daně poprvé představila podnikatelům
a vládě v Olomouci před čtyřmi lety na
celorepublikovém sněmu, jehož hlavním
tématem byly právě překážky při podnikání. Za konceptem paušální daně stojí
někdejší první náměstek ministra financí, který byl zodpovědný za daně, a současný ředitel Odboru legislativy, práva

a analýz Hospodářské komory Ladislav
Minčič. Po několika jednáních koncept
převzaly také ODS a hnutí ANO 2011
do svých volebních programů.
Smyslem paušální daně je, aby živnostníci nemuseli podávat tři různé formuláře
– daňové přiznání a přehledy o příjmech
a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale zároveň aby nemuseli komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách.
Záměrem tedy je, aby podnikatel posílal
jen jednu platbu finančnímu úřadu. Povinností finančního úřadu bude, aby vyinkasované prostředky podle zákonného
klíče přeadresoval i zbylým dvěma institucím – správě sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovně.
Hospodářská komora paušální daň od
začátku koncipovala jako alternativní
dobrovolnou možnost, nikoliv povinný
způsob stanovení výše daně a pojistného.

Pro některé OSVČ může znamenat vyšší odvody, nicméně přitažlivost paušální
daně spočívá v jednoduchosti a nižší administrativě včetně té spojené s kontrolami a pokutami.
Podle Hospodářské komory paušální
daň může mít v dlouhodobém horizontu i pozitivní dopad na státní rozpočet.
Může být totiž příležitostí k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli,
kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovaného zákonného nastavení žádnou daň z příjmů
neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků
a sankcí.
Hospodářská komora zároveň oceňuje,
že ministryně financí Alena Schillerová
a její kolegové na ministerstvu financí
naslouchali podnikatelům a rozhodli se
koncept paušální daně uvést v život.
TZ HK ČR

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

nákupní
servis
pro vás

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A
NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má
aktuálně změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30, čtvrtek jen pro objednané klienty.

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

RÙZNÉ

... tentokrát ze sortimentu: BONBÓNY…

Bonpari original 90g

17,90

-

29,90

17,90

17,90

17,90

Hašlerky original 90g

18,90

16,90

17,90

16,90

16,90

17,90

Slavia 90g

18,90

-

17,90

16,90

17,90

17,90

Klokanky 90g

18,90

-

17,90

16,90

17,90

-

Toffo 90g

-

-

-

24,90

24,90

-

Doxy fruits 90g

-

-

19,90

-

-

-
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Bonbon je cukrovinka, která se poprvé objevila v 17. století ve Francii.
Původně jedly bonbóny děti na královském dvoře a povykovaly: „Dobré!
Dobré!“ (francouzsky – „Bon! Bon!“). Takto vznikl název této lahodné
cukrové hmoty. Později se výroba bonbónů zdokonalovala a začaly se vyrábět různé druhy – cucavé, ovocné, karamelové, čokoládové, kyselé i gumové. Bonbony si našly velkou oblibu u dětí, ale i dospělých. Proto jsme
vyrazili k regálům supermarketů a zjistili, že original Bonpari nabízí nejlevněji hned čtyři z nich (Albert, Kaufland, Tesco, Penny market), Hašlerky tři (Lidl, Kaufland, Tesco). Pro bonbony Slavia i Klokánky se vyplatí
navštívit Kaufland, Toffo jsme objevili v Kauflandu a tesku, Doxy fruits
nabízí pouze Billa.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 21. října.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Odběratelské trafostanice: Bedihošť
Obec: Ptení
Dne: 9. 11. 2020 od 7:30 do 14:30 Dne: 16. 11. 2020 od 7:30 do závlaha (č. 300681), Bedihošť Pro15:30 hodin.
biotech (č. 300668).
hodin.
Vypnutá oblast: Blahoslavova č. Obec: Zdětín
Vypnutá oblast: Ptení č. p. 291.
11, 13, Floriánské nám. č. 1, bus. Dne: 20. 11. 2020 od 7:30 do
Obec: Prostějov
Dne: 9. 11. 2020 od 10:30 do stanoviště, Skálovo nám. č. 4 (so- 13:30 hodin.
kolovna), 5 (ZŠ), 6 (knihovna).
Vypnutá oblast: část obce Zdětín 12:30 hodin.
od křižovatky u č. 98 (pohostinství)
Vypnutá oblast: fa. Mubea Pre- Obec: Bedihošť
cision Steel Tubes s.r.o. Kralický Dne: 18. 11. 2020 od 7:30 do oboustranně směrem po konec obce
13:30 hodin.
sm. Bělecký Mlýn vč. přilehlých ulic,
Háj.
Vypnutá oblast: část obce Bedihošť: celá část v okolí hřiště, na levé straně
Obec: Ondratice
Dne: 12. 11. 2020 od 7:30 do celé ulice: L.Svobody, Sv. Václava. po bývalé koupaliště s okolím, dále
Jednostranně ulice Nerudova od chatové lokality Mokřiny, Blata, Bě14:30 hodin.
Vypnutá oblast: Ondratice: č. 443 po č. 85, jednostranně ulice lecký Mlýn po č. 213 (sm. Ptení), vč.
oboustranně od č. 109 a 67 po ko- Palackého od č. 410 po č. 562, Ko- penzionu, přejezdu ČD atd.
nec obce směr Brodek u Pv (vč. č. mendova, Zátiší, Jiráskova, Za far- Obec: Prostějov
mou. Jednostranně ulice Nerudova Dne: 20. 11. 2020 od 7:30 do
146, 125, 98).
od č. 529 po č. 439 (vč. č. 443). Jed- 13:30 hodin.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 12. 11. 2020 od 7:30 do nostranně ulice Palackého od č. 513 Vypnutá oblast: odběratelská trapo č. 470. Areál cukrovaru, č. 518, fostanice STARÝ AGROSTROJ
14:30 hodin.
Vypnutá oblast: Kralice na Hané: 53 a 4 na ulici Tovární. Bedihošť č. p. (č. 300664).
48, areál fy ZEMPRAVLACH s.r.o.
E.ON Distribuce, a.s.
celá ulice Prostějovská.
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Kino klub
Duha
Školní 4, Prostějov

do 30. října
LUKÁŠ KOVÁČIK:
ORGANICKÉ ZAHRADY
výstava děl malíře a absolventa Fakulty
umění v Ostravě
ATELIER INTERMEDIA II AVU:
SEBEVĚDOMÍ
JE POLITIKUM
výstava studentů Akademie výtvarných umění v Praze

Prostějovská odbočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově
postiženým klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15 POUZE: pondělí 9.0012.00 hodin.

5176öä
Vážení čtenáři,
na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020
o přijetí krizového opatření, které je platné od 14. října 2020,
kdy se zakazuje pořádání hromadných akcí v počtu vyšším
než 6 osob ve vnitřních prostorech, musíme bohužel odložit
předávání výher VELIKONOČNÍ A DETEKTIVNÍ soutěže, které
mělo proběhnout 22. října 2020. Náhradní termín je stanoven
na 11. listopadu 2020. Při jakékoliv změně budeme výherce dále
informovat. Omlouváme se za vzniklé komplikace a věříme,
že se brzy ve zdraví setkáme.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

V

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

Startujeme již tento čtvrtek

29. října2020

přesně v 10.10 hodin

CHCETE SI
OBJEDNAT
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Prostějovská stopa na kvalifikaci o ME:

Fotbalistka Szewieczková
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Těžkého soupeře měly v pátek ve kvalifikaci o ME žen proti sobě Češky.
V Seville totiž narazily na španělský výběr. A favorit z jižní Evropy uspěl: vyhrál 4:0. Přesto
ale může být srdce prostějovského fanouška potěšeno. V základní sestavě totiž nastoupila také Tereza Szewieczková. Ta část své hráčské kariéry strávila v Prostějově, kde nastupovala ještě za 1. Fotbalový klub Prostějov. A to mezi lety 2009 až 2011. Szewieczková se
taky v zápase zapsala do statistik, v prvním poločase obdržela žlutou kartu. V utkání si
nakonec připsala 64 minut na hřišti. V dalším souboji proti Ázerbájdžánu, který je na programu zítra od 17.00 hodin, by mohla dostat ještě více prostoru. Zápas můžete sledovat
v přímém přenosu na ČT SPORT.
Foto: Facebook

(VNiĀNRPiSUREOpP

MALÁ KOPANÁ

DRUHOU OKRESNÍ LIGU ,?K<?GD?<GnÁNKJIUJüD
VYHRÁL TÝM SPOJENÉ
KLUBY ČEHOVICE/HLUCHOV UOMµOTMJNOJP

PROSTĚJOV Skvělá zpráva pro 2.
okresní ligu v malé kopané mužů
ČUS Prostějovska 2019/20: navzdory koronavirově zapeklité
době byla zdárně dokončena! Povedlo se díky tomu, že účastníci
soutěže předehráli zápasy závěrečného kola ještě před celostátním zákazem veškerého sportování, který nastal 12. října.
Druholigový triumf suverénně
potvrdil mančaft Spojené kluby
Čehovice/Hluchov smetením nakonec pátého MK Klopotovice
6:0. Druhé místo udrželo SK Mexiko Víceměřice remízou 3:3 se

třetím SK Dřevnovice v přímé bitvě
o tyto dva medailové posty. Čtvrtou pozici uhájila podzimní štika
FC Zavadilka Prostějov vydrcením
sedmého FC Béci Prostějov 5:0.
A v souboji o únik ze dna tabulky
uspěl výběr TJ Ohrozim těsným
přestřílením FC Juniors Hluchov
6:5, tudíž ohrozimský tým poskočil
na šestou příčku a hluchovští Junioři skončili poslední osmí.
Z celé okresní sezóny malé kopané
trvající mimořádně půldruhého
roku tak už zbývají pouze čtyři prvoligové duely. Uskuteční se ještě
letos?
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
4. KOLO (předehráno v sobotu 10. října)
Hřiště Dřevnovice a Ohrozim: Spojené kluby Čehovice/Hluchov – MK
Klopotovice 6:0, FC Zavadilka Prostějov – FC Béci Prostějov 5:0, TJ Ohrozim – FC Juniors Hluchov 6:5, SK Mexiko Víceměřice – SK Dřevnovice 3:3.
ýHKRYLFH+OXFKRY
9tFHPČĜLFH
'ĜHYQRYLFH
=DYDGLOND39
.ORSRWRYLFH
2KUR]LP
%pFL39
-+OXFKRY

.RQHÿQiWDEXOND









SONDA
MARKA
SONNEVENDA





































PROSTĚJOV S nemalými problémy se
v současnosti potýká
klub 1.SK Prostějov.
Ten už na jaře avizoval, že vinou protikoronavirových
nařízení přišel o více než půl milionu korun od sponzora. V současnosti ale je, jak přiznává předseda
klubu, situace ještě horší... „Bude
to problém, obtížnost situace pociťujeme. Máme další problém
s partnery, celkově už jde asi o tři
nebo čtyři smlouvy a o ztrátu okolo dvou milionů korun,“ přiznal
František Jura.
V souvislosti s tím dokonce nehovoří jen o „problémech“, ale rovnou
o „přežití“. „Situace je horší než na
jaře. A jediné světlo na konci tunelu vidím v programu Covi-Sport.

Vzhlížíme k tomu jako
k jediné reálné pomoci, díky které bychom
měli přežít,“ vyjádřil
se Jura.
Štěstím v neštěstí je, že hráči jsou
zatím zdraví. „Píchal má akorát svalový problém, jinak jsou v pořádku
a v rámci možností se připravují
na trénincích,“ uvedl pro Večerník
předseda 1.SK Prostějov.
Zatím ovšem není jisté, zda a případně kdy se Fortuna:Národní liga
letos rozběhne, výjimku dosud fotbaloví profesionálové dostali pouze
k tréninkům. „Bylo předjednané, že
by se první liga začala hrát o víkendu 2. a 3. listopadu. Ale informace
o tom, kdy bychom mohli začít hrát
my, dosud nemáme,“ posteskl si
František Jura.
(sob)

EXKLUZIVNĚ

CHCETE SI
OBJEDNAT
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Atlet Ladislav Adamík

oslavil 96

PROSTĚJOV
Úctyhodného
věku šestadevadesáti let se před
týdnem dožil bývalý kvalitní prostějovský atlet Ladislav Adamík.
Osobní výročí blížící se magické
stovce oslavil v pondělí 19. října.
„Ještě jako aktivní atlet byl platným
členem našeho družstva mužů SK
Prostějov. Jeho milovanou disciplínou byl skok o tyči, právě této
disciplíně se více věnoval také kvůli
svému synovi – tyčkaři. Společně s kamarádem, široké veřejnosti
známým Janem Mrázkem trávili
spoustu času na atletickém hřišti.
Po ukončení aktivní kariéry se pan
Adamík stal členem oddílového
výboru SK Prostějov a později jeho
předsedou. Za jeho vedení dosáhli
především kluboví dorostenci výborných výsledků v rámci celého
Československa. Atletice pak zů-
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Kde se dá
sportovat
spouštíme a jak
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stal věrný i v pokročilém věku coby
rozhodčí. Všichni prostějovští atleti
mu gratulujeme k narozeninám a do
dalších roků přejeme hlavně pevné
zdraví,“ uvedl v blahopřání předseda
Atletického klubu Prostějov Milan
Čečman.
(son)

strana 48
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ŠANCE NA FOTBALOVOU OBRODU
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Vím, tohle je sportovní strana i rubrika a v drtivé
většině zde rozebíráme sportovní témata. Přesto
mi nedá se alespoň v krátkosti nevrátit k nedávným
krajským (a senátním) volbám, které jen utvrdily
mou zásadovou apolitičnost.
Veškeré volby totiž z osobního přesvědčení vynechávám. Už nějakých dvacet let, tedy skoro polovinu
svého života. Když se mě někdo ptá proč, odpovídám, že bez ohledu na jejich výsledky se mnohaleté
dění po nich stejně takřka neliší, ať vyhraje a prohraje kdokoliv.
Navíc se snažím politiku pro klid vlastní duše vůbec
nesledovat, ačkoliv některé informace se člověk prostě
dozví, ať chce, nebo nechce. Například tu, že v Olomouckém kraji teď zvítězila jedna strana, ale vládnout
budou ty poražené, jež se spojily do koalice.
Já nejsem přívržencem pravice ani levice, tohle je
mi fakt jedno. Obecně mi však přijdou zvrhlá taková pravidla, která nerespektují hlasování lidí a jdou
přímo proti názoru veřejnosti. To pak volby opravdu
nejsou vlastně k ničemu. A když zabrousím do sportu, připomínají mi tyhle v politice dovolené praktiky
cinklé zápasy s předem domluveným rezultátem.
S čímž nechci mít nic společného.

