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Máme exkluzivní rozhovor!
PROSTĚJOV
MÁ SVÉHO
MINISTRA!
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Pøíštì si vezmu nùši!
Prostějov (mik) – Kdo by si myslel, že na houby a výpravu do lesa je
už zima a je zbytečná, ten se hodně plete! „Chodím teď každý den
a zpátky se vracím se dvěma plnými koši. Rostou babky, suchohřiby,
václavky a také bedle,“ svěřil se Večerníku tradiční houbař pan Jaroslav z Konicka. Další hlášení o velkých úlovcích přicházejí z celého
Prostějovska. „Příště si vezmu nůši
a kosu,“ smál se senior z Protivanovska, který prý minulý týden nasbíral
v okolí Bukové metráky hub!

VEÈERNÍKU

CO NÁS UDIVILO…
Pilot neměl šanci. Uplynulý čtvrtek o půl jedenácté dopoledne
skončil tragicky let ultralehkého
letadla, které se zřítilo u polní cesty
poblíž Olšan u Prostějova. Pilot byl
po pádu okamžitě mrtev. Případ
vyšetřuje policie společně s leteckými inspektory. Podle policie nikdo další v letadle nebyl, příčiny selhání letadla jsou zatím neznámé.

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Často a velice rádi zveřejňujeme fotografie úlovků houbařů.
A máme zde další parádu! Jindřich Stach z Prostějova pózuje na snímku
s obrovskou bedlou, kterou našel v lese jeho vnuk.„Stejně jako můj dědeček
chodím velice rád na houby do lesa. Tuto bedlu jsem našel v okolí Ptenského
Dvorku. Protože se bedla ani nevešla na pánev, udělali jsme si z ní škvarečky.
A byly výborné,“ svěřil se Večerníku Martin Pěnčík. Oběma houbařům nezbývá než poblahopřát a popřát jim dodatečně dobrou chuť!

8zVHQHzHEUDMÉSHQÉ]H
Prostějov (mik) – Se zajímavým
„úkazem“ se setkal Večerník minulý týden v úterý před supermarketem Albert v Janáčkově ulici. Před
touto prodejnou, jak je všeobecně
známo, postávají často bezdomovci a žebrají o drobné mince. V tu
chvíli ale jeden z mužů bez domova překvapil. „Potřeboval bych
roušku, nemáte? Chci si jít koupit
rohlíky, ale oni mě dovnitř nechtějí
pustit,“ žádal o ochranný prostředek starší muž. „Tu máte,“ neváhala
opodál stojící žena, která jich měla
u sebe dostatečnou zásobu.

&21É6327ħð,/2
Nejpřívětivější úřad. Na krajské
úrovni už prostějovský magistrát
tento titul získal, ovšem v pětileté
historii celostátní motivační soutěže se to podařilo poprvé! Ano,
náš magistrát je Nejpřívětivějším
úřadem v České republice! Letošního ročníku se účastnilo 142 měst
a obcí s rozšířenou působností
i pražských městských částí.
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Agentura
Ještě je tři týdny čas, ale prostějovští
konšelé už žijí v horečných přípravách
na zasedání zastupitelstva. To, jak
známo, se nakonec uskuteční, protože generál Primulka schválil výjimku
z protikoronavirových opatření a jednání obecních zastupitelstev jsou povolena. Ovšem za těch nejpřísnějších
podmínek!
„Mám z toho hlavu celou štajf,“ posteskl si před diktafonem Agentury

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

•• Pondělí••
Do práce jistě nespěchal. „Všechno, co chci, můžu mít hned a rychle. Můj táta
zaplatí to, hlavně že má klid. Všechno vím nejlíp, i když mám IQ tykve, jsem
něco víc, nejsem obyčejný lid,“ zpívá Marek Ztracený ve skladbě Povolání syn.
Profesionální sedmadvacetiletý potomek havaroval v drahém BMW, když sjížděl ze Suchdolu do Ptenského Dvorku. Policisté na místě zjistili, že mladý muž
byl na samém začátku pracovního týdne pod vlivem drog.
••Úterý ••
Síla soustředění. „Zatímco můj muž tloukl do psacího stroje vědeckou publikaci, jeho bratr dva metry od něj hrál na klavír náročné skladby Johanna
Sebastiana Bacha. Oba to takhle vydrželi třeba i čtyři hodiny v kuse, aniž by
se vzájemně rušili,“ vzpomínala Linda Wichterlová v rozhovoru pro Večerník na svého manžela Ottu. Slavný vědec a vynálezce kontaktních čoček se
v Prostějově narodil před 107 lety.
•• Středa ••
Konec šmírování ministrů. „My vám dáme, šmírovat v noci ministry po
putykách! Doma budete, holoto jedna!“ řekli si zřejmě naši vládní představitelé a schválili zákaz vycházení po 21:00 hodině, který začal platit přesně na
státní svátek. Nové nařízení je třeba respektovat, přestože člověku nepřestane
vrtat hlavou, kolik lidí se mohlo nakazit po deváté hodně v jinak liduprázdných parcích a ulicích se zavřenými obchody a restauracemi.
•• Čtvrtek ••
Svátky jsou za dveřmi! Už se nám to pomalu blíží. Ještě dva ministři zdravotnictví a už tu budou Vánoce... Prezident Miloš Zeman jmenoval Jana
Blatného za odvolaného Romana Prymulu.
•• Pátek ••
(Ne)užitečný strach. Pokud žijeme ve strachu, je nám mnohem hůř, než kdybychom byli mrtví. Určitá míra obav je však pro náš život užitečná, učí nás totiž
statečnosti. Přiměřenou dávku běsu plánovaly nabídnout oblíbené Strašidelné
prohlídky na zámku v Čechách pod Kosířem. Ty se měly konat ve zdejším parku, kvůli epidemii však musely být nejprve odloženy, pak pro letošek zrušeny.
•• Sobota ••
Mezinárodní den dluhů. „Peníze moudrým lidem slouží, hloupým vládnou,“
všiml si římský stoický filosof Seneca. O víkendu jsme si připomněli Světový
den spoření, který by se však vzhledem k všeobecnému trendu měl přejmenovat na Mezinárodní den dluhů...
•• Neděle ••
Zdravotníci nad zlato. Říká se, že kdo hledá, najde. Ovšem objevit v dnešní
době lékaře či sestry, kteří by neměli do čeho píchnout, je vskutku nadlidský úkol.
Přesto to prostějovská nemocnice po celý týden zkoušela i prostřednictvím městského rozhlasu. Důvod byl jasný, kvůli koronaviru jí chyběla pětina zdravotníků.

(QVQ/CTVKP2÷PéÊM

1D]DVWXSLWHOVWYRMHGLQĚYHVNDIDQGUHFK
Hóser primátor Prostějova Francimór
Kopačka. A není se mu co divit, protože
seznam opaření, aby listopadové jednání pětatřiceti zastupitelů mohlo vůbec začít, obsahuje celkem deset stran!
„Generál Primulka se zbláznil, podle
něj bychom měli mít orouškované i mikrofony, vydezinfikovaná celá těla a diskusní příspěvky by neměly kvůli prskání
trvat déle jak deset vteřin. Což o to, za ty
krátké příspěvky bych byl rád, aspoň
by opozice ostrouhala a nevykecávala
se. Jenže máme splnit i další podmínky,
jako například být každý naočkovaný
proti covidu a každou hodinu jednání bychom se měli nechat otestovat,“
vyjmenovává další a další podmínky

KRIMI
Ü½NGJ

Za všechno může nebetyčná
neopatrnost řidičky, ale koho
by napadlo, že může dojít ke
vloupání do sanitky? Přesně
k tomu ovšem došlo minulé úterý před polednem ve Vodní ulici
v Prostějově. Zatím neznámý
zloděj měl jednoduchou práci,
když pronikl do neuzamčeného sanitního vozidla a z kabiny
odcizil peněženku.

12 000
Ve šrajtofli měla řidička nejen
hotovost ve výši dvanácti tisíc korun, ale také průkazy
pojištěnce svých příbuzných
a tankovací kartu. Vzhledem
k tomu, že je vyhlášen nouzový stav, hrozí pachateli tohoto
činu, samozřejmě pokud ho
policisté dopadnou, až osm let
kriminálu.
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Stánek s rouškami?
Prostějov (mik) – Občané Prostějova zasílají na magistrát kromě stížností
také tu a tam i dobré nápady. S jedním
takovým se na internetových stránkách města svěřil pan Marek. „Napadlo mě, že by se v centru postavil
stánek jen na prodej roušek, kde by
byl dostatečný výběr a dostatečné
množství. Nebaví mě pořád chodit
někde po obchodech mezi davy lidí
a hledat roušky, snad chápete, bylo by
to místo, kam by si člověk zašel najisto
pro tu roušku.“ Také na radnici uznali,
že to není špatný úmysl. „Děkujeme
za podnět, postupujeme ho oddělení
krizového řízení,“ zareagovala Jana
Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.

www.vecernikpv.cz

ministra zdravotnictví prostějovský primátor Kopačka.
Jak ale vyplynulo z diskuse Agentury
Hóser s ostatními radními, všechny tyto
body opatření by se daly obejít. „Já už
jsem navrhl, aby se z rozpočtu města
vyčlenily dva miliony korun na nákup
pětatřiceti skafandrů, které používají
američtí kosmonauti. Pokud bychom
si je všichni zastupitelé na jednání oblékli, nemuseli bychom se obávat žádné
nákazy. Skafandry jsou naprosto neprodyšné a zásoba kyslíku vystačí na
pět hodin. Za tu dobu bychom vše odhlasovali a třeba se i pohádali s opozicí.
Nemuseli bychom mít na držce žádné
roušky a podobné blbosti,“ nechal se

slyšet první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal. S jeho návrhem prý
souhlasí skoro všichni konšelé, až na
jednu výjimku. „Já jdu před zastupitelstvem ke kadeřníkovi a budu mít nový
účes. Kdybych si nasadila skafandr,
nemohla bych se jím chlubit,“ odmítá návrh Miládka Bitva u Sokolova,
náměstkyně pro kulturu, kadeřnictví
a parfumerii v Prostějově.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

ZACHYTILI JSME

3 007 294

Přes tři miliony korun stály veškeré rekonstrukce chodníků
v Prostějově během letošního
roku. Město realizovalo všechny
opravy, které byly v plánu.
ZAUJAL NÁS...

JOSEF GRULICH

(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

Po 40 letech a 163 dnech služby
na požární stanici v Prostějově jde
do důchodu tento oblíbený hasič.
Má za sebou stovky zásahů a desítky zachráněných životů.
ZASLECHLI JSME…

„OPOZIČNÍCI
VŠECH
STRAN A HNUTÍ,
SPOJTE SE!
Komunista Jaroslav Šlambor
takto komentoval, zda je vytváření
koaličních spojení novým trendem.

DAGMAR OTRUBOVÁ

POÈASÍ v regionu

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

Pondìlí 12/8 °C
Památka zesnulých
Tobiáš

¶WHUÙ

10/9 °C

Støeda

12/9 °C

Hubert
Karel, Karla

PETRA KOVAŘÍKOVÁ
se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. října 2019. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do 35 let,
měří okolo 176 centimetrů, má střední
postavu, modré oči a černé vlnité vlasy.

Ètvrtek

13/5 °C

Pátek

13/5 °C

Miriam
Liběna

6RERWD 11/6 °C

Saskie

Nedìle

10/5 °C
Bohumír
Zdroj: meteocentrum.cz
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/TVX¾MNKGPVMCPCMCåGPÚEJ
PROSTĚJOV Smutek zavládl o víkendu v Domově seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. Nejenže se podstatně zvýšil počet nakažených covid-19 jak u členů personálu i klientů,
z domova také hlásí první úmrtí v souvislosti s nákazou koronavirem. Stařenka, kterou již
předminulý týden převezli v těžkém zdravotním stavu do nemocnice, zemřela.
„Situace ohledně koronavirové nákazy se v našem zařízení zhoršuje. V této chvíli
máme osmadvacet nakažených osob, z nichž více než polovina je členů personálu.
Navíc jedna z klientek nakažená covid-19 v nemocnici zemřela. Měla ale i jiné zdravotní problémy, ovšem koronavirus jí velice přitížil,“ popsal současnou situaci Večerníku Zdeněk Libíček, ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově.
V tomto sociálním zařízení tak pokračují v přísných protiepidemických opatřeních.
„Stále trvá komplexní zákaz návštěv a osobních styků mezi klienty i personálem jiných oddělení. Jednotlivá oddělení jsou v přísné karanténě. Během týdne si chtěly
vzít dvě naše zaměstnankyně dovolenou, ale byl jsem nucen jim ji zrušit. Potýkáme se
s katastrofálním nedostatkem členů personálu. Oslovil nás krizový štáb města Prostějova a chce nám pomoci. O podobnou pomoc na doplnění personálu dobrovolníky
jsme také požádali Olomoucký kraj. Zatím to všechno zvládáme, obavy z příštích dní
ale určitě panují. Navíc dnes probíhá druhá etapa plošného testování našich klientů
i zaměstnanců. Nechci být špatný prorokem, ale počet nakažených určitě zase stoupne,“ řekl v neděli odpoledne Večerníku ředitel Zdeněk Libíček.
(mik)