Převratné události se právě dějí v českém fotbalu.
Dosud absolutně nedotknutelný místopředseda
FAČR Roman Berbr byl zatčen policií pro důvodné
podezření z korupce, stejně jako několik jeho známých funkcionářských nohsledů, vyšetřovány jsou
i dvě desítky rozhodčích či delegátů.
Patřím mezi ty, kteří už spoustu let nepochybovali
o Berbrově všeobjímající temnotě. A proto jsem měl
po jeho vzetí do vazby podobné pocity, jako když na
konci Tolkienovy trilogie Pán prstenů konečně padl
pán zla Sauron a s ním se propadla do nicoty jeho
Temná věž i veškeré hordy válečných oblud.
Na to mít slzy štěstí v očích jako Gandalf a užívat si
pocit obrovského zadostiučinění je však příliš brzy.
V české fotbalové realitě totiž sice zmizel ze scény
nejvyšší šéf mafie, ovšem na stráži zůstala jeho extrémně početná chapadla prorůstající celým prostředím tuzemské kopané.
Očista nyní musí pokračovat odspodu, jak se nechali správně slyšet mnozí odborníci. To znamená pro
všechny jedno – přestat se bát Berbrova prohnilého
vlivu a na volbách do okresních i krajských svazů
zvolit začátkem příštího roku do čela taková vedení,
jež pomohou očistit celé tohle sportovní odvětví.

Ani trochu klidným mě nenechala rovněž nedávná
demonstrace proti přísným koronavirovým opatřením vlády ČR. V Praze na Staroměstském náměstí se
sešlo několik tisícovek lidí, kteří stejně jako já zásadně
nesouhlasí se současným řešením situace v souvislosti
s covid-19.
Oficiální výstupy mainstreamových médií po téhle
akci zněly informačně jasným způsobem – sebranka
problémových anarchistů a fotbalových hooligans vyvolala násilné nepokoje, jež policejní složky hrdinně
zpacifikovaly. A tento vydařený zásah si Andrej Babiš
a Roman Prymula spokojeně pochvalovali.
Naštěstí už nežijeme v dobách komunistické totality,
kdy jediné zveřejnitelné zprávy byly právě ty politicky
oficiální v tisku. Momentálně máme demokracii (alespoň na papíře) a díky moderním technologiím i některým objektivním médiím se lze dozvědět, jak to na
„Staromáku“ bylo doopravdy.
Že většina potyček vznikla až poté, co po výzvě k předčasnému ukončení demonstrace kordony policistů
záměrně ucpaly cesty vedoucí z náměstí a na zažehnutí
nepokojů se podíleli speciálně nasazení provokatéři.
Taky vám to připomíná listopad 1989 a obludný návrat
k tehdejším praktikám? Takhle tedy ne!

PRAHA Na základě nových opatření vydaných vládou České republiky se změnily také aktuální
podmínky pro sportování. Možnosti shrnula Národní sportovní
agentura (NSA) následovně:
JE MOŽNÉ – aby venkovní sportoviště byla v provozu, ALE
NENÍ MOŽNÉ – aby byla venkovní
sportoviště využívána amatérskými
sportovci, jelikož pohyb je omezen
tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště
JE MOŽNÉ – sportovat v přírodě
a parku (tedy také doprava do přírody a parku)
NENÍ MOŽNÉ – sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách
s výjimkou členů domácnosti
PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI
JE MOŽNÉ – cesta na venkovní sportoviště, pokud se jedná o cestu do
zaměstnání (profi sportovci), a jeho
následné používání ve více než 2 osobách, pokud se jedná o zaměstnance
stejného zaměstnavatele, nebo osoby
společně vykonávající podnikatelskou, nebo jinou obdobnou činnost
NENÍ MOŽNÉ – využívat vnitřní
sportoviště

www.vecernikpv.cz
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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CHCETE SI
OBJEDNAT

Prostějovsko (sob) - Řada celků si
nesla z minulých sezón cejch outsiderů. Ale jak si vedly tento podzim?
Lépe, zní u většiny odpověď. Mostkovice sice zprvu opět tápaly, nakonec se jim ale podařilo několik zápasů opanovat a drží šanci na záchranu.
Totéž se dá říct o Protivanovu, kterému se daří lépe než v minulé sezóně, i když ne o moc. Otaslavice se
naopak vyšvihly a třetí sezónu po návratu z okresních soutěží se naplno
zapracovaly do fotbalové 1.B třídy.
Kdo naopak propadl? Jednoznačně
Plumlov! A stále se nedaří Smržicím,
které velkou většinu svých utkání
prohrály.
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Prostějovsko (sob) - Dvě důležité otázky se nabízely při začátku
ženských soutěží na Prostějovsku.
Jak budou vypadat souboje rivalek
z Držovic a Protivanova a jak se zejména Držovice poperou s odchodem řady hráček právě do druhého
z klubů? První vzájemný mač ukázal, že půjde o derby jako řemen,
naštěstí ale bez zákeřností. Rovněž
se ale přes celou dosavadní sezónu
ukazovalo, že odchod hráček Držovice bolí. Tým se z půlky tabulky v minulém ročníku propadl na
nejnižší příčku, dostával pravidelně
příděly a je zřejmé, že mu koronavirová pauza přišla vhod.
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Prostějovsko (sob) - Jestli byl na
něco fotbalový podzim bohatý, pak
na rošády mezi třemi tyčemi. Velké
postihly zejména Kostelec na Hané,
ten se musel rozloučit jak s Hradečným, tak se Zelinkou. Klenovice na
Hané pak podruhé v krátké době
zase opustil brankář Pokorný. Problémy v brankovišti měli rovněž
v Plumlově, kde dokonce v posledních zápasech musel zastupovat navrátilec Parák. Týmy z Prostějovska
si tak prošly často skutečně horkými
chvilkami. Jak se ale později ukázalo,
vesměs se s těmito důležitými změnami v brankovišti dokázaly poprat.

Zmìny v brankovišti
SRVWLKO\ÔDGXWÙPÕ

Prostějovsko (sob) - Týmy stárnou a stárnou. Nemáme mladou
krev, zoufají si často trenéři a fotbaloví funkcionáři. V tomhle směru v klidu mohou být v Lipové.
Tým z těch na Prostějovsku patří
k těm zdaleka nejmladším, je v něm
pouze jediný třicátník, na druhou
stranu ale nezasáhl do zápasů žádný hráč z mladšího ročníku, než je
2000. Mužstvo je ale přesto nejmladším na Prostějovsku, přestože
Lipová téměř nedisponuje mládeží.
Tedy zejména ne v takovém věku,
aby mohla místní „áčko“ posilovat.

Mladá Lipová
znovu øádila

RYCHLÝ

příchozí mladík z Konice do Kostelce na Hané David Škrabal příliš prostoru nedostával. Kostelec na Hané
však mohl sázet na jiné hráče. Třeba
na Davida Preislera, který se po roční pauze vrátil k fotbalu a v soutěži
byl hned druhým nejúspěšnějším
střelcem (10 branek). Určice naopak
zprvu nebyly stoprocentně nadšené
z nováčka brankáře Lukáše Sohlicha. „Nejsem úplně spokojený s jeho
přístupem,“ hlásil začátkem sezóny
trenér David Kobylík. Jak se ale ukázalo, právě Sohlich se stal důležitým
článkem sestavy, posunul Určice výš
tabulkou. Čechovice pak hodně sázely na navrátilce do sestavy Luďka Jahla. Nicméně schopný střelec se brzy
znovu zranil.
Když se podíváme ještě o úroveň
níže, zjistíme, že jak Haná Prostějov,
tak Jesenec-Dzbel v I.B třídě O KFS

slušně posílily. Haná přivedla například Štefana Danise, který se hned
stal nejlepším střelcem týmu. Navíc
může být Haná spokojená i s tím, že
ani přes odchod jeho kolegy Patrika
Gábora neopustil střelecký apetit Tomáše Cibulce. Jesenec-Dzbel zase posílil o ne zcela obvyklý tandem otce
se synem. Oba Liškové hrají pravidelně, Martin Liška přinesl zkušenosti,
drzost i zakončení. Oba se zdají být
pro tým výhrou. Podobně jako duo
pro Smržice Michal Obručník a Jiří
Kratochvil, kteří si na hřišti ukrojili
hodně času. Otaslavicím pak zase
hodně pomohl navrátilec Michal Kaláb, Mostkovice řešily děravou sestavu různě. Trenér Ivo Kroupa se mohl
spolehnout na pomoc několika navrátilců. „Mužstvo dnes z hřiště vedl
Ondra Milar a z lavičky Vašek Dadák
a Jirka Hanák. Když vezmu všechny,

kteří s námi byli od začátku sezóny,
tak nám dnes kvůli různým zraněním
a nemocem chybělo přesně dvanáct
hráčů,“ hlásil Kroupa začátkem října
po vítězném zápase.
Na závěr se ještě ohlédněme, od kterých hráčů se očekávalo více branek?

V první řadě to je nepochybně již
zmíněný Patrik Gábor, který ovšem
přešel o dvě úrovně výše. A nedalo se
tedy čekat, že by měl v průměru pomalu gól na zápas. Góly ale chyběly
taky Jesenci-Dzbelu od Zbyňka Polese. Příliš se neprosazoval ani Martin
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Foto: Michal Sobecký

yy Jak byste zhodnotil podzimní
dění v krajských fotbalových soutěžích? Co se povedlo, s čím je naopak spokojenost menší?
„Pokud jde o soutěže, tak bych řekl,
že úroveň soutěží v kraji je velice
slušná po organizační stránce. Servis,
který krajský fotbalový svaz klubům
poskytuje, je podle mě jeden z nejlepších v okolí. Takže kluby nemají
moc důvodů proč si stěžovat a soutěže nám probíhají plynule bez nějakých větších problémů. A nejsou

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Prakticky stoprocentní je konec amatérských fotbalových soutěží o tomhle podzimu.
Ve dvou třetinách zápasové jízdy je
ukončila koronavirová nařízení. Je
tedy nyní na čase bilancovat. K tomuto úkolu jsme přizvali předsedu
KFS Olomouc Stanislava Kalába
(na snímku). Toho Večerník požádal nejen o zhodnocení uplynulého dění, ale také o řadu jeho osobních dojmů.

zde žádné větší starosti. Nenapadá
mě tak teď, co kritizovat. (pousměje
se) Samozřejmě jsou ale věci, s nimiž
není úplná spokojenost, ale zároveň
je příliš neovlivníme, tedy třeba nedostatek hráčů. A to si neodvážím
tipovat, kdy se začne tento problém
řešit. Spíš to bude složitější, než aby
se situace zlepšovala. Takže z hlediska řízení soutěže nemáme problém.
Co je pravda, a moc to úrovním soutěží nepomáhá, je skutečnost že vždy
jeden či dva, maximálně tři týmy mají
zájem postupovat. Jinak nikdo. Ať to
vezmu od krajského přeboru, tam je
to jedině Šternberk, který má dost
prostředků. Je to město, tak to i celkem chápu. Ale taková situace prostě
dříve nebyla... Vždycky v každé soutěži byly týmy, které chtěly o posun
nahoru. Dneska vůbec ne. Není to
přitom jen otázka ekonomiky.“
yy Ani v I.A třídě ty týmy nevidíte? Třeba Olešnice, nebo taková
Konice?
„Vidím, tyto dva celky do toho počítám. V I.A třídě je to zas někde jinde.

Olešnice má kvalitní podmínky. Mají
tam silného sponzora, který si to tak
nastavil, hráče si pokoupila po celém
kraji. Jsou to zkušení plejeři, kteří
hrávali vyšší soutěže. A proč by si nepřivydělali, když můžou, že. Já jsem
hlavně zvědavý, jakým způsobem se
s tím popere Konice, která to pořád
dělá takovým tím správným, amatérským způsobem, jak by to na této
úrovni asi mělo být.“
yy To určitě v Konici rádi uslyší…
„Tak ale to je pravda. Znám dobře
jejich předsedu, vím, že je to poctivý chlap, který to opravdu dělá řadu
roků a chtěl by, aby kluci postoupili
výš. Ale je tam zmíněná Olešnice.
Sám jsem zvědavý na jejich vzájemné
utkání.“
yy Jaké týmy vás výsledkově na
podzim překvapily? Ať už špatnou,
nebo dobrou formou.
„Z hlediska kvality musím říct, že
mě trošku zklamaly třeba Kralice.
Očekával jsem, že jako vždycky budou patřit ke středu tabulky. A ony
jsou poslední. Ale věřím, že na jaře
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se to může změnit. I jejich výbor se
rozšiřuje, přichází tam lidi, kteří by
rádi dělali fotbal trochu jinak, pak je
tu spolupráce s 1.SK Prostějov. Měl
jsem naopak velmi dobrý pocit v Rapotíně. Byl jsem se tam po několika
letech podívat na místní derby s Velkými Losinami. Sice domácí vysoko
prohráli, ale celkově přístup funkcionářů, krásný stadion, co vybudovali,
i zájem o fotbal, to se mi v Rapotíně
moc líbilo.“
yy U toho zájmu bych ještě zůstal.
Na většině stadionů chybí fanoušci, i když zázemí už mají na mnoha
místech pěkná. Jak je tedy přitáhnout na fotbal, aby jich běžně nebylo třeba jen 50 nebo 60?
„Na to já recept nemám. Hodně důležitou roli ale podle mě hraje atmosféra v klubu. Jak funkcionáři fotbal
dělají, jak komunikují s fanoušky, co
pro ně všechno nachystají. Mám takový příklad ne z kraje, ale z okresu.
V Hodolanech chodí tři až čtyři sta
lidí na utkání okresního přeboru.
A to pravidelně, není to žádná ná-

hoda. Je prostě vidět, že tam něco
pro diváky dělají. A chodí tam rádi,
mají svoje vlajky, šály, dělávají tam
ohňostroje. Prostě tam tím fotbalem
žijí. Ale jak to udělat, aby to tak bylo
všude? To si dost dobře nedovedu
představit...“
yy Přesuňme se ještě k méně příjemným skutečnostem. Jaký nejvážnější incident musel výkonný
výbor, STK nebo jiné orgány KFS
Olomouc na podzim řešit?
„Moc toho nebylo. Vím akorát, že
komise rozhodčích řešila stížnost Pivína na rozhodčí pískající jejich venkovní utkání, tuším s Klenovicemi.
Samozřejmě Jarečka Svozila znám
léta.. (směje se) Vím, že je to hodně
impulzivní člověk, ale má fotbal rád.
Jen se mu divím, že se na věci nedívá
trochu z nadhledu. Protože ani komise rozhodčích, když nějaký arbitr
pokazí utkání, tak tam při něm není,
nepíská. Ta se může akorát podívat
na záznam utkání, rozhodčího probrat a případně nějak potrestat. To je
jediné, co může udělat.“
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lou řadu. Jenže ne všude uspěly. Třeba v Kralicích na Hané mohou za
nejlepší posilu považovat brankáře
Lukáše Peku. „Plnohodnotně nahradil odcházejícího Patrika Huňku. Naopak se příliš nedokázal prosadit
Zdeněk Merta, který měl přitom
předpoklady být platným hráčem,“
poznamenal dnes již bývalý trenér
Kralic na Hané Petr Gottwald. Příliš
se zatím neukázal ani snajpr Patrik
Gábor. Kolega z Lipové byl naopak
velmi spokojený. „Všechny posily splnily to, co jsme od nich očekávali,“
mnul si ruce Pavel Růžička. Aby ne,
Tomáš Hrušák a Lukáš Obruča, tedy
posily z letošního srpna, jsou aktuálně nejpilnějšími střelci Lipové.
V I.A třídě se zdaleka nejvíce dařilo
Konici. A taky jejím posilám, Jiří Jašíček a Patrik Huňka patří k tomu
nejlepšímu nejen v týmu. Naopak

PROSTĚJOVSKO Celkem šestnáct týmů z Prostějovska se
v zatím nedokončené sezóně 2020/2021 představilo ve fotbalových soutěžích Olomouckého KFS. Nejvíce osm jich půpro Večerník
sobilo v I.B třídě. V jednotlivých grupách pak došlo k odehrání
vesměs deseti kol. Po nich se sice ještě nedá vše odhadnout,
Michal
řada skutečností už se však projevila. V některých případech
SOBECKÝ
Zastavme se nejprve právě u posil. to byl příliš starý mančaft, nedostatek hráčů, v dalších naopak
Týmy jich před létem hlásily často ce- nové příchody, které týmy oživily.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Pokud bych to tedy nechtěl absolvovat, nešlo by to, nemohl bych tam být.
Kdybych se necítil v pohodě, ale blbě,
už bych nehrál. Nejsem ten, co by se
urazil, když nehraje, nebo že bych pak
týmu nefandil. To vůbec. Beru to, jak
to je. Jeden je zraněný, druhý nemůže,
třetímu se nechce. Když je víc lidí, je
to lepší.“
yy Mělo by to tak být…
„Myslím to vážně, fotbalistů je daleko
míň. Lidí, co se fotbalu věnují, je dnes
málo. Není sranda sehnat pár dobrých
kluků, aby chtěli hrát, trénovat. To vůbec. Je to těžké a stále těžší.“
yy Jak se udržujete v době korona
uzávěry v kondici?
„Mám svůj životní styl, problém s tím
tedy nemám. Chodím hrát každý den
nějaký sport. Někdo to má tak, že
jde týdně na jeden maximálně dva
tréninky. Tak to tomu nic nedal, to je
nesmysl. To můžeme hrát možná někde na okresní úrovni, nebo když je
člověk mladý, nějak to přežije. Když
to ale vezmu na sebe, tak to musím
jít čtyřikrát týdně – minimálně – zasportovat. Protože člověk, jak je starší, hned by přibral a už by to nešlo,
nemohl by nic. Pokud bych nechodil

a nesportoval, tak… Věk už se nedá
zastavit, a jakmile přestane něco dělat, přibere pět deset kilo a tím pádem
už to tělo vyřeší za něj. Už by to bylo
zbytečné.“
yy Pivín je aktuálně čtvrtý. Není to
trochu zklamání po předchozích
letech?
„Myslím si, že jsme plus mínus tam,
kde jsme chtěli být. Taková lepší půlka tabulky. Je to tam dost našlapané.
Jedna prohra a člověk je za půlkou, naopak jedna výhra a hraje o špici. Jednou se to fotbalové štěstíčko přikloní
tam, jindy zase jinam. Některé týmy
jsou trochu slabší, ale většinou jsou
zápasy zhruba vyrovnané. Jsme spokojení, kde jsme. Důležité je si dobře
zahrát. A jestli jsme druzí, třetí nebo
pátí, to nerozhoduje.“
yy Jak hodnotíte zpětně derby
s Klenovicemi, zejména dvě červené karty pro vaše spoluhráče?

„Byl jsem tam, ale nehrál. Za sebe
můžu říct, že jsem neviděl žádnou super křivdu nebo něco takového. Nebo
že by to mělo být tak vyhrocené. Viděl
jsem to tak, že rozhodčí blbě pískal
tak, jak my kolikrát blbě hrajeme. Ale
neviděl jsem nic zásadního. Osobně
si myslím, že třeba to druhé vyloučení už bylo zbytečné. Navíc ten jejich
hráč tam dal ruku, dohadoval se s ním
Trajer, ale v podstatě nic sprostého mu
neřekl. A za takové blbé věci mu dal
červenou... To už bylo nad rámec, jinak si myslím, že to derbíčko proběhlo v rámci regulí. Ale tak je to vždycky,
jednou se to nelíbí jedněm, pak zas
druhým. Já se na to snažím dívat střízlivýma očima. A neviděl jsem žádnou
křivdu, až na to druhé vyloučení bylo
zbytečné. Že nás pak poslali do devíti,
byla z toho nedůstojná dohrávka, to
bylo špatné. Soupeř vedl, stejně bychom nevyrovnali.“
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Mezi nejvytěžovanějšími hráči jsou
logicky plejeři Pivína. Do zápasů
(alespoň v podobě sezení na lavičce) dosud zasáhlo vůbec nejméně
hráčů, a sice 20. O jednoho více si
v tomhle směru připsali v Určicích.
Oproti tomu širší kádr představili
třeba v Konici nebo v Mostkovicích,
kde hodně vypomáhali navrátilci
k fotbalu. Pokud se jedná o mládí,
tak zde vede opět Konice, jako prakticky jediná ve větší míře dala pro-

stor dorostencům. Ti ale hráli rovněž třeba v dresu Mostkovic nebo
Pivína, Kralicím zase pomáhaly „dorazové“ ročníky mládeže. Ale ani to
jim k lepším výsledkům nepomohlo.
Naopak nejstaršími týmy již tradičně disponovala Haná Prostějov
a Plumlov.
A jak to vypadalo s kartami? Zde se
rovněž moc překvapení nekonalo.
Rtuťovitý Jaroslav Svozil mladší tak
například pravidelně patřil k tresta-
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9 hráčů, ani jeden od zástupců Prostějovska
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5 – Filip Vlachopulos (Řetězárna), Jan
Frýba (Bělkovice-Lašťany), 4 – Pavel
Klimek (Chválkovice), Jaroslav Hatoň
(Bohdíkov), Josef Tvarbožek (Bělkovice-Lašťany), Filip Jati (Řetězárna), Jakub
Michalík (Paseka).
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Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice).
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Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice).

Ètyøi
branky:

929 – Filip Vlachopulos (Řetězárna),
928 – Pavel Šárník (Bohdíkov), 919
– Karel Hloušek, Marek Mauler (oba
Paseka), 917 – Martin Kubíček, Jan
Rochovanský, Marek Rigo (všichni
Olomouc-Chomoutov), 912 – Roman
Penc, Radek Výkrutík (oba Chválkovice), 911 – Vojtěch Dostál, Miroslav Uvízl (oba Haňovice).

Minuty:

1 – Lukáš Jedelský a Michal Novotný (oba Maletín), Jiří Jašíček a Roman Kamený (oba Konice), Ondřej
Daněk (Chválkovice), Lukáš Kováč
(Řetězárna), Lukáš Křenek (Lesnice), Miroslav Fišara (Náměšť na
Hané), Martin Kováč (Olešnice),
Jakub Ošťádal (Troubelice), Martin
Ambrož (Hlubočky), Martin Kubíček (Chomoutov).
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11 – Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice),
10 – Roman Kamený (Konice), Roman
Puchr (Olešnice), 9 – Martin Kováč
(Olešnice), 8 – Lukáš Jedelský (Maletín), 7 – Miroslav Fišara (Náměšť na
Hané), Jaromír Krása (Konice), Lukáš
Křenek (Lesnice), 6 – Jiří Jašíček (Konice), Lukáš Kováč (Řetězárna).

1HMOHSvÉ
VWÔHOFL
VRXWÈzH

I. A, skupina A:
individuální
statistiky

Pondělí 26. října 2020
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ným hráčům. Rovněž důrazně hrající Michal Dadák z Klenovic. Taky
Sebastian Palla z Lipové potvrdil pověst „zlého muže“. Na závěr se ještě
podíváme na brankáře. Zde se hned
několik gólmanů představilo ve
všech zápasech svého týmu. Jmenujme například Marka Fürsta (Pivín)
nebo Jana Maráka (Haná Prostějov). Některé jiné týmy (Kralice na
Hané, Plumlov) naopak vyzkoušely
tři a více brankářů.
(sob)
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hlušší minulé sezóně dostal s deseti zásahy Roman Kamený, ve druhé skupině
stejný počet zářezů zapsal David Preisler.
Oba dva patří v soutěžích k elitě. Hodně
dobře se vedlo taky Janu Všianskému,
i když v některých zápasech hodně
spaloval. Solidní počiny zaznamenaly
i Vrchoslavice v podobě Pavla Horáka,
pravidelně stříleli taky Dominik Drmola
(Otaslavice) či Karel Fajstl (Plumlov).
Jako velká posila pro Určice se ukázal
rovněž Radek Štěpánek.

&OHDQ\RXNUDMVNÙSÔHERU

PROSTĚJOV Statistika nuda je, má
však cenné údaje. V redakci však
nesouhlasíme s prvním řečeným.
Statistické údaje totiž mohou být
i zajímavé a vypovídají o mnohém.
Čísla možná nejsou všechno, ale
leccos řeknou jak o hráči, tak hlavně
o týmu jako celku. A jak si tedy vedli
vyslanci z Prostějovska v krajských
soutěžích?
Jak se říká, fotbal se hraje na góly. Začněme tedy jimi. Do popředí se po trochu

Preisler a Kamený ovládli střelce, Marák brankáře
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spouštíme
nový web
strana 48

spouštíme nový
web
strana 24

Luža, který se ovšem brzy zranil a do
půlky zápasů vůbec nezasáhl. Méně
gólů, než je obvyklé, zaznamenal
rovněž David Trajer. Celkově se pak
střelecky nedařilo týmu Čechovic.
Ty ovšem střelce s vysokým potenciálem hledají dlouhodoběji.

yy Aktuálně jste v soutěži nejstarším hráčem, a to s náskokem. Jak
tuto skutečnost berete? A dělají si
z vás o generace mladší spoluhráči
kvůli tomu srandu?
„Jo, ale tak to je normální. A vzájemné.
Kdybych to taky nechtěl absolvovat
a nebral to, jak to je, tak bych nemohl hrát. Kdybych si na něčem zakládal
nebo chtěl být důležitý... Tak to vůbec.
Já se musím přizpůsobit situaci. V Pivíně je dobrá parta a různorodý tým.
Vždycky je nejlepší, když je zábava
míchaná. V šatně jsou mladí kluci, ti
ve středním věku i krapet zkušenější. Já sám sebe pořád počítám mezi
ty zkušenější, ale už jsem tam samozřejmě jako stará fosilie, dinosaurus.
(úsměv) Když chci hrát fotbal, a něco
tomu přinést, tak vždycky je kolektiv
na prvním místě. Jen ten porazí druhý
mančaft, nikdy jednotlivci. Všichni se
tak musí přizpůsobit jeden druhému.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOVSKO V jeho věku má už většina sportovců pověšeny brusle nebo kopačky na hřebíku. Ovšem Jaroslav Frýbort
nikoliv. V 53 letech je suverénně nejstarším plejerem v I.B třídě
skupině „A“, ve druhé grupě jej překonává ještě o čtyři roky
starší opora Hané Prostějov Ivan Jančiar. Sám „Sláva“ rozhodně není v týmu jen do počtu. Nastupuje na velmi solidní porci
minut, v podzimní části vstřelil taky jeden gól. Hlavně ho však
i po desítkách let sportování stále baví. „Je to můj životní styl,“
říká fotbalista, který válí za Pivín.
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připravila sportovní redakce Večerníku

PODZIMU

HVĚZDA

SOKOL OLŠANY U PROSTÌJOVA

Postup zpátky do okresu je jednoznačným cílem mužstva trenéra
Pospíšila. Po odehraných šesti zápasech jasně dokazuje, že to myslí
vážně. V žádném utkání podzimu neměly Olšany slabší chvilku a plný
počet bodů je staví k jarní části do role jednoznačného favorita na
návrat mezi okresní smetánku.

PODZIMU

NEŠŤASTNÍK

TJ BISKUPICE

Loni se přetlačovaly Biskupice společně s dalšími třemi mužstvy
o první místo. Letošní podzim je ale v jejich podání zcela o něčem jiném. Za loňskou část sezóny po 8 kolech 18 bodů. Nyní jediný bod
a poslední místo v tabulce po šesti odehraných zápasech. Dva ročníky
jako den a noc.

spouštíme nový web
Co nového vás čeká na UŽ BRZY!
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

STRANA 48

32ē$'Ì
.$121ê5ĝ
Tabulka støelcù
Skupina „A“
1. Adam Josif (Želeč)

Skupina „B“
1. Lukáš Tyl (Přemyslovice)
8 branek

Zdeněk Hrubý (Bedihošť)

8 branek
2. Radek Švec (Vilémov)

8 branek
Petr Hansl (Olšany)

5 branek
Robin Štefl (Kladky)

8 branek

5 branek

4. Antonín Pospíšil ml. (Olšany)
Jiří Smékal (Čechy pod Kosířem)
6 branek
5 branek
5. Jaroslav Šatný (Otaslavice „B“)
Miloš Navrátil (Kladky)
5 branek