-J?@KNµIJ,GJHJP>FÑFM<EKJQ@?@OMJEFJ<GD>@
OLOMOUC Podpisem koaliční smlouvy vyvrcholila v pondělí
26. října jednání o podobě nového
vedení Olomouckého kraje. Před
budovou hejtmanství dohodu podepsali zástupci všech tří stran, které se budou na vládě v kraji podílet.
„Přebíráme kraj v nelehké době koronavirové pandemie, vysokého zadlužení a očekávaných dalších ekonomických důsledků krize. Také proto jsme
se rozhodli snížit počet náměstků
ze sedmi na čtyři,“ řekl kandidát na
hejtmana Olomouckého kraje Josef
Suchánek.
Rada Olomouckého kraje bude mít
celkem jedenáct členů. Čtyři křesla
obsadí Piráti a Starostové, stejný počet
bude patřit Spojencům – Koalici pro
Olomoucký kraj a tři ODS.
(red)
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SERIÁL VOLEBNÍ DOZVUKY
POKRAČUJE NA DVOUSTRANNĚ 14 - 15
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PROSTĚJOV Prostějovský magistrát v pětileté historii celonárodní
motivační soutěže Přívětivý úřad
už dvakrát zvítězil v rámci Olomouckého kraje. Na celostátní
úrovni se vždy pohyboval v popředí
hodnocení odborníků z Ministerstva vnitra ČR, ale na prvenství zatím nikdy nedosáhl. Až letos! Ano,
v celostátní soutěži tentokrát prostějovský magistrát za sebou nechal
141 městských či obecních úřadů
a také městské části Prahy!
Letošního pátého ročníku motivační
soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí
s rozšířenou působností se účastnilo 142 měst a městských částí Prahy.
V soutěži zvítězil Magistrát města Prostějova následovaný městskými úřady
Kolín a Litoměřice. Prostějov je tak
nejpřívětivějším úřadem roku, v soutěži takto uspěl poprvé.
„Prostějovský magistrát má otevřeno
každý pracovní den, disponuje možností on-line objednání, klade důraz na
transparentnost nebo na společenskou
odpovědnost. Má jednu z nejdelších

otevíracích dob mezi srovnatelnými úřady. Na agendy,
jako jsou vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu
nebo řidičského průkazu, nabízí
možnost on-line objednání na konkrétní
termín, čímž zkracuje dobu vyřízení
a odbourává čekání. Všechny zásadní
informace o svých požadavcích se
klienti dozvědí přímo z internetových
stránek, na kterých lze najít také celou řadu návodů, rad nebo materiálů
z jednání zastupitelstva. Ministerstvo
vnitra ocenilo Prostějov právě kvůli
komplexnosti nabízených služeb,“ říká
Ondřej Krátoška, tiskový mluvčí Ministerstva vnitra České republiky, které
je hlavním organizátorem motivační
soutěži o Přívětivý úřad.
Tuto soutěž v kategorii obcí s rozšířenou
působností pořádalo Ministerstvo vnitra
již popáté. Letošní ročník byl přerušen
pandemií nového typu koronaviru.
Ačkoliv se tedy průzkum mezi obcemi
konal již v únoru letošního roku, k vyhlá-
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Josef Grulich byl
hasičem přes 40 let!

V REPUBLICE!
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šení vítězů mělo dojít v rámci konference
Moderní veřejná správa. I ta byla ovšem
kvůli epidemickým opatřením zrušena.
Vítězové v jednotlivých krajích tedy obdrží distanční formou tradiční samolepku stvrzující přívětivost, kterou si úřady
vylepují na vchodové dveře, a také diplomy. Pro první tři jsou připraveny trofeje.

„Jsem pochopitelně nadšený z toho, že
náš úřad takto výrazně uspěl také v celonárodním měřítku. Ukazuje to na
velmi dobrou práci, ale i celkovou organizaci magistrátu. A všeho toho, co
nabízíme občanům za služby,“ usmívá
se spokojeně František Jura, primátor
statutárního města Prostějova.

PROSTĚJOV Kde byla zapotřebí
pomoc v neštěstí, tam byl a pomáhal!
Neuvěřitelných 40 let a 163 dní sloužil
Josef Grulich na prostějovské požární
stanici. Minulý týden naposledy předal směnu jako velitel čety a ukončil
tak dlouholetou službu pro Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje.
Kariéře profesionálního hasiče zasvětil Josef Grulich celý svůj profesní
život. S hasičinou se ale neloučí definitivně, jako velitel dobrovolné jednotky ve Stražisku bude i v důchodu
s kolegy stále v kontaktu.
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PROSTĚJOV Klasické dušičkové počasí, déšť a chlad během uplynulého víkendu přesto
hodně lidí odradily od návštěv hřbitovů. Navíc ten strach z koronaviru... I když drtivá většina návštěvníků míst posledního odpočinku jejich blízkých dodržovala hygienická opatření, někteří Večerníkem oslovení se svěřili, že se obávají o své zdraví. Mnoho hrobů bylo
ale velmi pěkně upravených. Letošní Dušičky jsou však přesto hodně divné...
(mik)
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„Když jsem nastupoval, jezdili jsme
jen k požárům. Dnes mají kluci tolik práce, musejí toho umět tolik,
neustále se učí něco nového. Přál
bych jim, aby to vše zvládali tak
skvěle jako dosud. Zároveň bych
chtěl, aby se od zásahů vždy vraceli v pořádku, aby bylo co nejméně
úrazů a všichni se drželi ve zdraví.
To je nejdůležitější,“ popřál kolegům velitel, který byl také instruktorem ve vyprošťování a rozhodčím
požárního sportu.
>>>dokončení najdete na straně 23
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Naše město včetně magistrátu v těchto
dnech naplno pomáhá prostějovským
občanům, na které dopadají aktuální opatření proti šíření koronaviru.
Odbor sociálních věcí vydal dva informační letáky. Jeden je určen pro
seniory a osoby osamělé, nemohoucí
a zdravotně znevýhodněné, druhý
pak pro pacienty, kteří právě onemocnění covid-19 prodělávají nebo jsou
v karanténě. Pro naše dříve narozené
občany využívající senior taxi mám
dobrou zprávu, služba funguje i nadále. Protože se na nás obracejí dobrovolníci, kteří chtějí lidem ve složité
situaci pomáhat, řešíme nyní jejich
způsob zapojení do řešení současné
situace. Těší mě, že mezi obyvateli
našeho města vidím spoustu solidarity a ochoty pomáhat druhým, je to
dobrá zpráva i do budoucna.

František JURA,RTKO¾VQT
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Vrátili se
bobøi?
/ÊUVQICNGTKGLKåXDCwV÷
RąGU FXC TQM[ HWPIWLG
MCX¾TPCCDCT
Foto: Martin Zaoral

ČECHY POD KOSÍŘEM Po loňských bleskových záplavách našli
v parku v Čechách pod Kosířem
uhynulého bobra. Po roce Večerník zjišťoval, zda se vodní hlodavci do parku vrátili, či nikoliv.
Je to už dva roky, co se v zámeckém
parku objevil bobří pár. Tehdy to
vypadalo, že se chráněných zvířat
jen tak nezbaví. Hrozilo přitom, že
způsobí velké škody na vzácných
dřevinách. K tomu nedošlo, jeden
z bobrů se zřejmě utopil a ten druhý

Napsáno

à

pred

1. 11. 2010

Výstavy obrazů byste v jedinečném objektu již hledali marně

odtáhl jinam. Nyní by dle kastelána
zámku v Čechách pod Kosířem
bobři v parku být stále neměli. Alespoň prozatím.
„Je to asi měsíc, co jsme tady objevili okus. Nicméně zatím trvalý návrat bobrů neregistrujeme. Doufáme, že přes park pouze prošel.
Podle místních se bobři objevili
na potoce mezi Čechami pod Kosířem a Pěnčínem,“ nastínil Martin
Váňa, kastelán zámku v Čechách
pod Kosířem.
(mls)

PROSTĚJOV Je to monumentální a nepřehlédnutelná součást městských hradeb. Stojí hned naproti secesního Národního domu a přímo sousedí s největším parkem v centru města. Řadu let byla místem
setkání prostějovské bohémy. Pokud navštívíte zdejší Baštu, skutečně v ní ucítíte nesmírně silný genius loci. Budoucnost objektu patřícího svým charakterem do středověku je však v současné pragmatické době více než nejistá. Stane se z její slavné historie už pouhý STÍN
MINULOSTI?
Stavba hradeb s valem okolo někdej- vystavovala řada kvalitních českých
šího Prostějova byla zahájena tři roky autorů jako například Oldřich Kulhápoté, co Kryštof Kolumbus doplul nek, Jiří Anderle, Adolf Born, Vladimír
do Ameriky. U jednotlivých bran za- Komárek či Boris Jirků, s nímž Dušana
jišťujících vstup do města stály bašty Kamzíka pojilo dlouholeté přátelství.
neboli strážní věže. Do dnešních dní
se zachovala jediná, která se nachází
<TQ\GPÊICNGTKUV[5M¾EGNC
ve Školní ulici v těsné blízkosti NáGalerista, aktivní výtvarník a autor
rodního domu.
písňových textů Dušan Kamzík zemřel v roce 2011. Na jeho činnost se
4¾LXÚVXCTPÊMč
pokusil navázat Jindřich Skácel, který
Ještě před revolucí v roce 1989 bašta s ním krátký čas spolupracoval. Nedlouho fungovala jako místo setká- podařilo se mu však najít společnou
ní prostějovských intelektuálů často řeč s původními návštěvníky bašty
nesouhlasících s tehdejším komunis- a nové milovníky výtvarného kumštu
tickým režimem. Svůj nezaměnitelný se mu kolem sebe dařilo shlukovat recharakter si uchovala i po roce 1990, lativně pomalu. Bylo to možná i kvůli
kdy v ní vystudovaný keramik Dušan tomu, že potlačil společenský charakKamzík otevřel galerii. V té době tam ter bašty, neboť se v ní chtěl věnovat

Po půl roce hledání našlo město coby
majitel nového nájemce bašty. Tím se
na podzim 2016 stala provozovatelka
umělecké kavárny Avatarka fungující
na náměstí T. G. Masaryka Iva Polická. Ta se na rozdíl od Skácela rozhodla naopak potlačit funkci galerie
a v baště se pustila hlavně do provozu
kavárny s vinárnou. Činila tak s nebývalým entuziasmem a nadšením,
přinášela často velmi originální nápady na společenské akce i výstavy různých předmětů. Její elán však narážel
na špatný technický stav objektu,
který byl v té době pro celoroční provoz kavárny nevyhovující. Navzdory
velkým plánům a snaze vrátit baště

To, co se v Prostějově dělo ve středu odpoledne, nemá v našem
městě obdoby. Že se stalo něco
závažného, poznali naši občané na
první pohled už krátce po čtrnácté
hodině. Hlídky Policie ČR, městské policie a Vězeňské služby ČR
takřka neprodyšně uzavřely město.
Kontrolou procházely zastavované
osobní vozy i autobusy, a dokonce
i vlaky. Razantní opatření mělo své
opodstatnění. Muži v uniformách
i kriminalisté v civilu naháněli uprchlého trestance!
Z budovy Okresního soudu v Prostějově utekl vězeň – jednatřicetiletý

Jiří Pešek. Recidivistovi se podařilo
uprchnout kolem čtrnácté hodiny. Vylomil mříž cely a pak s pomocí hromosvodu zdolal pětimetrovou zeď. „Rozběhlo se intenzivní pátrání. Hledaný
muž je recidivista, který byl opakovaně trestán za majetkovou trestnou
činnost,“ informovala Jitka Dolejšová,
mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje. „Pátrání probíhá na Prostějovsku,
policisté ovšem střeží i příjezdové cesty k Olomouci,“ dodala mluvčí krajské
policie.
Poslední stopa po uprchlém trestanci
mizí v Partyzánské ulici, kde zraněný
Jiří Pešek proběhl nedávno posta-

zeď. „Vězeň byl u nás souzen za úvěrový podvod a padělání veřejné listiny.
Když ho strážní po soudním přelíčení
zavřeli do eskortní místnosti, kde měl
čekat na převoz zpět do věznice, utekl.
My jsme nepochybili v ničem, chybu
musíte hledat někde jinde. Eskortní
celu má od nás pronajatou Vězeňská
služba ČR, která za ni stejně jako za
vězně zodpovídá. Pravda ale je, že budova soudu byla postavena ještě za c.
k. mocnářství, takže se ani moc nedivím, že mříž z okna mohl vězeň lehce
vyloupnout,“ vyjádřil se Večerníku
Vladimír Váňa, předseda Okresního
soudu v Prostějově.

8wKEJPKUKO[UNGNKåGUGDQDTčXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOWåPG\DCXÊ%QD[NQRąÊéKPQW
×J[PWEJT¾P÷PÆJQ\XÊąGVGPKMFQPGXÊ
+NWUVTCéPÊHQVQYYYGMQNKUVE\
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výhradně výstavám a komorním
kulturním akcím. Přestože objekt po
pěti letech opustil, započala se právě v jeho zdech Skácelova přeměna
z fotbalového brankáře do podoby
galeristy, který čas od času v našem
městě představí většinou velmi kvalitní a jinde nevídané projekty.

#XCVCTMC++

„duch Dušana Kamzíka“ i ona musela
po necelých dvou letech zavřít.

4Q\NWéMCUGUXQDQFQW
Zatím poslední nájemce zahájil provoz
v baště před více jak dvěma lety. Společnost zabývající se rozvozem značkového alkoholu tam svoji činnost zahájila
nezbytnými investicemi do objektu
a následným vypsáním ankety, v níž lidé
měli přicházet s nápady na nový název
podniku. V ní nakonec zvítězil Tower
Café and Coctail bar. Dlouholetý stánek múz tím přišel o svůj původní účel
a stal se stylovou kavárnou a barem.
„Objekt je stále pronajatý stejné společnosti,“ potvrdil Večerníku nedávno
jednatel prostějovské domovní správy
Vladimír Průša.
Názory na kvalitu Tower Café sice nejsou zcela jednoznačně, převažují však
ty pozitivní vyzdvihující mimo jiné
útulnost prostoru. „Dostaly jsme úžasné jednohubky, salámové mísy i mísu
caprese. Rozlučku se svobodou jsme si
zde moc užily!“ zhodnotila jedna z nedávných návštěvnic.
(mls)

9ď]HěXWHNO]HVRXGX$çPRFMHGQRGXåH
veným bytovým domem na Olomouckou ulici. Pak ještě ve večerních
hodinách policisté několikrát speciálně vyjížděli prověřit některá oznámení
občanů, kteří se o útěku vězně dozvěděli z médií. Ale i pátrání ve staré držovické cihelně skončilo nezdarem.
Spousta lidí nechápe, jak vůbec mohl
muž odsouzený na pět let za finanční
podvod z budovy soudu uprchnout.
Podle informací Večerníku policie
prověřuje i to, zda mu někdo nepomohl. „Podařilo se mu vylomit mříž
v okně eskortní místnosti, dostal se na
soudní dvůr, vyšplhal po hromosvodu a dostal se tak přes pětimetrovou

jak šel čas Prostějovem ...

Knihařská ulice

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Byla z toho kauza, která několik dní plnila
přední stránky i celostátních deníků. Uprchlého Jiřího Peška nakonec až po čtrnácti
dnech chytili policisté v Brně. V ukradeném
vozidle se totiž dopustil přestupku a policejní hlídka ho po krátké honičce zadržela. Případ neustál velitel eskorty Vězeňské
služby, který byl na hodinu suspendován.
Podle závěrů vyšetřování se chyby dopustili ale všichni členové strážní eskorty, kteří
vězně nechali v místnosti samotného bez
dozoru. Už nikdy se ale nedozvíme, proč
zabezpečení eskortní místnosti bylo v tak
žalostném stavu. O pět let později prodělala budova Okresního soudu v Prostějově
zásadní rekonstrukci včetně modernizace
místností, kde odsouzení čekají na převoz.
Tak doufejme, že i mříže v oknech jsou už
pevně osazeny...
(mik)

Bydlel tam kat. 0¾\GX-PKJCąUMÆWNKEGUGWåÊXCNLKåQFTQMWMQHKEK¾NPÊOWRQLOGPQX¾PÊFQwNQFPG
MX÷VPCRQFNGMPKJCąUMÆJQąGOGUNCMVGTÆUGXOÊUV÷X[UM[VQXCNQ&QTQMWCXNGVGEJCå
D[NCWNKEG\X¾PCP÷OGEM[$WEJDKPFGT)CUUG,GFP¾UGQ\CFPÊWNKEKXEGPVTWO÷UVCRčXQFP÷XPÊDÚXCN[FX÷
MCwP[8WNKéEG\C$GUGFQWD[FNGNMCVMVGTÚRTÚO÷NWFQOWKRQRTCXPÊM¾OGP8GNM¾é¾UV\¾RCFPÊUVTCP[LGFPGU
\DQWTCP¾CPCOÊUV÷UVQLÊwMQNPÊJąKwV÷UV÷NQEXKéPQW0CCFTGUG-PKJCąUM¾éÊUNQRQRKUPÆUVQLÊFQFPGUDÚXCN¾
JTCFGDPÊDCwVC
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Večerní oslava
se zvrhla

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ve večerních hodinách předminulého pátku 23. října bylo přijato
prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení o rušení nočního klidu v bytě na sídlišti Západ.
Za zavřenými dveřmi byla slyšet
hlasitá hudba a hovor. Strážníci kontaktovali uživatele bytu.
Čtyřiadvacetiletý muž uvedl, že
v bytě žije se svojí pětadvacetiletou přítelkyní. Společně si domů
pozvali své přátele na party. Pozdní hodinu si údajně neuvědomili.
Uvedení přátelé z bytu odešli ještě před příjezdem hlídky. Mladý
pár svým jednáním porušil nejen
mimořádná ochranná opatření
vydaná vládou spočívající v omezení volného pohybu osob, ale
zároveň je podezřelý i z přestupku proti veřejnému pořádku. Celá
záležitost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Pivo pili
na veřejnosti
Předminulý pátek 23. října v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení
o dvojici konzumující alkohol
na veřejném prostranství v Olomoucké ulici. Hlídka na místě
oznámení potvrdila. Ve dvorním
traktu domu byli zjištěni muži ve
věku 24 a 32 let. Ke konzumaci
lahvového piva se oba doznali.
Strážníci dvojici poučili o porušení mimořádných vládních opatření, která zakazují konzumaci alkoholu na veřejném prostranství.
Svým jednáním se oba dopustili
přestupku dle krizového zákona. Záležitost projedná příslušný
správní orgán.

Kuřáci rušili sousedy
Hodinu po půlnoci v neděli 25.
října se na linku tísňového volání
obrátil oznamovatel s tím, že jeho
soused ruší noční klid. Na místo
byla vyslána hlídka. V uvedeném
bytě byl kontaktován dvacetiletý
muž. Ten uvedl, že měl rodinnou
návštěvu a doznal se k rušení nočního klidu při kouření na pavlači,
kde s ostatními kuřáky vedli hlasitý hovor, kterým patrně rušili
sousedy. O protiprávním jednání
byl hlídkou poučen. Záležitost
bude mít dohru u příslušného
správního orgánu. Zde je možné za přestupek proti veřejnému
pořádku uložit pokutu do výše
10 000 korun.

PROSTĚJOV Zloději se bohužel v těchto těžkých časech
nezastaví ani před krádeží na hřbitově. O tom by mohla
vyprávět sedmdesátiletá žena. Ta navštívila prostějovský
hřbitov, přičemž si při úpravě hrobu odložila kabelku a nevěnovala jí pozornost. Podle policistů pak zatím neznámému chmatákovi stačilo pouhých pět minut, aby využil situace a seniorku okradl. Seniorka tak přišla o peníze a další věci
v hodnotě přes šedesát tisíc korun!

Michal KADLEC
„Žena ze Šumperka ve čtvrtek 29. října dopoledne navštívila rodinný hrob
v Prostějově. Jen na pět minut si zavěsila svou kabelku na náhrobek a věnovala se uklízení hrobu. Neznámý
pachatel využil její zaneprázdněnosti
a kabelku dámě odcizil. Seniorka

přišla o své osobní doklady, finanční
hotovost, dvě platební karty, mobilní
telefon a dvě naslouchadla, to vše za
třiašedesát korun,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Přitom právě v dušičkovém období státní i městští policisté varovali

návštěvníky hřbitovů, aby si na
podobné věci dávali pozor. Starší
dáma ze Šumperka udělala chybu...
„Pachateli hrozí za zločin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku

dy, platební kartu, průkazy pojištěnce svých příbuzných, tankovací
kartu a finanční hotovost dvanáct
tisíc korun,“ spočítal škody František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. „Je nouzový stav, tudíž pachateli v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na osm let,“
zdůraznil policejní mluvčí. (mik)

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie řešili minulé úterý případ
krádeže v obchodě. Na tom by nebylo nic divného, kdyby pachatelem nebyl malý chlapec. Nezletilý
hoch chtěl projít přes pokladnu
s ukradenou čokoládkou za jedenáct korun...
„V odpoledních hodinách během úterý
27. října bylo přijato telefonické oznámení o zadržení pachatele drobné krádeže
v obchodě. Na místo byla vyslána hlídka
a strážníci zkontaktovali oznamovatele.
Ten jim označil hocha, který se pokusil
odcizit zboží v hodnotě jedenácti korun.
Nezletilec se ke krádeži doznal. Zboží bylo nepoškozené vráceno zpět do
prodeje,“ informovala Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

2EUDOőLGLĀNXVDQLWN\
PROSTĚJOV Za vším stojí
hlavně obrovská neopatrnost
řidičky, která nechala vozidlo
neuzamčené. Ale kdo by se vloupával do sanitky? Jeden z chmatáků určitě. Ten využil minulé
úterý situace a peněženka v sanitním voze se pro něj stala naprosto jednoduchou kořistí.
„V úterý sedmadvacátého října
před jedenáctou hodinou využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti padesátileté řidičky sanitky
a z nezajištěného vozidla zaparkovaného ve Vodní ulici v Prostějově
odcizil její peněženku. S ní žena
přišla mimo jiné i o osobní dokla-

Jel rychle
a pod vlivem
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vzhledem k aktuálnímu stavu nouze
vyhlášenému vládou ČR přísnější trest
odnětí svobody, a to na dvě léta až osm
let,“ upozornil Kořínek.
Teď už jen zbývá, aby policisté zatím
neznámého lotra dopadli!

Dítì kradlo v obchodì!
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Otázkou pak bylo, co s dítětem?
„Strážníkům se podařilo po telefonu
zkontaktovat babičku, která uvedla, že se právě vrací autobusem do
místa bydliště. Na domluvené autobusové zastávce jí byl vnuk předán.
Společně pak odjeli do nedaleké
obce. O celé události byla informována kurátorka z odboru sociálně
právní ochrany dětí,“ dodala Greplová.
(mik)

Předminulou neděli 25. října
ráno zastavila policejní hlídka na dálnici D46 v katastru
Prostějova řidiče ve středním
věku, který překročil v daném
úseku stanovenou rychlost 110
kilometrů v hodině a řítil se
rychlostí 140 kilometrů za hodinu. Po zastavení a kontrole
dokladů přišla na řadu dechová
zkouška, která nedopadla dobře
a pro řidiče bude mít dohru
pravděpodobně před soudem.
S ohledem na její výsledek byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. U řidiče byla provedena
tři měření s výsledky 1,03, 1,24
a 1,16 promile. Řidič přiznal,
že předchozí den popíjel víno.
Na místě mu policisté zadrželi
řidičský průkaz, ostatní doklady
mu vrátili a dál ale v jízdě pokračovat nesměl. Překročení rychlosti je šetřeno samostatně jako
přestupek.
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PROSTĚJOV To byl mazec! Zakuklenci se samopaly se během chvilky vyrojili v Polské ulici v Prostějově.
Vrazili do zchátralého přízemního
domu stojícího nedaleko nákupního
centra Haná. Večerník zjišťoval, co
bylo příčinou zásahu elitní jednotky
policistů Zlínského kraje.

Martin ZAORAL

K události došlo poslední říjnovou
neděli zhruba kolem 16:00 hodin.
Houf policistů v plné zbroji neušel
pozornosti všech projíždějících po
nedaleké Plumlovské ulici. „Zajímalo
by mě, pro koho si tam přišli,“ upozornil nás jeden z našich čtenářů.

Dle dosud neověřených informací
Večerníku mohl být zásah vedený proti výrobcům drog. Oslovení
policisté však na konci uplynulého
týdne o okolnostech zákroku ještě
informovat nechtěli. „V současnosti
v této věci probíhají úkony trestního
řízení a vzhledem k jejich charakteru
nebudeme v tuto chvíli k celé záležitosti poskytovat informace. Nicméně
již v průběhu následujícího týdne
chceme ohledně ní vydat tiskovou
zprávu,“ reagovala na naše četné dotazy Lenka Javorková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, v jehož režii byl zásah proveden.
I proto jsme se pokusili více zjistit
přímo na místě. Ve zchátralém domě

NA VÁŠ NÁMÌT
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s rozbitým sklem se nám však opakovaně nikoho zastihnout nepodařilo. „O zásahu policistů vím, dokonce
jsem ho sledoval přímo z okna. Proč

ovšem dorazili a koho si odvedli,
tady nikdo neví. Po pravdě řečeno
vůbec netuším, kdo v tom domě žil,“
řekl nám pouze jeden ze sousedů.

Ostatní mlčeli jako pověstný hrad
v Karpatech...
Tak si holt musíme počkat, s čím přijde avizovaná policejní zpráva.
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POKOJ!

Pavla Kišku z Plumlova
chytili policisté koncem června

INOVACE WEBOVÝCH
STRÁNEK
spouštíme nový
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ZKUSTE TO
I PŘES MOBIL

PLUMLOV Všichni děláme chyby, ale jen hlupáci je opakují
stále dokola. To bohužel platí i pro Pavla Kišku. V případě opakovaného selhání profesionálního řidiče z Plumlova sehrál
zásadní roli chlast. To, co mu kdysi možná vycházelo, se mu
nakonec stalo osudným. Letos v létě jej policisté totiž opět přistihli, jak sebe i ostatní na silnici ohrožuje pod vlivem alkoholu.
V jeho případě to nebylo poprvé, a tak senát musel reagovat.
Veřejné zasedání proběhlo uplynulé úterý.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Pavel Kiška bydlí v Plumlově s rodiči
a do letošního léta pracoval u svého
bratra jako řidič. Na svoji poslední
jízdu se vydal 29. června. Když jej zastavili policisté, zjistili, že je pod vlivem
alkoholu. Na místě přišel o řidičský
průkaz a zanedlouho i o práci. „Nyní
jsem nezaměstnaný,“ potvrdil v úterý

během veřejného zasedání Okresního
soudu v Prostějově, kterým byl nedávno odsouzen k pokutě ve výši 18 000
korun, trestu zákazu řízení na tři roky
a povinnosti odpracovat si 200 hodin
obecně prospěšných prací. Ty by měl
vykonat přímo v Plumlově.
To ovšem není vše. V případě Pavla
Kišky se totiž nejednalo o ojedinělý
přečin. Za opakované prohřešky byl již
v minulosti opakovaně trestaný. Tehdy
od soudu vyfasoval zákaz řízení na celkem šest let, jehož zbytek mu byl před
třemi lety prominut. Podmínkou ovšem bylo, že se až do roku 2022 nesmí
dopustit žádného trestného činu. A to
se mu očividně nepovedlo. Přestože

BYLI JSME
U TOHO

2CXGN -KwMC VQ \ OÊUVC UXÆJQ
D[FNKwV÷PGO÷NPCRQNKEGLPÊUVC
PKEKX2NWONQX÷XčDGEFCNGMQ

(QVQ2QNKEKGè4

do vězení zatím nemusí, za volant si
Pavel Kiška hodně dlouho nesedne.
„V tomto případě došlo ke spáchání
trestného činu ve zkušební době. Opět
se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu. Jiná cesta než nařídit zbytek trestu
tak není,“ odůvodnila rozhodnutí
soudkyně Adéla Pluskalová, která se
na závěr zamyslela i nad kořenem celé-

ho problému. „Otázkou je, zda by odsouzený neměl zásadním způsobem
řešit i alkohol ve svém soukromém
životě. Ten mu totiž opakovaně způsobuje nemalé potíže,“ uzavřela.
Usnesení o vykonání zbytku původně prominutého trestu je již
pravomocné, obě procesní strany se
vzdaly práva na stížnost.