5 branek

CHCETE SI
OBJEDNAT
2Ą'&2.#60¦"
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PROSTĚJOV I nejnižší mužské soutěže pod hlavičkou
Okresního fotbalového svazu Prostějov ukončila předčasně
koronavirová pandemie. Z devíti kol se jich tak odehrálo pouze sedm a zbylá dvě jsou zatím odložena na neurčito. Na podzim už se ale zřejmě nedohrají. V„pralesní“ lize je však výhodou
nižší počet mužstev, takže v jarní části by s dohrávkami problém být neměl. Zajímavé bude sledovat, které týmy by mohli
fanoušci příští sezónu vidět mezi elitou OFS. V „A“-skupině to
vypadá docela jasně. Olšany u Prostějova během šesti odehraných utkání body neztratily a tabulce vévodí před rezervami
Kostelce na Hané a Otaslavic. „B“-skupina nabízí větší drama.
Luká s Hvozdem sice mají na čele tabulky menší náskok před
zbytkem pelotonu, ale do souboje o nejvyšší příčky se může
dostat dalších pět celků. Večerník se ve vynucené pauze na
dosud odehrané boje podívali trochu podrobněji.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Skupina „A“:
Olšany si jdou
za postupem,
rezerva Èechovic
se trápí
Mužstva v této grupě se po necelé
polovině soutěže rozdělila na poloviny. Na čele se drží zatím stoprocentní Olšany u Prostějova, které
jasně ukazují, že návrat do Přeboru OFS myslí smrtelně vážně. Za
šest zápasů neztratily jediný bod.
V posledních dvou kolech je však
měly čekat dva těžké duely s celky
v tabulce bezprostředně pod nimi,
ale těchto zápasů se už nedočkaly.
„Naším jednoznačným cílem je
postup. Pokud budeme podávat
výkony jako doposud, mělo by se
nám to také podařit,“ je spokojen
trenér lídra Antonín Pospíšil.
O druhé místo svádí boj hned tři
týmy. Nyní se na něm vyhřívá rezerva Kostelce na Hané, která si
dokázala poradit v přímém souboji s otaslavickou zálohou a po přechodu ze skupiny „B“ se okamžitě
ocitla na špici. „Výsledky jsou poměrně dobré. Jinak bych si troufl
tvrdit, že soutěž je relativně stejná, ale tady v té soutěži je pro nás
hlavní, aby si zahráli starší chlapi
a mladí se vyhráli pro první mužstvo. Bohužel mě ale velmi mrzí

náš tréninkový přístup. Dalo by se
říct, že skoro netrénujeme. S morálkou některých hráčů jsem tedy
hrubě nespokojen. Pokud bychom
trénovali, mohlo by to vypadat ještě lépe,“ přiznává trenér Kostelce
Juraj Šulc.
„Současná situace neměla variant
a přerušení se dalo očekávat. Nám
se po první vlně podařilo vyřešit všechny marody, takže i naše
rezerva byla daleko konkurenceschopnější. Na jaře se snad soutěže
zase vrátí a budeme se dále bavit
fotbalem, což je pro nás to hlavní,“
prozradil sekretář a vedoucí rezervy Otaslavic Pavel Skalický.
Za nimi ovšem čeká také tým ze
Želeče, který má odehráno o dva
zápasy méně a mohl by oba celky
přeskočit. Na loňské bodové hody
nenavázaly Biskupice ani „béčko“
Čechovic. To ztratilo z pěti zápasů hned tři, nestačila na první
mužstva prozatímní tabulky. „Start
soutěže byl z naší strany dobrý.
Podařilo se nám postoupit z poháru i start soutěže byl dobrý. Pak
se to ale začalo postupně bortit.
Tréninková docházka nebyla úplně optimální. Navíc přišla některá
zranění, a to nejen u nás, ale také
v prvním výběru takže jsme museli některé hráče poslat k A mužstvu, které má logicky přednost.
Fotbalově to nebylo špatné, ale
bylo vidět, že nám chybí tréninky
a dostáváme pak laciné i zbytečné
branky. Hlavně doma nemůžeme
dostat pět branek hned ve dvou zápasech,“ ohlédl se za dosavadním
vystoupením lodivod Čechovic
Miroslav Takáč.
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To Biskupice jsou na tom ještě
hůře a s jediným bodem se krčí
na posledním místě tabulky. Před
sebou mají však na dostřel rezervu Brodku a Pavlovice u Kojetína. První dlouhá pauza některým
mužstvům uškodila, teď je navíc
čeká druhá. Lídr tabulky se s pauzou vyrovnal velmi dobře, a pokud
se nestane nic překvapivého, Olšany u Prostějova už by si cestu do
okresního přeboru měly pohlídat.

Skupina „B“:
to bude ještì boj...
„Béčková“ skupina třetí třídy určitě
nejvíce favorizovala finalistu poháru
z Kladek. Tomu ale začátek ročníku
příliš nevyšel a bilance tří výher a tří
porážek je spíše zklamáním. Velmi
překvapila Luká, jeden z nováčků
z olomouckého regionu. Po pěti výhrách ale přišly dvě porážky a pauza
teď nejspíše přijde určitě vhod. „Soutěž nám ukázala zhruba to, co jsme si
o ní mysleli. Start se nám vydařil na
výbornou, ale poslední dva duely
jsme výsledkově nezvládli. Soutěž je
pro nás určitě výhodnější v tom, že
nehrajeme patnáct zápasů. Podzim
bohužel skončil předčasně a na jaře
uvidíme, v jakých výkonech budeme
pokračovat. Rádi bychom však pokračovali v horních patrech tabulky,“
prozradil sekretář Jan Čapák.
Druhé místo okupuje Hvozd,
který ztrácí pouhý bod a ukazuje, že po letech debaklů se hráči
už zase dostávají do formy a že se
s nimi rozhodně musí zase počítat.
„U nás nyní určitě panuje spokoje-

Foto: internet

nost. První zápasy to bylo ještě takové nemastné, neslané. Pak už se
to ale postupně zlepšovalo a oproti
minulé sezóně chodí kluci pravidelně trénovat. Máme i dostatečně
široký kádr, což je pro tuto soutěž
důležité. Velmi nám také pomohl
příchod Radka Kvapila do obrany,
který nám ji opravdu zpevnil. Mrzí
nás, že když jsme se dostali do formy, je sezóna přerušena, ale s tím
se zkrátka nedá nic dělat. Doufáme, že alespoň na jaře se sezóna
rozběhne podle plánu,“ zhodnotil
uplynulé boje lodivod Hvozdu
Rudolf Švehla.
Mile překvapuje také Zdětín a Čechy pod Kosířem, které se letos
zvedly a s deseti body bojují v horní polovině tabulky. Celkově je tabulka velmi vyrovnaná. Od třetího
Zdětína po sedmé místo Vilémova
je v ní rozdíl jediného bodu. Mezi
těmito celky se překvapivě nachází
i horký favorit soutěže z Kladek,
který loni vyhrál všech 8 utkání.
Letos navíc předváděl skvělé výkony v poháru, došel až do finále.
V sezóně už to ale taková pohádka
není a bilance tří výher i porážek je
určitě překvapující.
Vzadu se zatím krčí rezervy Protivanova a Brodku u Konice, u kterých se ale žádné boje o postup
ani očekávat nedaly. „My už před
začátkem sezóny avizovali, že kdybychom před přihláškami věděli
o změnách v kádru A-týmu, ani
bychom rezervu nepřihlašovali.
Na druhou stranu je dobré, že si
mladí kluci a lavička prvního mužstva zahraje,“ konstatoval vedoucí
Brodku u Konice Radovan Vičar.

Å3URSRVWXSVHEXGHPHVQDçLWXGěODWPD[LPXP´
őtNiRGKRGODQěKUDMtFtWUHQpU2OåDQ$QWRQtQ3RVStåLO
PROSTĚJOV Podzimní část před přerušením
soutěží vyšla ze všech účastníků třetích tříd
nejlépe Olšanům u Prostějova. Spolufavorit
skupiny A neztratil v šesti zápasech jediný bod
a tabulce zatím jasně kraluje. Už v loňské sezóně utekl mužstvu postup o jediný bod, který
ztratilo na Nezamyslice. V letošní sezóně se dá
říct, že o postup by už mohlo přijít jedině svým
vlastním selháním. Hlavní trenér Antonín Pospíšil (na snímku) tak zatím může mít ze svých
svěřenců radost.

Jan FRÉHAR

yy Jak náročné bylo dostat mužstvo zpátky
po více než tři čtvrtě roce?
„Náročné to příliš nebylo. Kluky jsme ukecávat
v žádném případě nemuseli, všichni se spíše těšili, až zase fotbalové boje nastanou. Pauza byla
hrozně dlouhá, pravidelně jsme trénovali, když
nám to okolnosti dovolily, takže jsme vlastně

stáli pouze dva měsíce na jaře. Když soutěž začala, byli jsme opravdu rádi, že si zase můžeme
fotbal zahrát. Teď už bohužel zase stojíme, ale
s tím se zkrátka nedá nic dělat. Snad se celá situace co nejdříve uklidní.“
yy Jak byste hodnotil vaši podzimní jízdu?
„U nás panuje určitě spokojenost. Těch šest
zápasů jsme zvládli nejen výsledkově, ale také
herně, což je určitě pozitivní. Nevydařil se nám
asi pouze první poločas v Brodku u Prostějova,
tam jsme se hodně trápili, ale ve druhé půli jsme
dokázali zabrat a body vybojovat. Myslím si, že
jinak ve všech utkáních jsme byli lepším mužstvem a výsledky jsou odpovídající.“
yy Loňskou sezónu se s vámi držely na špici
Čechovice s Biskupicemi, letos jsou tam naopak rezervy, čím si tyto dramatické změny
v pořadí vysvětlujete?
„Je to zajímavé. Přitom bych neřekl, že na tom
zrovna ty dva zmíněné celky budou takhle špat-

ně. Doma s Biskupicemi i v Čechovicích jsme
zápasy vyhráli, ale určitě bych s jejich herním
projevem neřekl, že budou takto dole. Obzvláště Biskupice, které jsou poslední. Čechovické
´béčko´ má ještě o zápas méně, ale tři porážky u nich asi nikdo nečekal. Rezerva Kostelce
ukázala svou kvalitu a nahoře je právem. I nám
hodně zatápěla. Želeč a zálohu Otaslavic máme
ještě před sebou, takže uvidíme.“
yy Co říkáte na přerušení soutěží a věříte, že
se soutěž dohraje kompletní?
„Situace se samozřejmě pořád zhoršovala, takže
se dalo čekat drastičtější opatření. Netěší nás to,
ale musíme se s tím zkrátka smířit. Na světě jsou
důležitější věci. Doufám, že do jara se situace
uklidní a sezóna se odehraje. Na podzim už se
fotbal podle mě určitě nevrátí. U nás je těch termínů poměrně dost. Uvidíme, jak to ale bude
v krajských soutěžích a okresním přeboru. Více
než polovina soutěží se ale odehraje určitě.“

yy Zatím jste soutěží procházeli jako
nůž máslem. Pokukujete už po
okresním přeboru?
„Už před začátkem soutěže jsme
měli jasným cílem pokusit se
o postup do okresu a tento cíl
platí i nadále. Uděláme pro to
maximum, samozřejmě po herní stránce, na finanční záležitosti
tu jsou jiní lidé ve FAČR. (smích)
Věřím, že když budeme i na jaře
pokračovat v těchto výkonech,
tak bychom se na ten návrat
mohli těšit.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

39

fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. října 2020

PROMĚNA ESKÁČKA NEJEN VE JMÉNECH

PROSTĚJOV Že v kádru 1.SK Prostějov došlo v létě k podstatným změnám, vědí snad všichni místní fotbaloví fanoušci. Těch změn, které nastartoval příchod nového trenéra Pavla Šustra koncem minulého roku, byla celá řada.
Personální rošády v šatně eskáčka nebo jiný obraz hry patří
jen k některým, byť asi nejviditelnějším odlišnostem. Při
pohledu do statistik se objeví i některé další.

Tomáš KALÁB
Někdo si na číslech zakládá a považuje
je za zásadní zdroj informací, někomu
stačí kouknout na fotbal s půllitrem
v ruce. Kdo se o statistiky zajímá, jistě

pohlédne na jeden ze základních parametrů, kterým je u každého hráče
jistě počet odehraných zápasů a minut
strávených na hřišti. Ostatně tyto údaje
si hráči pozorně sledují, protože je v zájmu každého člena týmu, aby byl co

hráèské statistiky 1.sk prostìjov

brankáøi
KU½Ä
Filip MUCHA
Miloslav BRÉDA

=
5
0

KU½Ä
Roman BALA
Šimon ŠMEHYL
Michal STŘÍŽ
Daniel BIALEK
Lubomír MACHYNEK
Michael SEČKÁŘ
Aleš SCHUSTER

=
4
4
4
5
5
1
3

Štěpán LANGER
Solomon OMALE
Jakub MATOUŠEK
Jakub KOPŘIVA
Jiří SPÁČIL
David JURÁSEK
Michal ZAPLETAL
Martin SUS

5
4
5
4
4
4
5
0

0,1
450
0

*
0
2

91
1
16

l.
0
0

*
1
0
0
0
1
0
0

l.
0
1
1
1
0
0
0

¤.
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0

1
3
2
1
2
0
3
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1

0
0
0
0

¤.
0
0

obránci
0,1
275
188
338
361
293
72
270

]½ORzQÉFL
211
279
256
305
269
131
368
0

nejvíce vytížený. Má to nejen okamžitý,
dejme tomu finanční efekt, ale z dlouhodobého pohledu dává dostatek příležitostí na hřišti prostor pro individuální
zlepšování, možnost se „ukázat“ a tím
samozřejmě zvyšovat šance na angažmá v nějakém kvalitnějším týmu, či dokonce soutěži.
Jakkoli je počet odehraných minut
individuální statistikou, vypovídá cosi
i o trenérově přístupu ke skládání obvyklé základní jedenáctky. K tomu nejsou potřeba konkrétní jména, označme si hráče pouze čísly, jak je uvedeno
v přehledném grafu.
Nutno předznamenat, že je srovnávána celá předchozí podzimní sezóna
s tou aktuální, která měla před přerušením odehráno pouze šest kol, přičemž
eskáčko má na kontě pět zápasů. Navíc
od jarních dohrávek je možné střídat
dokonce pět hráčů, nikoli standardní
tři, což samozřejmě umožňuje zapojení více hráčů do jednotlivých zápasů.
Na postu brankáře se toho příliš nezměnilo, v obou sezónách dostával výrazně více příležitostí jeden z gólmanů
oproti druhému. Svědčí to o tom, že
jak trenér Machala, tak Šustr šli cestou brankářské jedničky a dvojky, což
je všeobecně používanější formát než
víceméně pravidelné střídání obou
gólmanů. Novinkou je, že tentokrát
padla volba na Filipa Muchu, který tak
vystřídal Miroslava Brédu.
Když se podíváme na hráče v poli, pak
loni na podzim vyčnívá z přehledu šest
hráčů, kteří měli odehráno výrazně
větší porci minut než ti ostatní. Jakousi
hranicí při celkovém počtu čtrnáct set

čtyřicet minut, tedy šestnácti utkání,
byla symbolická tisícovka. Zatímco
zmiňovaná šestice měla odehráno
zhruba nad jedenáct set minut, ostatní
pod osm stovek. Spolu s gólmanem
tak vznikla sedmičlenná osa týmu,
která měla zřejmou trenérovu důvěru
a která byla na každý zápas doplňována
hráči, kteří se jevili jako nejvhodnější
z hlediska formy nebo zvolené taktiky.
Data z dosavadní sezóny se jeví úplně
odlišně. Pokud vezmeme v potaz, že
maximální počet odehraných minut
je čtyři sta padesát, pak ani jeden
hráč nebyl po celou dobu na hřišti.
Minulý podzim to byl aspoň jeden
jediný hráč. Dá se říci, že většina hráčů má odehráno kolem tří set minut,
což činí tři zápasy a necelý poločas.
Z osmnácti hráčů pouze trojice má
odehráno výrazně méně a musí tedy
nejvíce zabojovat, aby kouče přesvědčila o svém přínosu pro tým. Nejmenší číslo, tedy šestadvacet minut,
není v tomto případě směrodatné,
protože jde o hráče, který podepsal
novou smlouvu s klubem až v průběhu sezóny.
Můžeme tak konstatovat, že čísla
v tomto případě nelžou a odpovídají
charakteristikám obou porovnávaných sezón. Zatímco předešlý podzim byla v kádru spousta zkušených
hráčů, kteří byli doplňovaní těmi
mladšími, po létě měl v týmu každý
takřka srovnanou startovní pozici
a bylo pouze na něm, jak trenéra přesvědčí, když dostane příležitost na
hřišti. Jak se s ní jednotliví hráči popasovali, je zase jiný příběh.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Martin ZIKL
Jakub ROLINC
Jan ŠTEIGL
David PÍCHAL
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Vysvětlivky: Z – zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut; G – vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté
karty; ČK – červené karty

„Škoda pøerušení, mohli jsme
naskoèit na vítìznou vlnu,“
PU]É]½ORzQÉND-LÔÉKR6S½ÄLODpokraèovatele

rodinné tradice
PROSTĚJOV Jeho otec Michal oblékal dlouhé roky dres prostějovských Železáren a později LeRKu, nakoukl v dresu olomoucké Sigmy také do nejvyšší soutěže. Záložník Jiří Spáčil
(na snímku) se vydal v jeho šlépějích, jen ten směr byl trochu
jiný. Od léta se z prvoligové Olomouce snaží prosadit do kádru eskáčka jako střední záložník a nastoupil ve čtyřech z pěti utkání. Jednou měl stopku za obdrženou červenou kartu,
takže nestihl právě vítězné utkání v Jihlavě.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
yy Vaše fotbalové začátky jsou
s Prostějovem úzce spjaty. Můžete
je přiblížit?
„Někdy v mladším dorostu jsem přišel na dva roky do Prostějova na hostování ze Sigmy Olomouc. Myslím si,
že mi tady hodně pomohli, že jsem se
tady rozehrál. Kluci mě přijali skvěle,
prostředí příjemné, moc jsem si to
užil, a už tehdy jsem si říkal, proč bych
se sem třeba jednou neměl vrátit.“

yy Předpokládám, že vás k fotbalu přivedl otec, který se zapsal do
historie zdejší kopané?
„Tatínek mi v začátcích hodně pomohl, už od mala jsme si chodili kopat, i s maminkou, takže bylo už od
malička jasné, že budu hrát fotbal.“
yy Vrátil jste se tedy do známého
prostředí, s jakými osobními očekáváními jste v létě přišel, čeho
byste chtěl v Prostějově dosáhnout?
„Chtěl bych se samozřejmě prosadit,
abych hrával co nejvíc minut a měl
tak možnost pomoci týmu. Rádi bychom se samozřejmě začali prosazovat a postupně vyhrávat. Naposledy
se nám to s Jihlavou konečně podařilo. Doufám, že v tomto trendu bude-

me i pokračovat. Časem bychom se
mohli dostat na vyšší pozice a rozehrát se, to by bylo super.“
yy V eskáčku nastupujete ve středu zálohy, je to vaše obvyklá pozice nebo jste jich prošel více?
„V mladších kategoriích jsem hrával hodně v útoku, postupem času
jsem přešel do středu zálohy. Chvíli
jsem dokonce hrával na stoperu,
koneckonců právě tady v Prostějově. Hraji na docela náročné pozici,
musím bránit i útočit, jinak by to
nešlo.“
yy Jaké jsou vaše dosavadní pocity, přišel jste jako jeden z mnoha
nových hráčů, jaká je nálada v kabině?
„Cítím se úplně super, myslím, že
jsme si s klukama sedli. Je to dáno samozřejmě i tím, že jsme tam většina
mladých hráčů, takže si rozumíme.
I starší kluci jako Aleš Schuster nebo
Martin Sus se k nám chovají dobře,
takže z toho mám osobně velmi
dobrý pocit. Přispívá k tomu i prostředí a všechno okolo fotbalu.“
yy Zpočátku bylo logické, že se
mužstvo potřebovalo sehrát, myslíte si, že tyto „porodní bolesti“
nové sestavy už jsou za vámi?
„Pořád se tak trochu sehráváme, ale

už to opravdu začíná být lepší a lepší. Myslím si, že i v těch remízových
zápasech nebo v prohraném utkání
doma se Žižkovem jsme byli o trochu lepším týmem, ale chyběla nám
trocha štěstí v zakončení, že jsme
nedali gól. Herně tedy máme na co
navazovat, doufám, že jsme to v Jihlavě prolomili i po střelecké stránce.“
yy Teď ovšem přišla opět nečekaná pauza, čím je vyplněna?
„Máme být na telefonu, čekáme
pokyny od trenéra, ale tréninky
normálně probíhají, měly by nadále i v tomto týdnu. Je strašná škoda,
že k přerušení soutěže došlo zrovna
v okamžiku, kdy jsme mohli nastoupit na vítěznou vlnu. Nemůžeme prohlubovat naši souhru, nedají
se hrát ani přátelská utkání. Je samozřejmě na rozdíl od jara dobré,
že nemusíme pouze běhat a tréninky mohou být plnohodnotné.“
yy Je pravděpodobné, že podzimní sezóna zasáhne hlouběji do
zimních měsíců, což není úplně
optimální. Jste na tuto variantu
připraveni?
„Musíme na ni být připraveni. Určitě to bude náročnější, bude se hrát
častěji, třeba dvakrát týdně. Náročnější bude samozřejmě i terén, tak-

že bude třeba dávat
pozor na zranění. Pracujeme teď hodně na
fyzičce, abychom na
to byli připraveni a lépe
předcházeli zraněním.“

Foto: Josef Popelka

rozhovor večerníku
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Jeden z nejlepších lukostřelců Michal Hlahůlek přivezl další stříbro z MČR
PPROSTĚJOV Patří mezi nejúspěšnější české lukostřelce
současnosti. Prostějovský rodák
Michal Hlahůlek (na snímku) se
věnuje lukostřelbě od svých třinácti let a může se pyšnit řadou
vítězství i několikanásobným
titulem mistra České republiky.
Jeho hlavní disciplínou je terčová lukostřelba, ale v posledních
dnech zazářil také na mistrovství republiky v terénním odvětví tohoto sportu. Jeho největším
snem je dostat se na olympijské
hry, ty v Tokiu to zřejmě ještě
nebudou. Nebo snad ano?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR

20102011628

yy Kdy a kdo vás přivedl k lukostřelbě?
„To bylo docela zajímavé, když
jsme byli s rodinou před dvanácti lety na dovolené v Itálii. Tam
jsme narazili právě na předvádění
lukostřelby a měl jsem možnost si
to tam vyzkoušet. Docela mi to šlo.
Takže jsme si s mým mladším bratrem po návratu domů našli oddíl
tady v Prostějově a začali jsme oba
střílet. Bratr to tedy sice asi po měsíci vzdal, ale já jsem u toho zůstal.
Přivedl jsem se k tomu tedy vlastně sám. V tu dobu jsem ani neznal
nikoho v mém okolí, kdo by se
lukostřelbě věnoval, takže jsem si
tento sport musel najít sám.“
yy Hned od začátku šla vaše kariéra strmě nahoru. Bylo to díky
talentu nebo spíše díky vaší píli?
„Talent nemohu posoudit. Hodně
mi pomohlo především to, že když
jsem přišel do oddílu v Prostějově,
byla v něm spousta velmi kvalitních lukostřelců a i reprezentantů.
Když jsem je sledoval, tak jsem se
jim chtěl co nejrychleji vyrovnat,
byli vážně na vysoké úrovni. Trénoval jsem s nimi, šel jsem si za
svým cílem, který jsem viděl právě
na nich. Troufnu si říct, že po pár
letech se mi to i podařilo.“
yy Už v roce 2012 jste se dostal
do reprezentace, co to pro vás
znamenalo?
„Abych se přiznal, já jsem absolutně nevěděl, o čem přesně reprezentace je. (úsměv) Věděl jsem
samozřejmě, že národní tým existuje, ale neměl jsem tušení, co to
pro mě bude znamenat. Šel jsem
do toho po hlavě a poprvé jsem se
zúčastnil i mezinárodních závodů.

Vůbec jsem netušil, kteří lidé tam
budou a jak takové závody budou
probíhat. Rychle se mi s tím ale
podařilo srovnat, za což vděčím
hlavně svým trenérům, kteří mi
s tím neskutečně pomohli a vytvořili mi i tréninkové plány na celý
reprezentační rok. Další roky už
jsem si pak mohl díky nim plánovat sám. Už jsem věděl, co musím
plnit a udělat pro to, abych se v reprezentaci zase objevil.“
yy Co všechno musí závodník
splnit, aby dosáhl na nominaci?
„Musíme splnit veškerá reprezentační kritéria, která se plní na různých závodech po celém Česku. Objíždíme celou republiku a musíme se
dobře umisťovat v závodech nejvyšší české kategorie. Postupně se na
závody probíhající jednou za dva až
tři týdny připravujeme. Celá příprava pak samozřejmě směřuje k největším mezinárodním závodům, na
něž se snažíme mít nejlepší formu.
Nejtěžší je udělat si dobrý dlouhodobý tréninkový plán k udržení formy po celou závodní sezónu.“
yy A kam všude jste se už díky
lukostřelbě podíval?
„Co se týče zemí, tak těch bylo
opravdu hodně. Kdybych měl
jmenovat nejvzdálenější, tak to
bylo Mexiko, USA, nebo například
Tchaj-wan. Po Evropě jsme byli
relativně v každé zemi. Věřím, že
i v příštích letech zavítám do ‚světa‘ a dovezu nějakou medaili.“
yy Jaký je rozdíl v jednotlivých
zemích z pohledu lukostřelby?
A kde je absolutní světová špička?
„Nejlepší hráči pochází určitě
z Asie. Nejvíce bych zmínil Jižní
Koreu, kde jsou opravdu ti nejlepší
z nejlepších, je tam spousta kvalitních střelců. V Asii to navíc mají
střelci i jako profesionální sport,
takže se tomu mohou věnovat naplno. To samé platí také v Americe.
U nás to tak bohužel ještě nefunguje, takže se trochu obtížněji
k nim přibližujeme, ale myslím si,
že i u nás se podmínky hodně zlepšují a celkově jde lukostřelba nahoru. Doufám, že je brzy doženeme.“
yy Máte za sebou řadu úspěchů,
jste několikanásobným mistrem
ČR. Pomýšlel jste na to na startu
kariéry?
„Na začátku kariéry mě nic takového ani nenapadlo. (úsměv) Když
jsem začal, byl jsem hlavně rád, že
mě to baví. Zhruba po roce jsem
ale viděl, že se klukům začínám postupně vyrovnávat, takže už jsem
začal pomýšlet i výše. Postupně
jsem si tak tedy šel za dílčími cíli,

dařilo se mi je plnit. Na prvním
mistrovství jsem skončil osmý, ale
uvědomil jsem si, že kluky mohu
porazit. Další šampionát se mi již
podařilo vyhrát, takže tam už jsem
si zase říkal, že bych se mohl posunout i na mezinárodní úroveň.“
yy Nedávno jste obsadil druhé místo na MČR v terénní lukostřelbě. Panuje se stříbrem
spokojenost?
„Z toho mám neskutečnou radost.
Já jsem terčový střelec, takže terénní lukostřelbu jsem moc často
ani nezkoušel, ale velice se mi ta
disciplína líbí, takže jsem vyrazil
na mistrovství. Pro mě je to odpočinutí od klasické střelby, kde jen
stojím na místě. Jel jsem tam poprvé v seniorské kategorii, a že se
mi povedla dovézt i medaile, je pro
mě naprosto úžasné.“
yy Věnujete se především terčové lukostřelbě, jak byste popsal
laikům rozdíl mezi terčovou
a terénními závody?
„Terčová lukostřelba se střílí na
rovině ze vzdálenosti sedmdesáti
metrů, kdy se střílí šestkrát šest
šípů, pak je pauza a znovu. Takže
dohromady dvaasedmdesát šípů.
Terčová je také olympijskou disciplínou. Kdežto terénní se většinou
odehrává v lese, střílí se z různých
vzdáleností a různě také do kopce
nebo z kopce. Navíc chodíte po
různých stanovištích a nemáte tak
předem určeno místo. Zatímco
terčová má na terčích spoustu barev, terénní tam má pouze žlutou
a černou, aby byla v daném prostředí dobře vidět.“
yy Současnost znovu uzavřela
sportoviště, jak se jarní a nynější pauza promítnou do vašeho
sportu?
„Na jaře nás to ovlivnilo opravdu
hodně. Střelnici jsme měli uzavřenou úplně. Já mám ještě obrovské
štěstí, že mám velkou zahradu, kde
jsem mohl trénovat i střelbu na sedmdesát metrů. Takže osobně to
pro mě nebyl až takový problém.
Horší to bylo s ohledem k reprezentaci. Měli jsme naplánované
soustředění a další věci a vše se
muselo zrušit. Věřil jsem ale tomu,
že se situace uklidní, takže jsem
zodpovědně trénoval v domácích
podmínkách, do sezóny jsem byl
připraven. Co se týče současné situace, tak my zatím stále můžeme
v omezeném počtu na venkovní
sportoviště, trénovat nějakým
způsobem budeme moci i nadále.“
yy Jak vůbec probíhá takový lukostřelecký trénink?
„Začíná pravidelnou rozcvičkou,

Mým největším snem je olympiáda. Zastřílet si
pod pěti kruhy je do budoucna mým hlavním cílem.
Uvidíme, jak se posune Tokio. A kdyby náhodou
nevyšlo, tak budu makat dál a v roce 2024 bych
chtěl určitě do Paříže. Je to absolutní vrchol...
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která zabere přibližně čtvrt hodiny.
Pak si člověk nachystá luk a rozstřílí se z blízké vzdálenosti, zhruba
z pěti až deseti metrů. Tomu se věnujeme nějakých deset minut. Pak
je otázkou, v jaké fázi přípravy jsme.
Pokud se ladí přesnost, tak se jde
na bližší vzdálenost a na menší terč
a trénuje se hlavně přesnost. Když
je potřeba objemový trénink, ten
bývá většinou před závodem, tak se
střílí velký objem šípů ze sedmdesáti metrů. A po závodní sezóně probíhají různé fyzické tréninky, kde se
velmi často posiluje.“
yy U lukostřelby je také velmi důležitá psychika, když máte před sebou poslední terč a víte, kolik musíte trefit, tak nervy určitě pracují?
„Psychická stránka dělá u našeho
sportu přibližně třicet procent celého tréninku. Spolupracujeme se
sportovními psychology, snažíme
se zapojovat tuto přípravu stále
častěji. Chodíme i na jógu, či třeba
meditace. Tyto věci se pak snažím
praktikovat při závodech, když jde
opravdu o všechno.“
yy Jak je pro vás obtížné připravit se na různé pohyby větru,
který určitě hraje velmi podstatnou roli ve vašem sportu?