Pondělí 2. listopadu 2020

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

www.vecernikpv.cz

Posílejte svá
miminka
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i rodičovské vzdělávání a poradenství. A s touto myšlenkou pokračujeme i on-line. Pro rodiče s dětmi
připravujeme inspirace, jak zvládat
čas s dětmi doma, nechybí kreativní činnosti, zpívat budeme aspoň
individuálně na dálku, určitě bude
i nějaká ta pohádka pro děti, ale
také rodičovské inspirace pro výchovu dětí a zdravé komunikace
v celé rodině. Nabízíme on-line
individuální poradenství a budeme rozšiřovat nabídku podle zájmu, situace a našich možností,“
popsala průběh činnosti Markéta
Skládalová.
První virtuální týden s Cipískem
proběhl ve znamení on-line Dýňování. Rodiče s dětmi se zapojili
tak, že posílali fotky svého dýňového tvoření. „Takovou kreativitu
jako ultrazvuk, Dýňopark, vzteklou dýni, drsnou dýni, dýňového

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWwGUVKCåUGFOKNGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMW
,GXJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCDQJWåGNUGRąKPG
URT¾XPÆORąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ROCKY

ŠIBA

LG FXQW Cå VąÊNGVÚ RGU MąÊåGPGE RNGOGPG UJKDCKPW 8JQFPÚ
MFQOGéMWUFQDąGQRNQEGPQW\CJT¾FMQWiKDCLGUMWVGéP÷
wKDCNGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊCLGJQOCLKVGNUGUPÊOPWFKV
PGDWFG/KNWLGRQJ[DCUHGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

TAMARIN

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVW6COK\G\Cé¾VMWRQVąG
DWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷L
FQMQPCNÚURQNGéPÊM-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷
PCLGXQFQM¾åGKMQWUPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷LGPVTQw
MWVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

JONY

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč$[N
QFEJ[EGPPCRQNPÊEGUV÷TGCIQXCND¾\NKX÷PCLCMÚMQNKXRQJ[D
éNQX÷MC0[PÊLG\P÷LHGw¾MUMQPVCMVPÊRQXCJQW/WUÊUGLGwV÷
PCWéKVJ[IKGPKEMÆP¾X[M[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PCX÷VwKPW
RUčPGTGCIWLG8JQFPÚMF÷VGO

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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Letošní rok je ale i pro Cipíska velmi náročný a plný změn. V květnu
se po nucené jarní pauze rozběhly
náhradní programy, pak i letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi
a MC zahájilo s plnými kurzy nový
školní rok. V souladu se všemi
opatřeními se Cipísek snažil nabízet reálná setkávání a programy
centra.
„V podstatě od začátku roku stále
měníme připravené programy, přenastavujeme přihlašovací systém.
Od dvaadvacátého října jsme se
ale museli definitivně z reality přesunout zase do virtuálního světa.
Podstatou činnosti centra je především pomoci rodičům s malými
dětmi vyjít z izolace mateřské dovolené, setkávat se s ostatními na
stejné lodi, podporovat se navzájem, nabízet inspirace pro zdravý
rozvoj dětí. Nabízíme také řadu let

PROSTĚJOV Děti školou povinné
nemají vždy lehké osudy. Některé
z nich pocházejí z dětských domovů. Takové děti často nemají
možnost mít svůj telefon, nebo
dokonce vlastní počítač. Vstříc
jim vychází organizace Začni
správně.
V dnešní nelehké situaci valná
většina dětí podstupuje doma on-line výuku. Často jim to vyhovuje,
nemusí chodit do školy a stráví více
času doma. Nicméně je tu skupina dětí,
které až tak šťastné být nemohou. Jsou
to ty z dětských domovů. Po celé republice funguje program, který pro ně
hledá notebooky.
„Prosím, kdo má doma ladem funkční notebook, který nepotřebuje, může ho
darovat. Poptávám funkční notebooky pro výuku dětí z dětských domovů Olomouckého kraje,“ žádá koordinátorka projektu Začni správně Andrea Snášelová.
Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětských domovů nebo
pěstounské péče se začlenit do normálního života. „Chceme, aby se děti po
odchodu postavily na vlastní nohy a byly schopny žít plnohodnotný i samostatný život. Udělujeme každoročně ocenění Bílá vrána, které je určeno těm,
jež prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou
péčí a následně ve svém životě uspěli,“ informovali koordinátoři celorepub-QN¾å/%%KRÊUGM
likového projektu.
hlídače, zvracející dýni i zcela Ti, kdo chtějí pomoci, mají možnost kontaktovat organizaci na e-mail: koseriózní dýni, skutečnou, papíro- ordinatorolomouc@yourchance.cz nebo na telefonním čísle 792 323 271.
vou, svítící, k úsměvu i ke straše(juj)
ní, k dekoraci, pro radost a spousty dalších jsme ani nečekali,“
přiznala s potěšením Skládalová.
„Rodiče s dětmi projevili nápady,
kreativitu, zručnost a zapojili většinou celou rodinu. K tomu připojili spoustu komentářů a historek, takže, jak prohlásila Terezka,
jedna z našich malých návštěvnic, tety budou zírat. Takže jsme
zíraly.“
„I v dalších týdnech připravujeme
on-line témata, plánujeme, co dál,
a doufáme, že se vrátíme, hned jak
to půjde, do reálného mateřského
centra. A děkujeme všem našim
příznivcům za podporu i na dálku a přejeme hlavně pevné zdraví
a veselou mysl,“ vzkazuje Markéta
Skládalová.
(red)
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PROSTĚJOV Prostějovský Cipísek nezahálí ani v koronavirové době. Vzhledem ke stávající
situaci je Mateřské centrum od
22. října zavřeno, ale to neznamená, že se nic neděje. Kromě
toho, že vznikají plány co a jak
dál a probíhá velký úklid i opravy vybavení, přestěhoval se Cipísek zase do virtuálního světa.
„Stejně jako na jaře, kdy vznikla
po vyhlášení nouzového stavu
facebooková skupina pro maminky s malými dětmi Rodičovské inspirace MC Cipísek aneb
Nemůžeme spolu býti, zvládneme to zatím v síti,“ potvrdila
Markéta Skládalová, místopředsedkyně MC Cipísek.
Mateřské centrum Cipísek v Prostějově nabízí služby a programy
pro rodiny s dětmi od miminek
po předškoláky už přes dvacet let.

TREND KOALIC?
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A když posádky zde jedoucích vozů zjistily, že se v divokém závodě při vzájemné
spolupráci stane méně kolizí a karambolů, nepochybně se v budoucnu spojí znovu. Což ostatně ukazuje rovněž nedávné
podepsání memoranda o spolupráci
mezi KDU-ČSL, ODS a TOP 09 na celostátní úrovni.
V žádném případě zde pak neobstojí
slova prezidenta Zemana o „vzpouře
poražených“. Skutečnými poraženými
jsou totiž po krajských volbách ČSSD,
KSČM a také ANO 2011. Proč, když
mělo přes dvacet procent? Jednoduše
proto, že si zbylé dvě poražené strany ve
vládě otestovaly, jaké to je mít ANO za
partnera. Od premiéra Andreje Babiše
pak k opozici směřuje v lepším případě

pohrdání, v tom horším pohrdání a vykrádání poslaneckých návrhů. Spolupráce? Jen obtížná nebo vůbec nijaká.
O premiérovi a jeho blízkých spolupracovnících se bez uzardění dá jednoduše
napsat, že sklízí, co zaseli.
Nové koalice by ale tato situace neměla
ukolébat, právě naopak. Teď teprve začíná ta pravá práce. Koalice, ať už jde o nově
utvořené trio, nebo spolupráci Pirátů se
Starosty, nyní mají necelý rok na to, aby
sestavily pro voliče zajímavý program, nekontroverzní a přitom silnou kandidátku
a kroky, kterými veřejnost osloví. Některé
z těchto stran si musí uvědomit, že negování vládních kroků stačit nebude. Pokud
nepřijdou s jasnou a srozumitelnou alternativou, úspěch se nedostaví.
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Michal KADLEC
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Ustavující zastupitelstvo
bez překvapení,zvolena byla i rada