„Úplně se na to samozřejmě připravit nedá, ale snažíme se na to alespoň nějakým způsobem trénovat.
Když vidíme, že má foukat takový
a takový vítr, tak jdeme schválně na
střelnici a zkoušíme si v tom střílet.
Máme k tomu i různé pomůcky, aby
nám luk ještě více plaval v daném
větru. Základní pomůcka je mít dostatečně zpevněný střed těla, takže
hodně tréninku věnujeme právě
cvičení břicha, zad, trupu celkově.“
yy A jaké jsou vaše plány a sny
do budoucna?

„Co se týče celkových plánů, tak
mým největším snem je olympiáda. Zastřílet si pod pěti kruhy je
mým hlavním cílem do budoucna. Uvidíme, jak se posune Tokio.
A kdyby náhodou nevyšlo, tak
budu makat dál a v roce 2024 bych
chtěl určitě do Paříže. Dostat se
až na tento vrchol je ale opravdu
náročné. Na olympiádě se objeví pouze čtyřiašedesát nejlepších
střelců z celého světa. Tam se musí
sejít opravdu všechno, aby se tam
člověk dostal.“

vizitka
MICHAL HLAHŮLEK
✓
✓

narodil se 24. dubna 1995 v Prostějově
vystudoval bakaláře v oboru zdravotnický
záchranář
✓ nyní pokračuje na navazujícím studiu na
pedagogické fakultě v oboru učitelství na
zdravotních školách
✓ od svých třinácti let se věnuje lukostřelbě
✓ v roce 2012 se poprvé objevil v české reprezentaci
✓ několikanásobný českým mistr v terčové lukostřelbě
✓ úspěchy již začíná sbírat také na mezinárodní scéně
✓ do budoucna by se rád objevil také na olympijských hrách
✓ zálibou je četba, sledování filmů a seriálů
zajímavost: ve volném čase chodí hrát tenis a miluje cestování
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PROSTĚJOV Sportovní výkony a povzbuzování publikem umocněné nádherným počasím.
Velká cena Prostějova patří spíše k menším atletickým mítinkům, jak ale před více jak měsícem
ukázala, i ty mají své kouzlo. Atletický klub Prostějov sem navíc každoročně dokáže přitáhnout
také velmi kvalitní závodníky. Tentokrát nechyběl oštěpař Vítězslav Veselý a překážkář Petr
Svoboda. Oba aktuálně drží rekordy mítinku ve svých disciplínách. Večerník sledoval tradiční
událost i letos naživo a s odstupem času vám přináší podrobné ohlédnutí s výsledkovým servisem a nechybí ani interview se šéfem akce. Exkluzivní dvojrozhovor s Vítězslavem Veselým
a Petrem Svobodou najdete v příštím čísle.
víme. Hraje fotbal, tak teď zkoušíme ještě něco nového,“ poznamenal Jaroslav
Pastrnek. Část dětí ale volila jen jednu
pro Večerník
sportovní disciplínu. Třeba syn Ivony
Novákové. „Soutěžili jsme v běhu. Na
Michal
těchto závodech jsme poprvé. Syn choSOBECKÝ
dí do atletické přípravky na ZŠ ŽeleznéV neděli 20. září to ve sportovním ho,“ sdělila žena pro Večerník.
areálu u prostějovského reálného
gymnázia žilo. Dostaveníčko si tam =½YRG\GRVSÈOÙFKE\O\PHQvÉ
daly snad všechny děti ze široké- Zatímco dětmi se to jen hemžilo na
ho okolí, které mají rády zejména závodišti, dospělých bylo tentokrát
individuální sporty. Na programu jen poskrovnu. Oproti loňskému
byl běh na 60 metrů, hod míčkem roku opadla zejména účast na oštěa skok daleký. Po čtrnácté hodině pařském závodě. Ten se dokonce
tak byl areál plný skvělých i milých málem nemohl zařadit mezi zápolevýkonů. Některé děti totiž do písku ní, protože hrozilo, že se jej zúčastní
neskákaly nohama, ale hlavou na- nakonec pouze duo Dominik Sopřed a vychutnaly si tuto sportovní kola a Vítězslav Veselý. Pomocnou
ruku naštěstí pro organizátory nabídisciplínu všemi smysly.
O děti na startu nebyla nouze, zejména dl Martin Pokorný, tradiční účastník
právě při skoku dalekém. Velké bitvy se Velké ceny Prostějova. „Když jsem
ale odehrávaly také v běhání. „Mladý uslyšel, že jsou jen dva oštěpaři, byl
závodil v běhu a v hodu. V rozběhu byl jsem deset metrů od toho. Soutěž
čtvrtý, ale jak to celkově skončilo, to ne- jsou tři lidi, tak jsem si hodil a byl

EXKLUZIVNÍ
reportáž

to můj nejlepší letošní výkon. A byl
jsem na stupních vítězů s mistrem
světa Víťou Veselým, za mě naprostá
spokojenost,“ smál se Martin Pokorný, který se jinak věnuje jiným atletickým disciplínám.

" I NII L ? J I L N´´ Û
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Jeho dobrá nálada ostatně byla odrazem
toho, jaká panovala na závodech atmosféra. Lidé povzbuzovali, byli spokojení,
přispělo i krásné počasí. V dobré náladě
plné úsměvů se ostatně objevili již řečený olympionik, oštěpař Vítězslav Veselý
a překážkář Petr Svoboda. Oba drží
rekordy Velké ceny, které tentokrát ani
oni, ani nikdo jiný nepokořil. Přesto oba
ve svých sportech zvítězili. Místy jim
však počasí nepřálo, slunečné počasí totiž občas zpestřil poryv větru. „Nejsem
tak vyběhaný jako v jiných sezónách.
Ztratil jsem trochu rytmus. Nemám tolik naběháno a závodů je tolik, takže se

Michal SOBECKÝ

yy Máte za sebou další Velkou
cenu Prostějova v atletice. Jak byste ji zhodnotil? Co se povedlo, co
případně méně?
„Měli jsme velkou cenu oštěpu,
na niž nepřijel jeden borec ze Slovenska, dále také jeden z Brna,
oba oštěpaři. Měli koronavirovou
karanténu. U překážkářů bylo docela dobré obsazení. Zrovna také
probíhalo mistrovství republiky
´dvaadvacítek´, dost těžko se na
atletické akce hledá volný termín.
Udělali jsme to tedy tak, že pro
dospělé byly jen překážky a oštěp
a k nim jsme přidali závody pro
mládež. A nakonec se to líbilo dětem i rodičům. Startovaly nám děti
mezi šesti a devíti lety, taková atletická přípravka, byly i z Hradce Králové, Brna nebo Ostravy… Za tím
ale stojí rodiče, kteří jsou ochotni
děti vozit dál. Z disciplín to pak byl
běh na šedesát metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky – vše
zdárně proběhlo. Závody se líbily
a hodně pozornosti vzbudili i naši
reprezentanti.“
yy Házení míčku ale není tradiční
součástí programu?
„Ne, to nebylo. Letos jsme to ale pojali úplně jinak. Tentokrát byl mítink
hlavně pro děti, pro přípravku, pro-

3x foto: Michal Sobecký
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Milan Čečman hodnotí atletickou Velkou cenu
tože nemají aktuálně prakticky žádné závody, ale připravují se. My jsme
dříve mívali více disciplín, ale těžko
se letos shánějí závodníci. Nejsou
totiž téměř volné termíny. Ty nám
vyberou větší atletické kluby jako
Kladno nebo Ostrava, Slavia Praha,
kam závodníci přijedou. My jsme
takové provinční město, navíc nemáme stadion. Disponujeme pouze
dráhou o délce 333 metrů, standardní nemáme. Už asi třicet let bojujeme o stadion! Ale nemáme přízeň
města a lidí, kteří o tom rozhodují.
Jsme přitom jedním z mála okresních měst bez regulérní dráhy...“
yy Když se vrátím k obsazení letošní Velké ceny, tak to bylo sice
početně slabší, ale hvězdy nakonec nechyběly.
„Zúčastnili se olympionici, startoval mistr Evropy Petr Svoboda, který k nám jezdí pravidelně,
chce jet příští rok na olympiádu.
A když už, tak by prý chtěl příští
rok zakončit svou závodní činnost
právě tady touto Velkou cenou.
Bude to pětasedmdesátý ročník,
tak to chceme udělat tentokrát
trochu větší. Ještě dodám, že stále
žije i vítěz prvního ročníku Honza
Mrázek. Bydlí tady v Plumlovské.
Má už pětadevadesát let, je tak logické, že se úplně necítí, aby mezi
nás přišel. A abych nezapomněl,
přijel i Vítězslav Veselý, což je oštěpař, který drží stále rekord v našem
memoriálu 82,55 metru.“
yy Jaký je to pro vás osobně pocit
zažívat nyní na Velké ceně ty, kteří
zde závodili kdysi jako dorostenci
nebo junioři a kteří se jako úspěšní reprezentanti vrací?
„Je to příjemné. Třeba Vítězslav
Veselý, ten zde byl už jako devatenáctiletý, nebo dokonce osmnáctiletý junior, a dodnes sem rád
jezdí. Je to taková nostalgie vždy ke
konci sezony. A Petr Svoboda taky.
Je to pro mě takový atletický přítel,
i když už jsem starší. Ale když jsem
byl naopak o pár let mladší a on
měl nějakých šestnáct let, tak jsem
se motal kolem tehdejší reprezentace dorostenců a juniorů. Takže
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Zatímco účast se mění stejně jako některé disciplíny, některé věci na Velké
ceně zůstávají při starém. Ať už je to
právě přítomnost zmíněných Petra
Svobody či Martina Pokorného, nebo
dobrá atmosféra. Stálicí pak je rovněž
podoba moderátora a hlavního organizátora akce, kterým byl i letos Milan
Čečman. Ten je zároveň předsedou

Atletického klubu Prostějov. „Jako povedené hodnotím jak závody, tak počasí. Fajn to bylo. Například Víťa Veselý
byl velmi spokojený, velká část lidí už
říkala, že příští rok zase přijede,“ usmíval
se. Potěšilo ho, že i přes řadu účastníků
z blízkého okolí dorazili další i z padesátikilometrové a větší vzdálenosti. „Přijeli
i z Vítkova nebo z Brna. A ohlasy byly
velmi dobré,“ pochvaloval si Čečman.
Částečně i proto, že dětské účastníky čekal pohyb, který je bavil. „Za nás to hodnotíme pozitivně, vyšlo hezké počasí.
Děti se nedívají na televizi, na počítač,
sportují,“ byla ráda Ivona Nováková.

jjaká
aká byla
byla velká
velká cena…
cena …
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PROSTĚJOV Jeden z nejtradičnějších stále existujících atletických mítinků na Moravě pořádaný klubem s dlouhou tradicí. To
je vizitka Velké ceny Prostějova,
která se i letos uskutečnila v areálu Reálného gymnázia a základní
školy ve Studentské ulici. Sešla
se dobře stovka dětí, ale s nimi
také překážkáři a oštěpaři. Pořadatelům pak přálo počasí, méně
už však epidemická situace, koronavirus nepěkně poznamenal
účast na akci. Jak ale jako celek
dopadla? Na to už se Večerník
zeptal Milana Čečmana (na snímku), předsedy Atletického klubu Prostějov a zároveň jednoho
z hlavních organizátorů mítinku
i moderátora celé akce.

trochu hůř s větrem popasovávám,“ řekl
po svém doběhnutí Petr Svoboda, který
byl ale přeci jen spokojenější než loni,
kdy dokonce hovořil o konci kariéry.
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Kategorie 10 let: 1. Jan Coufal (Prostějov) 9,80, 2. Ondřej Grepl (Prostějov) 10,14, 3. Alex
Vala (Prostějov) 11,50. Kategorie 9 let: 1. Jakub Rozehnal (Prostějov) 10,56, 2. Václav Dostál
(Prostějov) 10,58, 3. Jan Antonín Mlčoch (AC Prostějov) 11,05, 4. Dominik Jedlička (Prostějov)
11,45. Kategorie 8 let: 1. Kristián Kučera (SSK Vítkovice) 10,92, 2. Lukáš Jahoda (Prostějov)
11,65, 3. David Vavrečka (Prostějov) 12,41, 4. Denis Ševčík (Atletika, pohybové hry Prostějov)
12,50. Kategorie 7 let: 1. Alfréd Mládek (Prostějov) 10,76, 2. Marek Dostálek (Prostějov)
10,83, 3. Antonín Picek (Atletika Prostějov) 10,88, 4. Jaroslav Pastrnek (Prostějov) 11,18, 5.
Matyáš Hrabal (Atletika ZŠ Jana Železného Prostějov) 12,07, 6. Dominik Ovečka (Atletický
klub Prostějov) 12,16, 7. Jiří Snášel (Prostějov) 12,44. Kategorie 6 let: 1. Josef Hrdlička
(Atletika Prostějov) 11,82, 2.Václav Mochták (Prostějov) 12,01, 3.Tobias Ujec (Prostějov) 12,28.
Kategorie 5 let: 1. Jakub Kratochvíl (Prostějov) 12,13, 2. Michal Ševčík (Prostějov) 13,46, 3.
Petr Jindřich Mlčoch (Prostějov) 16,18.
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Kategorie 10 let: 1. Ondřej Grepl (Prostějov) 3,48, 2. Jan Coufal (Prostějov) 3,25, 3. Alex
Vala (Prostějov) 2,70. Kategorie 9 let: 1. Jan Antonín Mlčoch (Prostějov) 3,24, 2. Jakub
Rozehnal (Prostějov) 3,14, 3. Dominik Jedlička (Prostějov) 2,56, 4. Václav Dostál (Prostějov)
2,17. Kategorie 8 let: 1. Lukáš Jahoda (Prostějov) 2,98, 2. Kristián Kučera (SSK Vítkovice)
2,69, 3. David Vavrečka (Prostějov) 2,42, 4. Denis Ševčík (Atletika pohybové hry, Prostějov)
2,32. Kategorie 7 let: 1. Marek Dostálek (Prostějov) 2,74, 2. Dominik Ovečka (Atletický klub
Prostějov) 2,48, 3. Jiří Snášel (Prostějov) 2,44, 4. Matyáš Hrabal (Atletika ZŠ Jana Železného
Prostějov) 2,39. Kategorie 6 let: 1. Tobias Ujec (Prostějov) 2,63, 2. Václav Mochťák (Prostějov)
2,45. Kategorie 5 let: 1. Michal Ševčík (Prostějov) 2,00, 2. Petr Jindřich Mlčoch (Prostějov) 1,40.