je Josef Suchánek

Novým hejtmanem

Pondělí 2. listopadu 2020
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OLOMOUC Od pátku 30. října má náklady a prvotním úmyslem bylo
Olomoucký kraj oficiálně nové vede- snížit počet náměstků hejtmana ze
ní. V křesle hejtmana střídá Ladislava sedmi na pouhé čtyři. A tak se i stalo.
Oklešťka (ANO 2011) Josef Suchá- Post prvního náměstka obsadí prostěci, které společně do voleb vedl Radim
nek (Piráti a Starostové). Rozhodlo jovský rodák Ivo Slavotínek (Spojenci
Fiala. Naopak pro Piráty volby ještě
o tom hlasování při ustavujícím za- pro Olomoucký kraj), v jehož kompepříliš dobře nedopadly, když v koalici
sedání Zastupitelstva Olomoucké- tenci budou sociální věci a záležitosti
se Změnou získali pouze 3,54 % hlasů.
ho kraje. To se kvůli nejpřísnějším seniorů. Druhým náměstkem se stal
To se však mělo změnit.
hygienickým opatřením konalo ve Dalibor Horák (ODS). Ten se zaměří
velkém sále olomouckého magistrá- na oblast zdravotnictví. V radě jako
Spojte se,
kdo můžete!
tu. Sedmička nově zvolených zastu- náměstci hejtmana zasednou také Jan
0GPÊVQUKEG×RNP÷åJCX¾PQXKPMCCNGX[RCF¾VQåGURQLQX¾PÊTč\PÚEJUVTCPCJPWVÊXLGFKPQWXQNGDPÊMQCNKEKPCDÚX¾ pitelů se jednání zúčastnila z domova Šafařík (Spojenci pro Olomoucký kraj)
V letošních volbách byl trend zacho- PCKPVGP\KV÷CLCMQVCMQXÆDWFGPQXÚORąGFXQNGDPÊOVTGPFGOWXÊEGTQRQNKVKEMÚEJUWDLGMVč.GVQUPCURQNGéPÆMQCNKEK prostřednictvím videokonference, s kompetencemi pro regionální rozvoj,
ván, nicméně ze čtyř koalic uspěly PCRąÊMNCFXGXQND¾EJFQ<CUVWRKVGNUVXC1NQOQWEMÆJQMTCLGX[F÷NCNK2KT¾VKC5VCTQUVQXÆ×RNP÷UVGLP÷UKRCMXQNGDPÊ\KUM a to kvůli nákaze covid-19.
územní plánování a rozvoj venkova,
pouze dvě. Výrazný úspěch Pirátů RQEJXCNWLGMQCNKEG5RQLGPEKRTQ1NQOQWEMÚMTCLMVGT¾V÷åKNC\GURQLGPÊ-&7è5.612<GNGPÚEJCJPWVÊ2TQ1NQOQWE
a Michal Zácha (ODS), který bude
a Starostů vynesl až na post hejtmana #LCMWåLGP[PÊ\P¾OQPCUX÷V÷LGUNKDFCNwÊMQCNKEGRTQRCTNCOGPVPÊXQND[XRąÊwVÊOTQEGMF[UGEJEGXLGFKPQWMQCNKEK
mít na starost dopravu, sport a volředitele Správy kolejí a menz Univer- URQLKV1&5-&7è5.C612#$CDKwQXQJPWVÊ#01EJV÷LÊPCRQF\KORQTC\KVK2KT¾VKURQNGéP÷UG5VCTQUV[ Páteční ustavující krajské zastupitelstvo ný čas. Jako členové rady se na chodu
proběhlo bez jakéhokoliv překvapení kraje budou podílet i Zdeňka Dvořázity Palackého v Olomouci Josefa Su- 0CVQVQVÆOCRQNQåKN8GéGTPÊMXWRN[PWNÚEJFPGEJLGFPQVPQWQV¾\MWRTQUV÷LQXUMÚOKMTCLUMÚORQNKVKMčO
2VCNUG/KEJCN-CFNGE
a nové vedení kraje má takové složení, ková Kocourková (Piráti a Starostové)
chánka. Do čela kandidátky Spojenců
(dříve Koalice pro Olomoucký kraj)
Je podle vás spojování politických stran a hnutí v nejrůznější
JAROSLAV ŠLAMBOR o kterém po podpisu koaliční smlou- se zaměřením na investice, evropské
vy mezi Piráty a Starosty, Spojenci pro projekty, transparence, IT, Smart rese vrátil Marian Jurečka, někdejší lídr
koalice před volbami návodem, jak si zajistit vyšší volební zisk? Je
KSČM
Olomoucký kraj a ODS informoval gion, dále Martin Šmída (Piráti a StaIvo Slavotínek šel do voleb až z pátého
sestavování koalic novým trendem na české politické scéně?
už v předešlém vydání. Koa- rostové), který se bude starat o životní
místa, přesto obdržel druhý nejvyšší
prostějovský Večerník
lice získala v novém krajském zastupi- prostředí, odpady a zemědělství. Aleš
počet preferenčních hlasů. Celkově
zastupitel
FRANTIŠEK JURA
telstvu 32 mandátů, tedy pohodlnou Jakubec (Spojenci pro Olomoucký
se dá říci, že za úspěchem obou koa- LADISLAV OKLEŠTĚK
„Určitě ano! Mám za to, že dnes je již ne- většinu. Nebylo proto divu, že pro kraj) bude mít v kompetenci školství.
lic mimo jiné stojí i jejich vymezení se
ANO 2011
ANO 2011
pochybně jasno v tom, zda je pro opozici jednotlivé kandidáty na hejtmana, ná- Radu Olomouckého kraje doplní ješvůči hnutí ANO 2011, které sice ve
exhejtman
volbách zvítězilo, nedokázalo však naOlomouckého
primátor vhodné se spojovat do volebních bloků. městky i radní dopadlo hlasování dob- tě trojice neuvolněných radních, a to
proběhlé krajské volby to jasně ře. Osmnáct zastupitelů hnutí ANO Radim Sršeň (Piráti a Starostové), Jan
jít vhodného partnera pro zisk většiny
kraje
statutárního Právě
prokázaly. Bez sjednocující ‚antibabi- 2011 se při volebním hlasování o nové Žůrek (Spojenci pro Olomoucký kraj),
v krajském zastupitelstvu.
poslanec
města Prostějova šovské ideje‘, by nebylo možné hnutí posty zdrželo, zastupitelé SPD hlasova- v jehož gesci bude kultura a památková
parlamentu „Popravdě řečeno, ve vytváření složi- ANO Andreje Babiše ze hry vyšachovat. li proti. „Neberte to jako nějakou de- péče, a v neposlední řadě pak Ivo Mareš
„Spojování menších politických stran tých předvolebních koalic příliš ne- Domnívám se také, že ony koaliční ‚pro- strukci z naší strany, ale seznam jednot- (ODS). Krajští zastupitelé pak ještě na
a hnutí je logický krok, protože tyto věřím. Kandidátka by měla mít vždy jekty‘ mají po vyhrané bitvě svá skrytá, livých kandidátů nám nebyl předem závěr potvrdili hlasováním ve funkci
strany samy jinak nemají velkou šan- jasný program a jasného lídra. Pokud významná úskalí, jako například nena- zaslán a museli jsme si ho stáhnout uvolněné zastupitelky pro cestovní
ci na úspěch. Jen si nejsem jistý, zda jsou na ní zástupci tří nebo někdy plněné osobní ambice. Kompilace čub- z internetu nebo jsme se ho dozvěděli ruch a vnější vztahy Miladu Sokolovou.
touha po volebním zisku stačí na to, dokonce čtyř subjektů, těžko mohou jektů vzniknuvších z různých pohnutek z jiných médií,“ vytkl nové koalici zastu- „Chtěla bych v této funkci využít zkušeaby tyto různorodé slepence pak do- voličům nabídnout potřebnou sro- bude programově roztříštěná a nestabil- pitel za SPD Pavel Jelínek.
nosti z práce náměstkyně primátora
kázaly dobře pečovat o město, kraj zumitelnost. Poslední desetiletí nám ní,. Nejde o žádný nový trend. To jen si Ustavujícího zastupitelstva se přímo Prostějova, kde mám na starost kulnebo o stát. Přeci jen jde často o miš- navíc ukázala, že podobné slepence se opoziční politici na vlastní kůži ověřili, v sále zúčastnilo sedmačtyřicet za- turní oblast,“ pronesla na ustavujícím
maš mnoha malých stran od levice po často rozpadají buď těsně před volba- že individualismus postavený na ostré stupitelů, dalších sedm kvůli nákaze krajském zastupitelstvu Prostějovanka
pravici, od konzervativců po levičáky, mi, nebo se jejich příslušníci zásadně konkurenci má své limity, a zvolili vynu- covid-19 ho sledovalo a hlasovalo po- Milada Sokolová, jediná zástupkyně
přičemž jejich programové zájmy se názorově rozejdou brzy po volbách. cenou, účelovou spolupráci k dosažení mocí videokonference. Pouze jediný našeho regionu v užším vedení OloMyslím, že to není ani dobrý signál vytýčeného cíle. Uvedli do praxe, co je zastupitel byl z jednání omluven.
příliš neprotínají.“
mouckého kraje. Zmíněný rodák Ivo
/KNCFC 5QMQNQX¾ C 2GVT .[UGM UVQLÊ
pro voliče, protože takovým stranám dávno známo, něco na způsob ‚Opozič- Noví krajští zastupitelé zvolili hejtma- Slavotínek dlouhodobě žije ve Velké
XRTQUV÷LQXUMÆO\CUVWRKVGNUVXWPCQRCéPÆ
JOSEF SUCHÁNEK
evidentně chybí odvaha jít do voleb níci všech stran a hnutí, spojte se!‘“
nem Olomouckého kraje podle před- Bystřici, kde je také místostarostou.
UVTCP÷ RQNKVKEMÆ DCTKM¾F[ X VQO MTCLUMÆO
Piráti a Starostové samostatně a tuší, že samy by nic nepokladů lídra Pirátů a Starostů Josefa Organizaci ustavujícího jednání ZaCNG DWFQW URQNWRTCEQXCV XG URQNGéPÆ
dokázaly.“
Suchánka. „Hodláme vykonávat správu stupitelstva Olomouckého kraje se
MQCNKEK
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
JIŘÍ POSPÍŠIL
Olomouckého kraje férově a transpa- nakonec i přes určité technické pronový hejtman
PETR SOKOL
PéVéčko
rentně, rozvíjet všechny oblasti Olo- blémy podařilo zvládnout. „Děkuji
Olomouckého
politolog
kraje
první náměstek mouckého kraje a zlepšovat životní pracovníkům krajského úřadu i všem
primátora podmínky všech jeho obyvatel. Klíčová zastupitelům za maximální vstřícnost
předseda
„Sestavování koalic není na naší
Prostějova rozhodnutí hodláme v radě přijímat a profesionální přípravu tohoto nejslooblastního
politické scéně nic nového, a to na
konsensuálně a přispívat tím ke zvy- žitějšího zasedání za dobu trvání kraje,“
sdružení ODS „Samozřejmě je to cesta, jak získat více šování politické kultury v naší zemi,“ vzkázal právě první náměstek hejtmavšech úrovních – obec, kraj, stát.
Prostějov
hlasů ve volbách. Většinou účelově koalice uvedl Suchánek, podle kterého budou na, který ustavující zastupitelstvo kvůli
V posledních letech to bylo patrnější
díky vzestupu dnes již chřadnoucí- „Ano, a je to tak dobře. Nepotřebuje- vytvářejí strany a hnutí, které se obávají, že do rozhodovacích procesů zapojeni již zmíněné nepřítomnosti hejtmana
mata i řeč. „Když se podívám, jak politicky ho hegemona, hnutí premiéra ČR. me ve Sněmovně devět rozdrobených nepřekročí pětiprocentní hranici ke vstupu i opoziční zastupitelé. „Chceme nasadit Suchánka řídil.
různé strany dnes tvoří koalici na prostějov- V Olomouckém kraji byl již v roce stran. Dlouhodobě jsem jako politik do zastupitelstev nebo do parlamentu. Ale je konstruktivní spolupráci.
ské radnici, nemám strach, že bychom na 2000 zvolen prvním hejtmanem Jan i odborník na politické systémy zastán- nutné říci, že koalice se tvořily i v minulosti, Nejdříve se musíme všichni
kraji nemohli spolupracovat ve prospěch Březina za Čtyřkoalici. Spojování cem systému dvou stran – jedné pravi- nebral bych to jako něco vyloženě nového.“ vypořádat s nepříznivými
dopady pandemie covid-19.
občanů i s pirátskou stranou. Když se chce se v předvolební koalice je ukázkou cové a jedné levicové, protože takový
ALENA RAŠKOVÁ
Podle výsledků ze září už
a je vůle ke kompromisu, všechno jde. S Pi- toho, že jsou mnozí politici schopni systém je pro voliče srozumitelnější
ČSSD
Olomoucký kraj v důsledku
ráty se určitě shodneme třeba v potřebě spolu mluvit a nehádat se, což je pro a nevede k širokým povolebním koalikoronaviru přišel o devět set
snížení byrokracie nebo v představě, že stát fungování našeho státu (krajů, obcí) cím, v nichž na sebe koaliční strany momá minimálně omezovat svobodu občanů. a institucí velmi důležité. Vít Rakušan hou vzájemně svádět různé neúspěchy
náměstkyně milionů korun,“ zdůraznil
Jinde budeme muset hledat ten zmiňovaný si například skvěle rozumí s Ivanem a neplnění svých předvolebních slibů.
7XQNP÷PQW\CUVWRKVGNMQWRTQEGUVQXPÊTWEJCXP÷LwÊX\
primátora nový hejtman.
kompromis, ale tak to v politice chodí všu- Bartošem. Současný volební systém Vámi zmiňované předvolební spojoProstějova Sestavená koalice už pře- VCJ[D[NCJNCUQX¾PÊO\XQNGPC/KNCFC5QMQNQX¾,GFKP¾
do Poslanecké sněmovny je navíc ne- vání stran bude naopak znamenat, že
dem deklarovala, že chce \¾UVWRM[P÷RTQUV÷LQXUMÆJQTGIKQPWXWåwÊOXGFGPÊMTCLG
de,“ uzavřela toto téma Milada Sokolová.

(QVQ1NQOQWEMÚMTCL
Avizovaný rozhovor přineseme z tematic- blahým pozůstatkem opoziční smlou- v parlamentu bude méně subjektů a si- „Ano, určitě je sestavování koalic novým od začátku šetřit finanční
vy a jasně znevýhodňuje menší strany. tuace bude bližší mému oblíbenému a stále více užívaným trendem. Klasické
kých důvodů až v příštím čísle.
.<
A co na to prostějovský a nyní také krajský To ve svém disentním stanovisku systému dvou stran. Poslední krajské politické strany občany zklamaly, lidé věří
92/(%1Ì'2=98
zastupitel Petr Lysek? Ani člen nové kraj- potvrdili i ústavní soudci. Menší stra- volby navíc ukázaly, že voliči spojení spíše různým uskupením, a tedy se dá 
2020
FÊNR¾FUQEK¾NPÊEJFGOQMTCVčRąKwNQWåFPQ"
ské koalice Pirátů a Starostů se spolupráce ny tak musejí na jeden mandát získat stran podobné orientace velmi podpo- předpokládat i spojování stran a nestras ODS neobává. A na otázku ohledně toho- téměř dvojnásobek hlasů než strany rují a dávají jim mnohdy přednost před níků na jednu kandidátku či spojení více  FÊN×RCFGM-5è/åGD[PCUVCNQRTCXFQXÚMQPGE"
to tématu byl velice stručný. „Nevidím v tom větší. Je jedno, komu zrovna fandíme, samostatně kandidujícími stranami. politických uskupení na jednu kandidátku. 
FÊNUVTCP[UGURQLWLÊPCUVCNPQXÚVTGPFMQCNKE"
absolutně žádný problém, společná témata tohle přece není spravedlivé. Snaha Zjednodušení české politiky vytvoře- Nejsem si jista, zda se takto zvýší volební
s ODS v krajském měřítku určitě najdeme. o vytváření předvolebních koalic je ním předvolebních spojenectví podob- zisk. Velmi záleží na souhře názorů, a čím  FÊNRTQUV÷LQXUMQX[MNKFKNQPCMTCLKRQ\KEGEQVQ\PCOGP¾"
Víc k tomu není z mé strany co říkat,“ sdělil tak z mého pohledu zcela logickým ných stran se proto opravdu nyní může více stran či uskupení je v koalici, tím hůř se

FÊNLCMQXNKXPÊNGVQwPÊXQND[MQOWP¾NPÊRQNKVKMW"
hledá názorová shoda.“
stát novým a úspěšným trendem.“
krokem.“
Večerníku Petr Lysek.

*KUVQTKGXQNGDFQXGFGPÊMTCLGPGPÊRTQUVC
PGLTč\P÷LwÊEJRąGMXCRGPÊ +NWUVTCéPÊHQVQ
CTEJKX8GéGTPÊMW

Vítězství? Ne tak docela. I když hnutí
ANO 2011 v Olomouckém kraji skončilo první, a dokonce oproti minulým
krajským volbám posílilo, slavit nemůže.
Ukázalo se totiž, že má proti sobě příliš
mnoho silných hráčů. A ti vládní hnutí
mezi sebe nepotřebují a nechtějí. Koalice
Spojenci pro Olomoucký kraj a STAN
spolu s Piráty zazářily. Spojenci dokonce před volbami hovořili o tom, že mají
ambice vyhrát. Nestalo se, ovšem konečné výsledky je faktickými vítězi voleb
udělaly. A podívejme, po necelých dvou
týdnech od voleb bylo prakticky jasno,
kdo to spolu ve vedení kraje v příštích letech bude táhnout.
Olomoucký kraj se vlastně stal pro mnohé strany takovým zkušebním okruhem.
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Vítejte na svìtì

děti, pejsci

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

ƔƔ Co koaliční spolupráce v Olomouckém kraji přinesla? Ukázalo se
na ní, co v budoucnu očekávat na celostátní úrovni?
„Pokud bychom mluvili o volbách jen
v Olomouckém kraji, tak se při nich skutečně dobře ukázalo, co se může v budoucnu odehrát na celostátní politické
scéně. A sice spojování opozičních subjektů. Myslím si, že vedle Středočeského
kraje to z hlediska volebních výsledků
a při dané účasti voličů bylo právě v Olo-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Rok plný koalic.
Takhle se při zpětném hodnocení
politického vývoje v České republicemožnábudeveřejnostobracet
k letošku. Aby ne, jen ve volbách
do olomouckého krajského zastupitelstva se jich o voliče střetlo
hned několik. Vidět byly zejména
tři – ČSSD spolu s Patrioty, Spojenci
pro Olomoucký kraj a Piráti spolu
se STAN. Zatímco nejstarší české
levicové straně se volební spolupráce s jiným subjektem nevyplatila, zbylá dvě uskupení byla
mnohem úspěšnější. A nakonec
jdou i do vedení kraje. Proč se tak
stalo? A jak velký je v jednotlivých
koalicích potenciál do budoucna?
Nejen na tyto otázky odpovídal
politolog z Univerzity Palackého
v Olomouci Pavel Šaradín
(na snímku).

Prostějov (sob) - Možná trochu nezvyklý postup zvolili Spojenci pro Olomoucký kraj po volbách. Mediálně známý a veskrze pozitivně vnímaný lidovec
Marian Jurečka přenechal krajské funkce
jiným. Zjevně se bude dál věnovat práci
poslance a předsedy KDU-ČSL. Jurečka byl přitom na kandidátce Spojenců
pro Olomoucký kraj na prvním místě.
Dalo se tedy čekat, že se přinejmenším
náměstkem stane. Nakonec je vše jinak.
Možná poněkud podivný postup je ale
sympatický třeba tím, že nebude kumulovat funkci hejtmana a poslance tak, jak
to někteří z dnes již bývalých hejtmanů
dělávali.

-XUHÄNDQHFKDOSR]LFHMLQÙP

Prostějov (sob) - Jestli se něco koalici
STAN a Pirátů skutečně podařilo, tak je
to rovnoměrné rozdělení míst na kandidátce. Chcete příklad? Na čelních místech se s téměř železnou pravidelností
střídají lidé ze STAN s těmi od Pirátů.
Zatímco první místo tak patří Josefu Suchánkovi, zástupci Pirátů, na druhém
reprezentuje Starosty a nezávislé Zdeňka Kocourková Dvořáková. Následují
například Radim Sršeň za STAN a dále
Martin Šmída, kandidát Pirátů. Jedině
snad na to, že se kandidáti fotili v černé,
barvě Pirátů, by snad zástupci STAN
mohli žárlit.

Piráti a STAN se podìlil
o pøední místa

Prostějov (sob) - Jestli se něco podařilo
Spojencům pro Olomoucký kraj, tak je to
zaujmout Konicko. Důkazem jsou téměř
všechny obce na severu Prostějovska, které ovládlo právě tohle spojenectví lidovců
s dalšími subjekty. Bohuslavice, Raková,
Hvozd nebo Kladky, tam všude nakonec
skončili Spojenci druzí. A celkově se umístili na Prostějovsku za ANO 2011 na druhou příčku, ovládli hned 17 obcí.

STRANY SE SPOJUJÍ, NASTAL NOVÝ

KANDIDUJÍCÍ KOALICE
V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
– OLOMOUCKÝ KRAJ 2012

KANDIDUJÍCÍ KOALICE
V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
– OLOMOUCKÝ KRAJ 2000
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KANDIDUJÍCÍ KOALICE
V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
– OLOMOUCKÝ KRAJ 2004

Před čtyřmi lety už byla situace úplně
jiná. V krajských volbách mohli lidé
vybírat hned z pětice nejrůznějších
koalic. O žádné z nich se však nedá
říci, že by nějakým výraznějším způsobem zazářila. Nejúspěšnější z nich
se opět vytvořila kolem členů KDU-ČSL, tentokrát ji však vedl Ivo Slavotínek. Ve volbách nakonec získala přes
11 procent. Druhou úspěšnou koalici
vytvořila strana SPD s tzv. Zemanov-

Koalice, kam
se podíváš

pronikla také TOP 09 spolupracující
rovněž se starosty, kandidátku tehdy
vedl krajinný ekolog a vysokoškolský
pedagog Bořivoj Šarapatka.
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mouckém kraji vidět nejvíc.“
ƔƔ ODS získala přes deset procent,
skončila čtvrtá. Je podle vás chyba, že
nešla do koalice?
„Nemyslím si, že by to byla chyba. ODS
je značka, která je tu od roku 1991 se
všemi plusy i mínusy. Je třeba se taky podívat na kampaň, na to, jaké za ni kandidovaly tváře. A na program. Až potom,
pokud by si představitelé strany řekli, že
výše zmíněné bylo perfektní, pak by si
měli klást otázku, proč nešli do koalice.“
ƔƔ STAN a Piráti sice nevyhráli, ale
řadí se v kraji k vítězům. Je to předzvěst budoucí spolupráce na celostátní úrovni?
„Ano, v Olomouckém kraji byla naznačena ostatně už dřívější spoluprací. Je
vidět, že si lidé v těchto subjektech navzájem rozumí. Programově jde o přirozené spojenectví.“
ƔƔ Také ČSSD šla v kraji do koalice.
Ale nedostala se do zastupitelstva.
Měla by tedy v příštích krajských volbách zkusit opět koaliční spolupráci?
„Do koalice by určitě jít měla, ale jiným

způsobem. Příklad by si mohla vzít například od ČSSD v Královehradeckém,
Pardubickém nebo i ve Zlínském kraji,
který je nám koneckonců nejblíž. Spolupráce se zde utvářela déle, v Pardubickém kraji třeba se starosty a pod jiným
názvem. Jde o to, aby se koaliční spolupráce předvolebních spojenců vytvářela
dlouhodobě. A aby ČSSD měla ve všech
krajích od spojenecké strany bonusové
jméno nebo jména. Tedy to, co by ve
volbách kandidátce přidalo procento,
procento a půl. To v Olomouckém kraji nebylo. A spíše šlo v tomhle případě
o umělou značku.“
ƔƔ Myslíte si, že nynější krajská vládnoucí koalice vydrží po čtyři roky?
„Mohou to dotáhnout až do konce. Můžou zde samozřejmě nastoupit výsledky
dalších voleb, třeba těch komunálních
za dva roky. Celkově se jedná o dvojblok
a ODS a koalice jako taková má k sobě blíže než třeba alternativní spolupráce v podobě ANO, ČSSD a ODS. Myslím si, že
co se týká fungování nové koalice, budou
zde převažovat pozitiva nad negativy.“

ƔƔ Ze strany hnutí ANO 2011 a jejích podporovatelů se ozývá, že byli
všichni motivováni hlavně heslem
„jít proti ANO“. Souhlasíte s tímto
tvrzením? A proč nakonec ANO, ač
vítěz zůstalo mimo krajskou radu?
„Hnutí ANO by se muselo podívat na
uplynulé čtyři roky. Je zde třeba způsob,
jakým se vypořádalo se svým někdejším hejtmanem Otto Koštou. Nebo to,
jak se prezentuje mediálně. V případě
ANO je to radikální, silně marketingová politika, hnutí je dost zahleděné do
sebe a ztrácí koaliční potenciál. Řada
potenciálních partnerů nechce s hnutím
spolupracovat, bojí se také, že by byli
mediální mašinérií upozaděni. ANO by
se teď mělo zaměřit i na to, jaké nabídlo
lidi, zda nebyla kampaň hnutí příliš agresivní, jak se jejich lidé stavěli ke konkurentům. Ti právě tohle všechno vnímají
a řada jich tak s hnutím nechce mít nic
společného. I papalášství některých
vrcholných představitelů hnutí se vrací
zpětně na komunální a v tomhle případě
i na krajskou úroveň.“

ČSSD by měla jít do koalice i příště.
ví
ANO 2011 doplatilo i na papalášst
,
a hnutí je dost zahleděné do sebe
ztrácí koaliční potenciál...

SRWYU]XMHSROLWRORJ3DYHO
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PROSTĚJOV Nová vládnoucí koalice potvrdila na pátečním ustavujícím jednání
Zastupitelstva Olomouckého kraje svoji sílu. Koalice Pirátů a Starostů společně se
Spojenci pro Olomoucký kraj a ODS převzala otěže řízení kraje. V této souvislosti
se nabízí i jedno zajímavé spojení. Zatímco v prostějovském zastupitelstvu Piráti
často a důrazně kritizují radu města, jejíž součástí je ODS, v krajském měřítku tyto
dva politické subjektu budou úzce spolupracovat ve společné koalici!
Vraťme se ale ještě na chvíli ke složitému za Piráty rovněž dostal do krajského zastuvyjednávání nové vládnoucí koalice v Olo- pitelstva. Jak tuto ironii osudu prožívá sama
mouckém kraji, kdy z vedení bylo i přes Sokolová a bude podle ní spolupráce na kravítězství v krajských volbách vyšachováno jiprávěsPirátyaLyskemfungovat?„Tahlesihnutí ANO. Jak tento vývoj sledovala uvol- tuace je možná zajímavá spíše pro média. Je
něná krajská zastupitelka a náměstkyně totiž nakonec docela běžné, že strany na růzprimátora Prostějova Milada Sokolová? ných úrovních pracují v různých koalicích.
„Volební výsledky ukázaly, že sestavit no- Na prostějovské radnici rozdali voliči karty
vou krajskou koalici nebude z několika tak, že zde vládneme s PéVéčkem, ANO
důvodů jednoduché. Propad ČSSD zna- 2011 a sociální demokracií. Přitom poslední
menal, že již nemohla pokračovat dosavad- dvě jmenované strany na celostátní úrovni
ní krajská koalice, v níž ODS poslední čtyři vládnou společně s komunisty a ODS je
roky na krajské úrovni dobře spolupraco- tam v opozici. Něco podobného se nám
vala s ANO a právě sociálními demokraty. teď stane s Piráty. Na městě jsme s nimi
ODS kvůli úplně odlišným cílům a pro- na opačných stranách pomyslné politické
gramům samozřejmě odmítla jakoukoli barikády, na kraji budeme spolupracovat
formu spolupráci s SPD, o níž se pro mě v koalici,“ míní Milada Sokolová. „Musíme
překvapivě spekulovalo v médiích. Proto to brát profesionálně a nepodléhat emocím.
jsme při jednáních hledali shodu s Piráty Já sama neberu politiku osobně a v zastupia STAN a Spojenci. A na tomto půdory- telstvu vždy hlasuji podle toho, co si myslím
su se koalici podařilo nakonec dojednat. a co jsme měli ve volebním programu, nikoli
Sama jsem nebyla členkou vyjednávacího podle toho, zda se mnou při konkrétním
týmu, v němž ODS na Prostějovsku zastu- rozhodování bude hlasovat Petr nebo Pavel.
poval náš okresní předseda. Naši vyjedna- Tak se budu chovat i v krajském zastupivači při korektních jednáních tvrdě hájili telstvu a nebojím se, že by to nefungovalo.
program ODS a postoje našich voličů. Konkrétně s Petrem Lyskem jsem neměla
Vyjednaný výsledek potvrzuje, že ODS nikdy žádný osobní problém, i když samonebude v nové krajské koalici žádným zřejmě na některé věci máme jiné názory,
otloukánkem, ale důležitým partnerem,“ jinak bychom přece nebyli v jiných stranách.
zdůrazňuje pro Večerník Milada Sokolová. Role politika je přeci jen jednou z mnoha
Jak již bylo zmíněno, zatímco Piráti jsou rolí, které v životě hrajeme. V prvé řadě
v prostějovském zastupitelstvu v opozici jsme lidé, teprve poté politici,“ říká upříma velice často kritizují práci vedení magistrá- ně Sokolová, které se Večerník ještě zeptal,
tu, nyní například i Milada Sokolová bude zda ona osobně i celá ODS dokáže s Piráty
hlasovat společně s Petrem Lyskem, který se v krajském zastupitelstvu najít společná té-
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KANDIDUJÍCÍ KOALICE V KRAJSKÝCH VOLBÁCH – OLOMOUCKÝ KRAJ 2020

První volby do zastupitelstev krajů se
konaly v listopadu 2000. Tehdy v ní kandidovaly výhradně samostatné politické
subjekty. Mezi ně patřila i tzv. Čtyřkoalice,
kterou o dva roky dříve vytvořily strany
Spory a propad
KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratická unie a Občanská demokratická aliance. Tento subjekt se ziskem 24,19 % hlasů Čtyřkoalice se nedlouho po svém úspěv krajských volbách zvítězil. Jeho zástupce chu začala zejména na celostátní úrovni

Vítězná čtyřkoalice

Starostové míchají
kartami

drolit. Po čtyřech letech z ní zůstala už
jen dvojice Unie svobody-Demokratická unie. Ta ovšem na předchozí úspěch
nenavázala. Naopak skončila s výpraskem, když získala pouze 0,73 % hlasů
a do zastupitelstva se vůbec nedostala.
Na nějaký čas se zdálo, že spojování různých stran odzvonilo.

Teprve až volby v roce 2012 představovaly renesanci koaličních spojení. notlivých obcí a měst. Úspěšnější jedPředstavily se hned dvě koalice. Vy- noznačně byla ta vedená Marianem
tvořily je strany KDU-ČSL a TOP 09, Jurečkou z KDU-ČSL, která získala 11
Jan Březina se následně stal hejtmanem, které se vždy spojily se starosty jed- %. Do zastupitelstva se ziskem 6,16 %
přestože dosavadní přednosta okresního
KANDIDUJÍCÍ KOALICE V KRAJSKÝCH VOLBÁCH – OLOMOUCKÝ KRAJ 2016
úřadu v Olomouci byl původně veden až
jako dvojka kandidátky. Čtyřkoalice tak
byla jistým předobrazem všech dalších
koalic, žádná jiná však zatím v krajských
volbách zatím zvítězit nedokázala.

OLOMOUCKÝ KRAJ Tak je to
potvrzeno! Mnohé partaje, je- PŮVODNÍ
jichž preference na celostátní zpravodajství
úrovni úplně nevynikají, stále pro Večerník
častěji vytvářejí úspěšné koalice.
Martin
Aktuálně o tom svědčí spojení
ZAORAL
Pirátů se Starosty a Spojenců
pro Olomoucký kraj tvořených zástupci členů KDU-ČSL, TOP 09,
Zelených a hnutí ProOlomouc. Jejich úspěch v uplynulých krajských volbách je neoddiskutovatelný, ostatně právě tyto dva subjekty společně s ODS nakonec vytvořily finální koalici, jež bude
Olomouckému kraji v následujících čtyřech letech vládnout. V této
souvislosti jsme trochu zabrousili do historie krajských voleb a zaměřili se při tom právě na fenomén nejrůznějších koalic.

Ještě před 12 lety kandidovaly všechny strany samostatně
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je spuštěna, podívejte se
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sem zděšen nad úplným zavřením všech profesionálních
sportovních soutěží, protože každý
jedinec, byť jen trochu postižený
klasickým vzděláním ví, že pokud
je obyvatelstvo v krizi, je třeba mu
nechat chléb a hry a to již od starověkého Říma, Sportovci se testují
pravidelně a ti pozitivní jdou hned
do karantén. Tak bych byl rozhodně
proto, aby divák, když už nemůže
na stadion, viděl alespoň něco živě
v televizi a nemusel se zase dívat na
jedno velké retro, i když je to mnohdy zajímavé a člověk i zavzpomíná,
ale ono se všechno přejí, jako nastavovaná kaše. Pusťte tedy sportovce
do arén a nám fandům dejte šanci
je vidět. Když to tedy shrnu, každý
se bojí každého, v obchodech je
ponurá nálada, nikdo se nesměje
a vzhledem k zákazu ani nezazpívá a ani tělocvičně neposkočí.
Prostě, abych citoval klasika, nad
rodnou hroudou se zatáhly temné mraky. Jednoznačně tedy zatím
s covidem prohráváme a tak to byla
má první vzpomínka na Bílou Horu.