+RGPÉÄNHPFKODSFL
Kategorie 10 let: 1. Jan Coufal (Prostějov) 37,60, 2. Alex Vala (Prostějov) 20,50. Kategorie
9 let: 1. Jakub Rozehnal (Prostějov) 26,40, 2. Jan Antonín Mlčoch (Prostějov) 22,60, 3.
Dominik Jedlička (Prostějov) 21,50, 4. Václav Dostál (Prostějov) 15,50. Kategorie 8 let: 1.
Kristián Kučera (SSK Vítkovice) 28,40, 2. Jakub Vavrečka (Prostějov) 18,60, 3. Lukáš Jahoda
(Prostějov) 17,10, 4. Denis Ševčík (Atletika-pohybové hry Prostějov) 15,50. Kategorie 7 let:
1. Alfréd Mládek (Prostějov) 18,50, 2. Jaroslav Pastrnek (Prostějov)
15,50, 3. Marek
Dostálek (Prostějov) 15,00, 4. Jiří Snášel (Prostějov) 11,50, 5. Matyáš Hrabal (Atletika ZŠ Jana
Železného) 11,30, 6. Dominik Ovečka (Atletický klub Prostějov) 11,00. Kategorie 6 let: 1.
Josef Hrdlička (Prostějov) 16,50, 2.Tobias Ujec (Prostějov) 13,90, 3.Václav Mochťák (Prostějov)
12,70. Kategorie 5 let: 1. Michal Ševčík (Prostějov) 8,80, 2. Petr Jindřich Mlčoch (Prostějov) 6,00.

%ÈKQDPHWUÕGÉYN\

Foto: Marek Sonnevend
už ho znám nějakých dvacet let.
I ty ostatní. Akorát když je letos
taková nepříjemná situace s koronavirem, tak to bylo všechno mimořádné.“
yy A jak tedy koronavirus ovlivnil
závody, v jakém smyslu?
„Hlavně tak, že zde nebylo tolik lidí
jak v minulosti. Nepřijeli dva oštěpaři a nedorazil ani jeden překážkář patřící k těm lepším. Co člověk
může dělat... Ještě předtím jsme
měli přebory mladšího žactva v atletice jednotlivců, dorazilo asi tak
dvě stě dětí. To proběhlo v klidu.
Pro nás už to ale letos byly poslední
závody. Doufejme hlavně, že v příštím roce to bude lepší, program
závodů nebude tak zhuštěný do
chvilky, která na závody zbyla. Protože před prázdninami s dětmi skoro nic dělat nemůžete, každé dítě je
pomalu někde s rodiči na dovolené.
A zbyl prostor vlastně jen během
září. Takže byl problém dostat sem
závodníky. Říkám, byla to letos taková mimořádná sezóna, jiná.“

yy Zmiňoval jste už obtíže s obsazováním dětských závodů. Je
to problém, který se prohlubuje?
Nebo se ho naopak daří dlouhodoběji řešit?
„V září je hustota závodů dost velká. Abychom sem dostali ty, které
chceme na oštěp a na překážky, tak ti
naopak sezónu končí. Špička závodnická to má jinak. A je to záležitost
trenérů, aby je sem dovezli. Ale ti
už mají zase také jiné zájmy, závody
jsou jinde, trénují i někoho jiného.
Uvidíme, jak to bude vypadat příští rok. Chceme, aby to byly závody
podobné těm předchozím, navíc
slavnostnější. Pozval jsem i nějaké
bývalé vítěze.“
yy Letos byla na Velké ceně i taková maringotka s občerstvením.
Poprvé, že?
„Je to novinka. Protože restaurace,
co byla v Lidické ulici, skončila,
neměli jsme občerstvení. A právě
s ním nám báječně pomohl syn jedné naší bývalé atletky. Pro účastníky
to bylo fajn.“ (úsměv).

Kategorie 11 let: 1. Klára Němcová (Prostějov) 9,53, 2. Beáta Vránová (Atletika Prostějov)
9,93, 3. Nela Závodská (AC Prostějov) 10,40, 4. Marie Novosadová (AC Prostějov) 10,42,
5. Eliška Koupilová (AK Šternberk) 10,69. Kategorie 10 let: 1. Martina Zimmermannová
(Prostějov) 9,68, 2. Eliška Jahodová (Prostějov) 10,25, 3. Hana Kruliková (Prostějov)
10,38, 4. Sofie Muchová (Prostějov) 11,18. Kategorie 9 let: 1. Nela Ovečková (Atletický
klub Prostějov) 11,01. Kategorie 8 let: 1. Stella Navrátilová (Prostějov) 10,65, 2. Rozárie
Špačková (Prostějov) 11,01, 3. Bianka Kozmíková (Prostějov) 11,40, 4. Elen Hlochová
(Prostějov) 12,12, 5. Jasmína Skácelová (Prostějov) 12,60. Kategorie 7 let: 1. Nikol
Spoustová (SK Speed Brno) 10,60, 2. Sára Zbožínková (ZŠ Jana Železného Prostějov)
11,38, 3. Valerie Valová (ZŠ J. Železného Prostějov) 11,48, 4. Petra Kopečná (Atletický klub
Prostějov) 11,60, 5. Karolína Šustrová (Atletický klub Prostějov) 12,44, 6. Pavlína Šustrová
(Atletický klub Prostějov) 12,47, 7. Adéla Pařilová (ZŠ Jana Železného Prostějov) 12,76, 8.
Ellen Navrátilová (Prostějov) 13,00, 9. Adéla Jedličková (Prostějov) 13,25. Kategorie 6 let:
1. Sára Bořilová (Prostějov) 12,41, 2. Barbora Kolaříková (Atletika Prostějov) 12,82, 3. Eva
Kopečná (ZŠ J. Železného Prostějov) 12,88, 4. Ema Muchová (ZŠ J. Železného Prostějov)
13,55. Kategorie 5 let: 1. Valerie Špačková (Prostějov) 14,49.
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Kategorie 11 let: 1. Klára Němcová (Prostějov) 3,29, 2. Beáta Vránová (Atletika Prostějov)
3,27, 3. Eliška Koupilová (AK Šternberk) 3,16, 4. Marie Novosadová (AC Prostějov) 2,94.
Kategorie 10 let: 1. Martina Zimmermannová (Prostějov) 3,30, 2. Hana Kruliková
(Prostějov) 3,21, 3. Eliška Jahodová (Prostějov) 3,00, 4. Sofie Muchová (Prostějov) 2,58.
Kategorie 9 let: 1. Nela Ovečková (Atletický klub Prostějov) 2,98. Kategorie 8 let: 1.
Stella Navrátilová (Prostějov) 2,77, 2. Rozárie Špačková (Prostějov) 2,74, 3. Elen Hlochová
(Prostějov) 2,57, 4. Bianka Kozmíková (Prostějov) 2,32, 5. Jasmína Skácelová (Prostějov)
1,86. Kategorie 7 let: 1. Nikol Spoustová (SK Speed Brno) 2,95, 2. Valerie Valová (ZŠ
Jana Železného) 2,70, 3. Karolína Šustrová (Atletika Prostějov) 2,32, 4. Ellen Navrátilová
(Prostějov) 2,21, 5. Pavlína Šustrová (Atletika Prostějov) 2,17, 6. Petra Kopečná (Atletika
Prostějov) 2,15, 7. Sára Zbožínková (ZŠ Jana Železného Prostějov) 2,03, 8. Adéla Jedličková
(Prostějov) 1,75. Kategorie 6 let: 1. Sára Bořilová (Prostějov) 2,22, 2. Barbora Kolaříková
(Atletický klub Prostějov) 2,21, 3. Eva Kopečná (ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov) 2,03,
4. Ema Muchová (ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov) 1,44. Kategorie 5 let: 1. Valerie
Špačková (Prostějov) 1,52.

+RGPÉÄNHPGÉYN\
Kategorie 11 let: 1. Marie Novosadová (AC Prostějov) 30,10, 2. Eliška Koupilová (AK
Šternberk) 25,10, 3. Beáta Vránová (Atletika Prostějov) 17,80, 4. Klára Němcová (Prostějov)
12,70,5.NelaZávodská(ACProstějov)12,30.Kategorie10let:1.MartinaZimmermannová
(Prostějov) 33,10, 2. Eliška Jahodová (Prostějov) 13,70, 3. Hana Kruliková
(Prostějov) 12,80, 4. Sofie Muchová (Prostějov) 11,20, 5. Kategorie 8 let: 1. Stella
Navrátilová (Prostějov) 15,50, 2. Rozálie Špačková (Prostějov) 12,00, 3. Bianka Kozmíková
(Prostějov) 11,50, 4. Elen Hlochová (Prostějov) 9,90, 5. Jasmína Skácelová (Prostějov) 9,50.
Kategorie 7 let: 1. Petra Kopečná (Atletický klub Prostějov) 10,60, 2. Sára Zbožínková (ZŠ
Jana Železného Prostějov) 10,20, 3. Pavlína Šustrová (Atletický klub Prostějov) 10,10, 4.
Valérie Valová (ZŠ Jana Železného Prostějov) 9,50, 5. Adéla Pařilová (ZŠ Jana Železného
Prostějov) 8,30, 6. Karolína Šustrová (Atletický klub Prostějov) 6,60, 7. Adéla Jedličková
(Prostějov) 5,00. Kategorie 6 let: 1. Sára Bořilová (Prostějov) 6,40, 2. Barbora Kolaříková
(Atletický klub Prostějov) 5,90, 3. Ema Muchová (ZŠ Jana Železného Prostějov) 5,50, 4.
Eva Kopečná (ZŠ Jana Železného Prostějov) 4,40. Kategorie 5 let: 1. Valerie Špačková
(Prostějov) 5,60
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/LJDPOiGQH V OLOMOUCKU SKONČIL PIVOT ŠANTELJ
V sestavách jsou i šestnáctiletí

Co stojí za nečekanou ztrátou v kádru?

PROSTĚJOV Nepříjemnou komplikaci při případném obnovení Kooperativa NBL budou muset řešit v BK Olomoucko. Ze
PRAHA, PROSTĚJOV Již během Sedm nadějných hráčů má na sousestavy jim totiž vypadl Leon Šantelj, který už v hanáckém klupřípravy na nový ročník Koopera- pisce Ostrava a Pardubice, následují
tiva NBL odborníci odhadovali, týmy Opavy, Kolína a Olomoucka bu nebude v následujících měsících působit. Proč?
že v nové sezóně dostanou mladí
basketbalisté větší šanci než v předešlých letech. Odhad se vyplnil
dokonale, počet nedávných juniorů na soupiskách ligových kádrů
dokonce předčil očekávání. V sestavách jednolitých celků je totiž
přesně 69 hráčů, kterým je maximálně dvaadvacet let.
„Sezóna je hodně ovlivněna ekonomickou nejistotou. Kluby se snaží
šetřit, proto větší prostor dostávají
vlastní odchovanci. Z pohledu českého basketbalu je to jedině dobře.
Budoucnost to jistě potvrdí. Mladí
kluci dostávají možnost výkonnostního růstu a to se za pár let ukáže
jako skvělé rozhodnutí,“ nabízí
svůj pohled kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Hned devět mladíků z patnácti má
v sestavě Děčín, za vysokoškoláky
z USK Praha hraje osm mladíků.

se šesti basketbalisty, kteří ještě nemají třiadvacet. „V našem případě
navíc rozhodně nejsou do počtu,
ale jde o plnohodnotné členy týmu.
Víc hráčů prostě nemáme, dostávají
svůj prostor a zodpovědnost za výsledky. Učí se, jak se vyrovnat s tlakem ligového zápasu. To je dobrá
škola,“ míní Benáček.
Nejméně mladých basketbalistů mají
Svitavy. V sestavě Turů jsou pouze
dva nadějní hráči, kvarteto talentů má
na soupisce Nymburk a Hradec Králové. Nejmladšími ligovými plejery
jsou brněnský Jakub Nečas a Pavel
Dohnal z BK Olomoucko. V obou
případech jde o šestnáctileté dorostence. „Zapadá to do naší spolupráce
s mládežnickým klubem BCM Orli
Prostějov. Chceme kluky posouvat
do prvního týmu. Tím jim můžeme
pomoci v další profesionální kariéře,“
dodává Benáček.
(lv)

%DVNHWEDOQDEt]tNOXE÷P
individuální tréninky
SURKUiġH

PRAHA, PROSTĚJOV Vedení
českého basketbalu ve spolupráci se společností Sideline Sports
nabízí v aktuální situaci nouzového stavu všem klubům možnost bezplatného využití licence Profi hráče a hráčky v rámci
tréninkového systému XPS.
Tréninkový systém XPS umožňuje mimo jiné vedení a řízení
individuálního tréninku v aktuální situaci. Využití licence Profi
hráče je možné zdarma nejméně
do konce listopadu, v případě
potřeby bude prodlouženo na
další období.
Totéž platí také pro využití video
analyzéru, který nabízí trenérům
možnost sestříhat si video z vlastních utkání nebo tréninků a následně ho zaslat hráčům. Součástí je
i aplikace pro stříhání videa během
utkání nebo pro tvorbu prezentace,
v níž si video můžete doplnit textem
nebo mluveným slovem, upravit
a mnoho dalšího.
„Jsme rádi, že můžeme nabídnout
hráčům a hráčkám basketbalu apli-

kaci, díky které budou moci individuálně trénovat i v době, kdy na
týmové tréninky nemohou. Trenérům jsme připraveni vše jednoduše
vysvětlit tak, aby mohli být on-line
s hráči po celou dobu vládních opatření,” říká Jiří Jakoubek, country manager firmy Sideline Sports.
Klub, který má zájem XPS využívat,
zašle e-mail na adresu cze@sidelinesports.com, napíše: „Máme zájem
o využití XPS.” a Sideline Sports vše
připraví. Vzápětí budou kluby informovány o nastavení systému. Pokud
již klub XPS využívá a chtěl by pouze aktivovat licence Profi hráčů nebo
Video Analyzér pro trenéry, stačí
napsat na stejný e-mail žádost o tyto
licence.
„Vedení českého basketbalu se musí
snažit najít a poskytnout další zdroje,
které pomohou trenérům a sportovcům řešit současné výzvy. Jednou
z možností, kterou můžeme ve spolupráci s naším partnerem Sideline
Sports rychle poskytnout, jsou aplikace k individuálním tréninkům,
které umožní být s hráči v on-line
kontaktu po celou dobu vládních
opatření,“ poznamenal sportovní ředitel svazu Michal Ježdík.
(lv)

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„V našem klubu skončil s osobních
důvodů. Nic jiného v tom nebylo.
Leon byl v klubu spokojený, sám
ale přiznal, že se nemůže soustředit
pouze na basketbal,“ potvrdil odchod
Šantelje sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek s tím, že hráč
už odcestoval do Slovinska.
Pětadvacetiletý pivot se narodil v Postojné a profesionální kariéru do přestupu do Olomoucka spojil výhradně
se Slovinskem. Hrál za týmy UKK
Koper, Plama Pur, KK Rogaška a hned
dvakrát za Helios Suns Domžale.
V Kooperativa NBL stačil odehrát šest

zápasů, s průměrem necelých čtyřiadvacet minut na zápas patřil do základní rotace BK Olomoucko na začátku
sezóny.
„Některé zápasy sice Leonovi úplně
nevyšly, jeho odchod ale přesto znamená zásah do sestavy. Pod košem
jsme oslabili. Budeme situaci řešit,
probíráme různé možnosti,“ poznamenal Pekárek
V probíhající sezóně se českým klubům
slovinské posily zatím příliš neosvědčily.
Kromě Šantelje skončil v elitní domácí
soutěži také nymburský Luka Rupnik.
Reprezentační rozehrávač odehrál
v dresu mistra pouze tři ligové zápasy
a pak se rozloučil. „Rozloučil se po vzájemné dohodě,“ uvedl nymburský klub
a Rupnik prakticky vzápětí podepsal
smlouvu ve španělské Zaragoze.

+UiġLVHSRVWXSQĨYUDFt
z karantény
(QVQ4CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Doba domácího
léčení basketbalistům BK Olomoucko postupně končí. Hráči
se vrací z karantény a vedení klubu připravuje plán, jak by se dalo
alespoň v omezených podmínkách připravovat na případný
restart nejvyšší domácí soutěže.

neprojevily,“ poznamenal Pekárek.
Vedení klubu získalo dostatečný
počet kontrolních testů, které
jednotliví basketbalisté absolvují bezprostředně po návratu
z karantény. Jejich negativní výsledek je podmínkou po zapojení do tréninkového procesu.
to důležité hned z několika
Ladislav VALNÝ „Je
důvodů. Potřebujeme vědět, že
„Probíráme s kondičními trenéry hráči jsou zdraví, a navíc jde i o to,
dostupné možnosti. Chceme být abychom jejich organizmus příliš
připraveni na okamžik, kdy se tréninkový proces rozjede obvyklým
způsobem. Proto potřebujeme,
aby se kluci hýbali a byli na tuto
chvíli v rámci možností připravení,“ říká sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Hráči týmu sídlícího v Prostějově odcházeli do karantény podle
toho, kdy byli testovaní. Proto se
vrací z marodky postupně. Se všemi byl klub po celou dobu ve spojení. „Naštěstí nemoc měla vždy
poměrně lehký průběh. Žádné
větší komplikace se u našich hráčů

nezatížili. Po pauze se musí tělo
postupně dostat na potřebnou
výkonnost. Nechceme riskovat
nějaký další zdravotní problém,“

uvedl sportovní manažer BK Olomoucko, který počítá s tím, že tým
v případě potřeby podstoupí testy
opakovaně.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

WEBOVÝCH STRÁNEK
Vnejčtenějšího regionINOVACE
álního
periodika je tu!

Startujeme již tento čtvrtek

Å0RçQRVWLUR]SWìOHQtE\O\RPH]HQp´
RKOpGOVH]DPDURGNRX)UDQWLåHN9iłD
PROSTĚJOV Mezi sportovce, kteří se museli vypořádat s covidem-19, se
zařadili také basketbalisté BK Olomoucko. Naštěstí u hráčů hanáckého
klubu měla nemoc lehčí průběh, všichni absolvovali karanténu v domácí
léčbě. „Byli jsme spolu v kontaktu, psali si. Někdo měl vyšší teplotu, ale
celkově nešlo o nic extrémního,“ potvrdil lehčí průběh choroby František
Váňa, křídlo týmu sídlícího v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ rozhovor

pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

ƔƔJak jste se osobně s nemocí vypořádal?
„Docela dobře. Zpočátku jsem měl teploty kolem osmatřiceti stupňů, bolely
mě klouby. Tělo bylo oslabené, ale dalo
se to vydržet. Deset dnů jsem vážně odpočíval. Ještě před karanténou jsem cvičil a hned potom mi teplota vyskočila.

To jsem nechtěl opakovat, raději jsem
ležel.“
ƔƔ Co se dá v takové situaci dělat?
„Moc toho není. Vlastně všichni kluci
v týmu to měli podobně. Dívali jsme se
na filmy, občas si zahráli něco na playstationu. Možnosti nějakého rozptýlení nejsou velké, když musíme být jen
doma.“
ƔƔ Chyběl vám pohyb?
„Jako každému, kdo pravidelně sportuje.
Už jsem se nemohl dočkat, až se půjdu
alespoň proběhnout. Prakticky celý život
se hýbám, najednou jsem nemohl. Nebylo jednoduché vydržet jen odpočívat.“

ƔƔ Liga má přestávku. Přišla pro
tým, který prohrál pět zápasů
v řadě, v dobrý okamžik?
„To se nedá jednoznačně určit.
Po poslední porážce jsem si přál
hned hrát. Zlomit tu sérii. Liga
se ale přerušila a nikdo už nezjistí, jestli by se to podařilo. Musíme se prostě
vrátit k tréninku
a být připraveni na
chvíli, až to zase
začne. A věřit, že
se nám bude dařit
lépe.“

(QVQ4CFGM8¾ÿC
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Šándor, Kropog a Václavíková 0ÿ5,(;75$/,*$2'/2æ(1<

SR]ODWLOLSURVWěMRYVNìER[ na velkém WUpQXMHVHMHQLQGLYLGXiOQě
PH]LQiURGQtPWXUQDMLPOiGHçHY3ROVNX

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval dříve, veškeré duely extraligy
družstev mužů ČR 2020/21 plánované na říjen byly odloženy. Nově
se k nim vzhledem ke koronavirové situaci v zemi určitě brzy přidají i střetnutí do konce kalendářního roku, až bude dle všeobecného
očekávání prodloužen nouzový stav v České republice. Tím pádem si
na nové termíny musí počkat rovněž mistrovství republiky dospělých
v České Lípě i národní šampionát školní mládeže v České Kamenici,
které měly původně proběhnout v listopadu.
Prostějovský boxerský oddíl mezitím zrušil od zavedení zostřených hygienických opatření – tedy počínaje pondělkem 12. října – veškerou společnou přípravu, každý člen i členka hanáckého klubu teď musí trénovat v rámci možností individuálně. A právě v téhle smutné době oslavil 16. října kulaté
životní jubileum šéftrenér BC DTJ Petr Novotný. S gratulací ke čtyřicátým
narozeninám se připojuje také redakce Večerníku!
(son)

spouštíme nový web
$QZGTUM¾TGRTG\GPVCEGè4XéGVP÷VąÊRTQUV÷LQXUMÚEJX[UNCPEčWUR÷NC
PCON¾FGåPKEMÆOVWTPCLKX2QNUMW
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Podruhé v poměrně
krátké době vyrazila mládežnická
reprezentace České republiky
v boxu na polské území za kvalitní mezinárodní konfrontací.
O druhém říjnovém víkendu se
u našich severních sousedů konal

velký turnaj všech věkových kategorií od školní mládeže po juniorskou – a součástí výpravy ČR bylo
i několik zástupců Prostějova.
Dívčí část tuzemského nároďáku
vede jako hlavní kouč Martin
Klíč, současně vedoucí trenér

mládeže v oddílu BC DTJ Prostějov. A ve Štětíně dovedl k triumfu
dvě svěřenkyně: Kristýnu Václavíkovou z SK Prostějov a Claudii Tóthovou z Dukly Olomouc.
Za klub BC DTJ PV nastoupili v silné zahraniční konkurenci

Markus Šándor, Dorian Kropog
(oba školní mládež) a Vladimír Skalský (junior). Prvně
dva jmenovaní přitom dokázali
ovládnout své váhové kategorie
a přivézt domů zlaté medaile.
(son)
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Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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Kvalifikace evropského poháru
E\OD]UXåHQD

STRANA 33

UŽ BRZY!

PROSTĚJOV
Stejně
jako
všechny ostatní sporty v České
republice i korfbal stojí a čeká,
až pomine všeobjímající koronavirové šílenství. Což ale
neznamená, že by se na tuzemské
scéně tohoto smíšeného kolektivního sportu nedělo nic zajímavého.

V první řadě se řešilo, jak naložit
s rozjetou Superligou ČR 2020,
která stihla odehrát svou základní
část a vyvrcholení v podobě playoff odložil vládní zákaz pro veškeré
sportování. Celou soutěž přitom
hostí hala RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
„Superligové vyřazovací boje zatím nebyly zrušeny, naopak existuje velký zájem druhý ročník
dokončit. Účastníci se shodli na
tom, že k odehrání play-off by měl
stačit i jediný den, proto se bude
čekat na první volný termín po rozvolnění současných covidových
opatření,“ řekl Večerníku hlavní
trenér korfbalového A-týmu SK
RG Prostějov David Konečný.
Právě v těchto týdnech navíc měl
dle původního plánu postupně
začínat nový ročník jednotlivých

Prostějovští korfbalisté trénují
každý individuálně

ligových soutěží 2020/21. Start
však musel být za současných
okolností logicky odložen, zatím
na neurčito... „Na Valné hromadě
Českého korfbalového svazu jsme
napříč všemi kluby aspoň projednali i schválili veškerá pravidla, jak
s ohledem na koronavirus budou
soutěže probíhat, kdy se zápasy
normálně odehrají a kdy odloží,
koho do nich zdravotní okolnosti pustí a koho případně ne, kolik
odehraných utkání znamená řádně
dokončenou sezónu a podobně.
Takto schválený model je pro fungování soutěží v krajně specifických
podmínkách klíčový,“ zdůraznil
Konečný.
S naprostou jistotou již ergéčko
přišlo o účast v novém evropském
poháru European Korfball Tour
2021, jehož kvalifikaci mělo absol-

vovat zkraje ledna v Nizozemsku.
„Mezinárodní federace IKF kvalifikační turnaje definitivně zrušila,
tudíž na mezinárodní konfrontaci musíme bohužel zapomenout.
Velká škoda, moc jsme se těšili,“
povzdechl si kouč.
Rovněž s přípravou jeho svěřenkyň
a svěřenců je to teď na štíru. „Šlo
to ráz na ráz, hygienická opatření
se rychle zpřísňovala a vše neodvratně směřovalo k tomu, že každý
musí trénovat individuálně. Což
nyní už třetí týden reálně probíhá.
A je na konkrétních jednotlivcích,
nakolik si za momentální situace,
která nejspíš potrvá ještě řadu týdnů, dokážou poradit. Kdo zvládne
se delší dobu aspoň fyzicky udržovat na nějaké solidní úrovni, získá
oproti jiným výhodu,“ odtušil David Konečný.
(son)

Házenkářská akademie Olomouckého kraje měla
skvělý vstup do ligových dorosteneckých soutěží
PROSTĚJOV V první polovině
letošního roku odstartoval nový
projekt Házenkářské akademie
Olomouckého kraje, která sdružuje vybrané mladé hráče ze tří
oddílů. TJ Sokol Centrum Haná
(sídlící v Kostelci na Hané),
Handball Club Olomouc 1966
a Házená Velká Bystřice tak spojily své síly – a zatím se zdá, že
šlo o výborný krok.

„Projekt se v létě rozjel na plné
obrátky, příprava proběhla na
špičkové úrovni. A tomu odpovídal i skvělý vstup do aktuálního
ročníku ligových soutěží v obou
dorosteneckých kategoriích. Kluci hráli v úvodních kolech suprově, zastavila je až druhá vlna koronaviru a s tím související stopka
pro celý český sport, bohužel,“
krátce zhodnotil dosavadní účin-

kování dvou týmů HAOLK duchovní otec nového subjektu a šéf
Centra Haná Petr Kudláček.
Pojďme se alespoň stručně podívat, jak jsou mladí zástupci
házené našeho regionu momentálně na tom. Mladší dorostenci
HAOLK hrají elitní soutěž ČR,
další dva celky působí na druhém
nejvyšším republikovém levelu.
(son)

/NCFwÊFQTQUVGPEK*¾\GPM¾ąUMÆCMCFGOKG1NQOQWEMÆJQMTCLGFQM¾\CNKX[JT¾V
FXC\GUXÚEJVąÊFQUCXCFPÊEJ\¾RCUčXPGLX[wwÊéGUMÆUQWV÷åK Foto: Facebook

1. LIGA MLADŠÍCH DOROSTENCÙ 2020/21

2. LIGA STARŠÍCH DOROSTENCÙ MORAVA JIH 2020/21

2. LIGA MLADŠÍCH DOROSTENCÙ MORAVA JIH 2020/21

Dosavadní výsledky Házenkářské akademie
Olomouckého kraje
1. kolo: HAOLK – Zubří odloženo. 2. kolo: Kopřivnice –
HAOLK 19:20. 3. kolo: HAOLK – Lovosice 23:27. 4. kolo:
Frýdek-Místek – HAOLK 28:29
Průběžné pořadí: 1. Dukla Praha 4, 2. Lovosice 4, 3.
Nové Veselí 4, 4. Zubří 4, 5. HAOLK 4, 6. Karviná 2, 7.
Plzeň 2, 8. Jičín 2, 9. Frýdek-Místek 2, 10. Kopřivnice 0,
11. Žďár nad Sázavou 0, 12. Šťáhlavy 0
Nejlepší střelci HAOLK: Ondřej Jahoda 19 (5. v soutěži), Michal Janota 15, Sebastián Ján 11

Dosavadní výsledky Házenkářské akademie
Olomouckého kraje
Předehrávané 12. kolo: Ivančice – HAOLK 16:43. 1. kolo: HAOLK – Holešov 38:18. 2. kolo: Uherské Hradiště –
HAOLK 18:28. 3. kolo: HAOLK – Nové Bránice odloženo.
4. kolo: Kuřim – HAOLK 26:37
Průběžné pořadí: 1. Brno 10, 2. HAOLK 8, 3. Nové
Bránice 6, 4. Kuřim 4, 5. Zlín 2, 6. Uherské Hradiště 1, 7.
Holešov 1, 8. Ivančice 0
Nejlepší střelci HAOLK: Adam Kotěšovský 32 (1. v soutěži), Matouš Pečinka 13, Patrik Galus 9

Dosavadní výsledky TJ Sokol
Centrum Haná
1. kolo: Centrum Haná – Újezd u Brna 34:36. 2. kolo:
Centrum Haná – Kuřim 29:33. 3. kolo: Centrum Haná –
Juliánov 39:21. 4. kolo: Centrum Haná – Brno 22:29
Průběžné pořadí: 1. Telnice 8, 2. Brno 6, 3. Velké Meziříčí
6, 4. Kuřim 4, 5. Ledeč nad Sázavou 4, 6. Újezd u Brna 4, 7.
Havlíčkův Brod 4, 8. Centrum Haná 2, 9. Dolní Cerekev
2, 10. Bohunice 2, 11. Dvůr Králové 2, 12. Juliánov 0
Nejlepší střelci Centra Haná: Ondřej Jahoda 36 (3.
v soutěži), Šimon Kintr 25, Radim Lakomý 17

INOVACE WEBOVÝCH
STRÁNEK
nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

Startujeme již tento čtvrtek

29. října0
přesně v 10.10 hodin
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