J

Z

P

odruhé jsem si na bitvu vzpomněl po krajských volbách
a povolebních vyjednáváních, kdy
vítěz rozhodně nebere vše, ale naopak dostává totálně na frak, když se
proti němu paktují různé slepence
čehosi a to pod heslem „Čím hůř
pro ně, tím líp pro nás“. Volič se
pak tedy rozhodně nestačí divit
a je tak jen a jen utvrzován, aby
příště k volbám už nešel, jelikož
se na něj hraje jedna velká habaďůra. Debakl některých stran také
připomněl Bílou Horu a čekám, zda
představitelé těchto partají přijmou
osobní zodpovědnost, protože dostali na frak i ve volbách senátních.
Paradoxní je, že předseda komunistů svoji funkci již nabídl, představitel sociálních demokratů dělá mrtvého brouka a vesele se směje pod
rouškou na tiskovkách. Za mne tak
nahrává jenom tomu, že pád oranžové strany může být ještě hlubší
a je mi řadové členské základny
vcelku líto, ač jsem spíše pravicového zaměření.
a Bílou Horu pro naše město
považuji i malou účast Prostějovanů na důležitých krajských
postech, to rozhodně není dobře.
Jsem zvědav, co nám období příští
přinese, optimistou zrovna nejsem
a to obzvláště, když vidím některá
jména. Nemohu se ubránit dojmu,

že dobře už bylo a teď jen budeme
čekat, ze které strany to tzv. přiletí
a dostaneme pořádnou facku. Je mi
z toho všeho smutno a to tak, že velmi a vidím před sebou Bílou Horu...
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Jak je možné, že až po roce působení v ředitelské funkci Národního
domu se panu Hlochovi přijde na to, že nějakým způsobem netransparentně hospodařil? Tedy pokud to tak slušně mohu napsat. Absolutně nechápu, jak je možné, že dozorčí a také správní rada Národního
domu nekontrolovaly měsíční závěrky, které byl ředitel povinen dělat.
Pan Hloch byl odvolán, ale teprve teď. Jen díky auditorské kontrole se
přichází na další nesrovnalosti v účetnictví. Co to je proboha za hospodaření? Stát se něco podobného v běžné soukromé firmě je naprosto
nemožné. Ale jak vidím, v městské společnosti naprosto běžný jev...
František Fréhar, Prostějov
l½GQÅYDURY½QÉMHQFRYLG
Nedávno pršelo tak vydatně, že Hloučela a Romže se na různých místech Prostějova vylily z břehů. Povodně hrozily ve Vrahovicích, ale z velké vody
byly vystrašeni také obyvatelé sídliště E. Beneše či u nás poblíž ulic E. Valenty či Květné. Nebezpečí to bylo opravdové, ovšem ani jednou jsme ze
strany úřadů nezaznamenali nějaké varování z místního rozhlasu. Těch hlášení bylo hodně, ale všechna se týkala jen nebezpečí nákazou koronavirem
a abychom nechodili na radnici, ale úřední záležitosti raději řešili na dálku přes internet. A tak se ptám, zajímá dneska někoho vůbec něco jiného, než
je ten prokletý covid? Že nám hrozí i jiná nebezpečí, to je lidem na radnici jedno? Hloučela se nakonec příliš nevylila z břehů, ale podceňování tohoto
nebezpečí ze strany kompetentních osob na radnici mě zaráží a rozčiluje zároveň.
Jiří Pánek, Prostějov

Proè ignorují pravidla?
Nechápu, proč je mezi námi pořád spousta lidí, kteří úplně ignorují veškerá vyhlášená opatření proti koronaviru a nemají strach z toho, že jednak oni mohou být nakaženi, hlavně že pak nakazí druhé. Jezdím denně
na jednu z prostějovských čerpacích stanic a nestačím se divit. Mnohdy
když jdu platit za natankovaný benzín, jsem uvnitř pouze jediný, kdo má
nasazenou roušku. Když někoho upozorním, že by měl být ohleduplný
vůči ostatním, poprosím ho, aby si roušku nasadil, buď dělá, že neslyší,
nebo mě v horším případě pošle někam. Co by se muselo stát, aby opravdu každý dostal strach a začal úzkostlivě dbát na svoje zdraví. A samozřejmě také těch druhých?
Jan Fryčer, Prostějov

Vydìlá si na svùj provoz?
Už dlouho jsem si nepřečetl ve Večerníku nic o provozu slavného Národního sportovního centra. Zajímalo by mě hlavně, zda si toto zařízení vydělá na
svůj provoz, nebo kolik dotací z městského rozpočtu spolkne. Podle mého názoru je totiž centrum aktuálně naprosto nevyužívané, obzvláště při omezení
hromadných akcí a akcí v uzavřených prostorách. Mohli byste zveřejnit, jak je na tom Národní centrum po ekonomické stránce? Jiří Linhart, Prostějov
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aprvé jednoznačně prohráváme bitvu s covidem a to tak,
že bylo potřeba přistoupit takřka
ke stannému právu. Nemám z toho
dobrý pocit a za svůj obor je mi líto
žáků či studentů, rodičů a samozřejmě také kolegů kantorů, protože
všechny tyto skupiny postihlo tvrdě
opatření o zavření všech škol. Vůbec nemám dobrý pocit z takřka
likvidačního zavření restaurací,
barů a hospod. Jejich majitelé, případně nájemci jsou na pokraji krachu a výdajová okénka, ze kterých
nelze vydávat ani alkohol, protože
se někdo bojí shlukování obyvatel,
je opravdu nezachrání. Den před
uzavřením jsem viděl smutné
tváře obsluhy své oblíbené kavárny a posezení se přetavilo
spíše v malou tryznu. Pak jsem
vzal svou drahou polovičku na,
jak jsem vtipně poznamenal,
poslední večeři páně, no a za pět
minut osm nám obsluha smutně
přinesla účet a byl konec... Na jak
dlouho, tak o tom můžeme zase jenom spekulovat.

Z

Možná vás to překvapí, ale od bitvy na Bílé Hoře letos uplyne celých 400 let. Budu se tomuto tématu věnovat v samostatné analýze, kde zohledním tehdejší situaci v našem
regionu, ale dnes chci hovořit o tom, jak jsem si na tuto
bitvu vzpomněl v poslední době, protože se nám nějak
kupí prohry a to na různých frontách.

BĚLOHORSKÉ REMINESCENCE

strana 48

zkuste to přes mobil

dokážete dnes něco nutného zařídit, je podstatně
nižší než obvykle. Chcete příklad? Registrační
formulář na internetových stránkách města Prostějova pro návštěvu dopravního odboru vás odkáže až na půlku listopadu…
Jediná jiskřička naděje je pak v tom, že některé
věci dnes úřady, potažmo policie, tolerují. Třeba
propadnutí technické kontroly u aut. A nejen ty.
Přesto však hrozí, že někomu brzy rupnou nervy.
Otázka je, zda se tak stane dřív na straně nešťastných zaměstnanců úřadů, nebo jejich klientů.
Obě strany jsou v tom přitom nevinně.
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vzali roušek vícero? Bez vyměňování by to přitom
bylo při dlouhém čekání na levačku. Paradoxně
se navíc při těchto příležitostech sdružuje velké
množství lidí. Mnohem víc než donedávna povolených šest. Stát zkrátka svým nařízením způsobil,
že se lidé štosují v opravdu velkém množství a na
velmi malém prostoru.
Z druhého pohledu je jasné, že magistrát v době
karantén, ošetřovného a bůhvíčeho ještě má co
dělat, aby situaci nějak se ctí zvládl. Nejeden zaměstnanec byl stižen koronavirem a tak pracuje,
kdo může. I tak jsou ale fronty obří a šance, že si

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

nejčtenějšího regionálního
periodika

V

Fronty lidí, nervozita, reptání, na druhé straně desítky přepracovaných zaměstnanců. Jde snad o vzpomínku na otevření některého z prostějovských hypermarketů? Ne, taková je totiž nyní realita u řady
úřadů nejen v Prostějově. Dle nařízení vlády je možné mít v současnosti otevřeno pouze dva dny v týdnu. Jenže zatímco otevírací doba je omezená, těch,
kteří potřebují něco vyřídit je, zdá se, stále stejně.
Výsledkem jsou obrovské fronty, nervózně přešlapující lidé v dlouhých řadách, navíc často nedodržujících odstupy. Naštěstí byli dotyční v rouškách,
nicméně umíte si představit, že by si do fronty

Největší společenské akce? Čekání na úřadech

MICHAL SOBECKÝ
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V moderní době jsme si začali zvykat na všelijaké náhražky kdysi běžné stravy ať už z důvodů ekonomických, či zdravotních, nebo dokonce takzvaně morálních. Kromě skupiny nejrůznějších odpíračů pestré a vyvážené stravy si většina z nás svůj jídelníček bez masa a uzenin
představit stěží dokáže. Samozřejmě všeho s mírou, ale dopřát si šťavnatou krkovičku, voňavé
kuřátko nebo dobře vyuzenou klobásku čas od času neuškodí. A co teprve takový gurmánský obřad, jakým je už po staletí zabijačka! Její čas v předvánoční době pomalu nastává, navíc
o současnýchVánocích, zřejmě velmi specifických, si budeme muset pochutnat na dobrůtkách
povětšinou v kruhu své rodiny. Večerník přináší v rámci dnešní tematické strany několik tipů,
jak si této krmě užít. Další najdete na www.vecernikpv.cz.
Texty připravil:Tomáš Kaláb
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Kuřata jako nejfrekventovaněji konzumovaná drůbež jsou významnou součástí našeho jídelníčku. A to celoročně,
během letních měsíců jsou kuřata v nejrůznějších formách hojně používaná k domácímu grilování. Co platí při jejich nákupu?
Začněme tím, že v prodeji jsou kuřata s různou délkou výkrmu a způsobem chovu. Způsob výkrmu ovšem nepatří
mezi povinné informace na obalu. Zajímavostí je, že běžná kuřata jdou na porážku po 38 dnech výkrmu, tzv. selská
kuřata se vykrmují 42 až 56 dnů a biokuřata 56 až 84 dnů.
Než kuřecí maso vůbec vložíme do košíku, je dobré zkontrolovat neporušenost původního obalu. Zboží v tom
pootevřeném se raději vyhněme. Kromě kontaminace masa zvenčí hrozí i potřísnění ostatních potravin tekutinou,
která se může z kuřete uvolnit.
EGN½ËN¡PGMPCYYYXGEGTPKMRXE\
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Zabijačka je rituál mající svá pravidla
Některé tradice se v čase, zvláště
v tom moderním, mění, některé zůstávají. Mezi ty relativně
neměnné patří právě zabijačka a rituály okolo ní. Zkušený
řezník v zástěře se svými proprietami, vůně slivovice a čerstvých delikates, rodina, přátelé,
známí. Obraz z vesnického prostředí přetrval staletí. Málokdo
by ale tipoval, jak prastará je
zabijačková tradice a jaké má
pevné zákonitosti. Naopak její
výsledek, tedy chutné jitrnice,
jelítka a další dobroty, zná téměř každý.

plecko, bůček a hlava). Z hlavy se se občas může podle krajů lehce

odřízne lalok, od plecka a kýty se lišit, rozdíly ale nejsou zásadní.
'(36-!
7&'ß(,3±!"+ oddělí nožička a koleno. Poté se K pití nechybí obecně pivo, na
Se zabijačkou se začíná brzy ráno,
s příchodem řezníka, který prase
zabije a okamžitě vykrví do předem připravené nádoby. Jeho pomocník musí ihned krev začít míchat, aby se nesrazila. Vepř se spaří
horkou vodou, aby se tělo zbavilo
nečistot a štětin a zavěsí se na tzv.
triangl. Poté se vykuchá, rozpůlí,
vyjme se mozeček, který jako část
výslužky patří řezníkovi, a rozdělí
se maso (kýta, krkovička, pečeně,

Moravě, jak jinak, slivovice, v Čechách i jiný destilát.
Osazenstvo zabijačky se dopoledne na svačinu obvykle posilní
kouskem bůčku na cibuli s chlebem, k obědu je k mání ovarová
polévka s kroupami a ovar s jablkovým křenem a k večeři prde+ß"*0&-û&
lačka, jitrnice nebo jelita se zelím
7&'ß "
a vařenými brambory. Kdo vydr*ăÛ"*"
ží, završí hodování škvarky.
-, %21+1
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Zabijačkové menu je rituál, který
YYYXGEGTPKMRXE\
vyčistí střeva a žaludek, aby byly
připraveny k výrobě jitrnic a jelítek. Nakonec se připraví sádlo.
V kuchyni se poté vyrábí tmavý
(krvavý) nebo světlý prejt, jitrnice
a krupovaná jelita.

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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MOSTKOVICE „Z tiché ulice si udělali obchvat. Sice tu platí zákaz
vjezdu, přesto sem denně vjede takových 150 aut! Ohrožují děti,
které jsou zvyklé si tu bezstarostně hrát,“ popsala situaci s bezohlednými řidiči v Mostkovicích Magda Paráková. Přestože úplná
uzavírka hlavní silnice v obci začala už v červnu, neukáznění řidiči
objíždějící uzavírku mostu se dodnes nepolepšili. Nezabraly ani
namátkové kontroly ze strany policistů. Dlouhodobý problém se
zřejmě vyřeší až začátkem prosince, kdy by měla být hlavní silnice
po výstavbě nového mostu opět průjezdná.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Úzká ulice Generála Kraváka v Mostkovicích vede kolem říčky Hloučely
od občerstvení U Čápa k obecnímu
úřadu. Za normálních okolností je

jednosměrná, ovšem kromě lidí, jež tu
bydlí, sem nikdo nemá potřebu vjet.
Souběžně s touto komunikací totiž
vede průtah obcí. Ten je však kvůli
rekonstrukci mostu již od června uzavřen. Přestože na tento fakt upozorňuje celá řada značek, mnozí řidiči je
nerespektují a uzavírku ulicí objíždějí.
„Platí tu zákaz vjezdu, ale jezdí tu
tolik aut, že jsem se byla už i dívat,
jestli tu značku někdo neukradl. Sice

0÷MVGąÊąKFKéKOÊąÊEÊFQ2TQUV÷LQXCRQRTQLGVÊW\CXąGPQWWNKEÊUQDNKDQWRQMTC
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Foto: Martin Zaoral

Uzavřený most objíždějí vedlejší ulicí,
kde platí zákaz vjezdu

,CMOKNGąKFKéKRąKLGFQWMTQ\GUVCX÷PÆOWOQUVWOÊUVQVQJQCD[UGXT¾VKNKPCLGFQWPCLKPCMO¾NQHTGMXGPVQXCPQWUKNPKEK
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Foto: Martin Zaoral

tam stále je, ale hodně lidí to má prostě
na háku,“ komentovala situaci Magda
Paráková, která se bojí, že by v ulici
mohlo dojít k vážné dopravní nehodě.
/DUDFJKMJ?îOD
„Děti jsou zvyklé si tu hrát přímo na
silnici, kousek mají hřiště, běžně tu pobíhají, některé se tu učí jezdit na kole či na
kolečkových bruslích. A řidiči, kteří tudy
přes zákaz projíždějí, jsou zase nervózní
a chtějí být rychle pryč. To je dosti nebezpečná kombinace, která tu panuje už od
léta,“ uvažuje Paráková. Podle ní sice byla
situace nejhorší ze začátku, nicméně ani
v následujících měsících se situace nijak
výrazněji nezlepšila. „Auta tady jezdí pořád. Protože je část vozovky vyfrézovaná,
některé to po průjezdu ulicí berou i po

nou dálnici. Situace mě také štve. Vím,
že před uzavírkou tu auta prakticky
nejezdila, přestože mohla. Teď je tam
zákaz a projede jich tam víc než předtím. Mluvil jsem o tom opakovaně
s policisty. Těch pokut, co tam vybrali,
bylo opravdu hodně, prý si i museli vzít
více bločků. Ale řidiči na to i tak kašlou
a je jasné, že hlídka tam prostě nemůže stát pořád,“ okomentoval celou věc
Jaroslav Peška. Pokud se tedy nezvýší
frekvence policejních kontrol a řidiči se
z pokut nepoučí, nezbývá místním než
vyhlížet konec listopadu, kdy by uzavír7QÑnÁN@KJà@O
ka měla skončit. „Kvůli stavbě mostu
máme každý týden schůzku a navzdory
FJIOMJG
všem nepříznivým okolnostem zatím
S tímto názorem ovšem zdejší staros- vše nasvědčuje tomu, že termín bude
ta razantně nesouhlasí. „To by nebylo dodržen,“ přislíbil přes Večerník mostšťastné, to už bychom z toho měli úpl- kovický starosta.
chodníku kolem autobusové zastávky,“
dodala žena, která na celou záležitost již
upozornila policisty. „Před třemi týdny
jsem to už nevydržela a zavolala jim.
Do té doby jsem je tam totiž viděla pouze jednou. Jeli si tam sice pak na nějakou
dobu stoupnout, vybrali pár pokut, ale
z dlouhodobého hlediska se bohužel
nic nezměnilo,“ dodala Paráková, podle
níž by možná bylo nejlepší, kdyby ulice
zůstala volně průjezdná. „Aspoň by rodiče věděli, že si na děti musí dávat pozor,“
uzavřela.
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PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník zveřejnil pátrací
relaci po pohřešované seniorce
z Prostějovska. Mluvčí krajské
policie tehdy veřejnost upozornila i na to, že zmizelá žena může
být nakažena infekční chorobou. Bohužel ani po týdnu policisté Danuši Adamovou nenašli!
Dvaašedesátiletá Danuše Adamová je nezvěstná už od 20. října tohoto roku. „Pohřešovaná nedává
o sobě vědět rodinným příslušníkům, nekontaktuje je, a navíc je
pátrání spojeno s rizikem jejího
nakažení infekční nemocí,“ upozornila Večerník už předminulý
týden mluvčí krajské policie Miluše Zajícová. Bohužel seniorka
z Prostějovska zůstává pohřešovanou i nadále. „Stále po ní pátráme
a nemáme žádné nové či doplňující
informace ke zveřejnění, které by
napomohly ženu nalézt,“ řekl v pátek Večerníku Libor Hejtman, tis-

PROSTĚJOVSKO Zpříjemnění
koronavirového jara nabídlo na jaře
několik kutilů na Prostějovsku. Pod
jejich rukama vznikaly samočepy,
pivní budky na několika místech regionu. V době zavřených hostinců
a restaurací si tak lidé mohli dojít na
točené ke Ptenskému Dvorku, do
Malého Hradiska nebo do Rakové,
kde dokonce bylo k mání zdejší pivo
z Velkorakovského pivovaru. Situace
je však zjevně vážná. Vážnější než na
jaře. Snad i z toho důvodu si nyní na
veřejnosti lidé ani to pivo nedopřejí.
Momentálně stále platí zákaz pití
alkoholu na veřejnosti, z čehož jako
„poražení“ vzešly i pivní budky.
Své o tom ví Tomáš Bábek, který se
svým bratrem sestrojil pivní budku
u Ptenského Dvorku. Ta si záhy získala
obrovskou popularitu, lidé si z ní udělali dokonce přímo cíl výletů. „Muselo
se zavřít vše, k tomu je skoro zbytečná
jakákoli reakce. Zájem lidí ale i na pod-

(QVQ2QNKEKGè4

kový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Stále tedy platí, kdo by něco věděl o současném místě pobytu
pohřešované Danuše Adamové,
nechť to okamžitě nahlásí policistům prostřednictvím bezplatné linky 158!
(mik)
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Smržice (mls) - Už loni smržická radnice odkoupila starý dům stojící vedle
tamní radnice. Vedení obce na jeho
místě plánuje vybudovat multifunkční
dům vybavený dle požadavků občanů.
Nedávno byl na zchátralou nemovitost
schválen demoliční výměr. „Příští rok
by mělo dojít ke zbourání domu,“ potvrdil smržický starosta Aleš Moskal.
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Foto: Michal Sobecký

zim byl a budka by asi fungovala dál. Ale
bohužel,“ krčí rameny. Flintu do žita ale
spolu s rodinou zcela nehází. „Je možné,
že někde blízko vznikne něco podobného, tentokrát na kávu a nealkoholické
nápoje,“ prozradil Bábek pro Večerník.
Nyní už jsou všechny tři pivní budky
zavřené. Ta rakovská už byla ale dříve.
„Náš samočep fungoval během koronaviru, pak přes léto. Teď už ale ne, není na

to doba. Teploty už nejsou úplně vhodné,“ poznamenal Petr Hajkr, jednatel
Velkorakovského pivovaru. A dodal,
že se nemusí jednat o první a poslední
sezónu samočepu. „Potkal se s celkem
dobrým ohlasem. Chtěli bychom tak
i v příštím roce pokračovat. Letošek je
ale hodně nejistý, nově jsme alespoň
začali až domů rozvážet ve čtvrtky pivo,“
konstatoval Hajkr.
(sob)

Nezamyslice (mls) - Právě dnes,
tj. v pondělí 2. listopadu, od 8:00
do 14:00 hodin se cestující musí
připravit na výluku na železniční
trati mezi Prostějovem, Čelčicemi,
Pivínem, Doloplazy a Nezamyslicemi. V uvedenou dobu budou vlaky
nahrazeny autobusy, které se budou
řídit výlukovým jízdním řádem.

6NRQÄLO\X]DYÉUN\
Prostějovsko (mls) - Tak už mají
hotovo! Již koncem letošního května
začala uzavírka kvůli opravě silnice
v Klopotovicích. V sobotu 31. října
byly práce po pěti měsících dokončeny. Ke stejnému termínu skončila
omezení pro řidiče v souvislosti s výstavbou chodníků v Karafiátově ulici
v Konici či částečné uzavírky v Krumsíně a Brodku u Prostějova. Již o den
později byla dokončena také oprava
propadlých krajnic na silnici mezi Ptením a Ptenským Dvorkem.

3R]RUQDVWÔHOEX
LORYHFNÅSV\
Seloutky (mls) - Ostrý pes, který
má sklon pronásledovat vše, co se
hýbe. To je slovenský kopov. Právě
tito lovci budou ve čtvrtek 19. listopadu od 7:00 do 18:00 hodin skládat v okolí Seloutek své zkoušky.
Během nich by měli pronásledovat
divočáky. „Hrozí reálné nebezpečí
pro občany, neboť bude probíhat
lov se střelnou zbraní a lovečtí psi se
zde budou pohybovat bez přímého
vlivu vůdců,“ upozorňuje Tomáš
Balihar z pořádajícího Mysliveckého sdružení Niva Vysočany.

INOVACE WEBOVÝCH
STRÁNEK

je spuštěna,
podívejte se
ZKUSTE TO
I PŘES MOBIL
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Kdo „motorák“ řídil? A co se vůbec stalo?

OLŠANY U PROSTĚJOVA Tragédií skončil vzlet pilota cizí státní příslušnosti s ultralightem. Uplynulý
čtvrtek dopoledne se zřítil na pomezí regionů Olomoucka a Prostějovska, asi kilometr nedaleko od Olšan
u Prostějova. Třiapadesátiletý Rakušan pád malého letadla s červenými
a žlutými pruhy nepřežil. Příčiny
nehody nyní řeší Policie ČR.

Michal SOBECKÝ

(QVQ2QNKEKGè4

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Aspoň v Olšanech u Prostějova se
tohle vousaté tvrzení potvrdilo. Kromě
televizních štábů místo, kde havaroval
pilot, přitahovalo také obyvatele nedaleké obce na Prostějovsku. Ovšem
policisté na polní cestu vedoucí k místu neštěstí nikoho nepustili a kdo přeci
nejdříve ušel jejich pozornosti, toho
brzy vykázali.
Brzy se ale z médií mohli dovědět smutnou zprávu. Letecké neštěstí, k němuž

došlo na poli přibližně kilometr severozápadně od Olšan, skončilo smrtí.
„Provedli jsme průzkum trosek ultralehkého letadla a protipožárně jsme
místo zabezpečili, následně jsme jej
předali k vyšetřování okolností a příčin
policii,“ poznamenala Lucie Balážová,
tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje s tím, že na místě zasahovala profesionální jednotka z Prostějova a jednotka SDH Olšany u Prostějova, která byla
u letecké nehody první. „Došlo k havárii ultralightu, kterou o půl jedenácté
nahlásil náhodný svědek nehody. Pilot
utrpěným zraněním na místě podlehl,“
uvedl přímo na místě nehody František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
K dalším zraněním na místě nedošlo.
Podle dostupných informací se nejednalo o stroj z okolních letišť, ani o pilota
aeroklubů z blízkého okolí. Na dotaz
Večerníku, zda šlo o jejich člena, odpověděly letecké oddíly v Prostějově i Olo-

2¾FOCNÆJQNGVCFNCUMQPéKNVTCIÆFKÊ\GOąGNRąKP÷ORKNQV6CMVQX[RCFCNQOÊUVQR¾TFGUÊVGMOKPWVRQWF¾NQUVK
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mouci záporně. „Zřejmě jde o letoun
s francouzskou imatrikulací F-JCEC,
tedy pilot byl pravděpodobně cizinec,“
zareagoval například nejmenovaný
zástupce Hanáckého aeroklubu Olomouc.

Že šlo o pilota cizí státní příslušnosti, se nakonec potvrdilo. Podle policejních informací se mělo jednat
o třiapadesátiletého muže. „Se svým
strojem odstartoval v zahraničí a zřejmě se byl nad naším územím jen tak

proletět. Nikdo další v letadle nebyl,“
doplnil mluvčí. Policie nyní společně s Ústavem pro odborné zjišťování
příčin leteckých nehod zjišťuje příčiny pádu dvoumístného motorového
letadla.

20102711657

Od 29. října
je v provozu
náš nový web!
www.vecernikpv.cz

JE TO TADY!

Předminulý pátek 23. října
v době od 16.00 do 20.00 hodin
v rámci preventivních opatření
proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na bezpečnost a plynulost
silničního provozu, ve snaze snížit přetrvávající nekázeň a počet
dopravních nehod na pozemních komunikacích a dodržování dalších platných ustanovení
zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Kontrolováno
bylo především používání bezpečnostních pásů a zádržných
systémů, telefonování za jízdy
a technický stav vozidel. Do akce
bylo nasazeno 14 policistů, kteří v uvedené době zkontrolovali
160 vozidel a odhalili 13 přestupků, které vyřešili uložením
blokových pokut v celkové částce 7 600 korun.

Třináct hříšníků
na silnicích

Uplynulou středu 28. října před
desátou hodinou kontrolovali
policisté dopravního inspektorátu ve Výšovicích dodávku
značky Volkswagen a jejího sedmatřicetiletého řidiče. Ten při
kontrole policistům předložil
pouze občanský průkaz a doklady od vozidla a rovnou přiznal,
že má vysloven zákaz činnosti.
Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má okresními soudy
ve Vyškově a v Kroměříži uloženy celkem tři zákazy řízení, a to
postupně až do listopadu 2024.
Řidič se na výzvu policistů
podrobil také testu na přítomnost jiných návykových látek.
Ten ukázal přítomnost látek
amphetamin/metamphetamin.
Další jízdu policisté muži pochopitelně zakázali. Pro řízení
přes jeho soudní zákaz je muž
nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta. Pro řízení pod vlivem
zakázaných látek je navíc podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Přesná
kvalifikace tohoto skutku však
bude stanovena až na základě
odborného lékařského vyšetření, kterému se řidič na výzvu policistů podrobil v prostějovské
nemocnici.

Pod drogami
a se zákazem

.521,.$
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aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

„Začali jsme o půl osmé, udělali několik zátahů, ale pak jsme to museli vzdát.
Důvodem bylo, že do vypuštěného
rybníka stále přitékalo příliš mnoho
vody, takže se nedalo lovit,“ vysvětlil
Ivo Krechler, vedoucí útvaru rybářství
Povodí Moravy, které rybník spravuje.
Přestože akce nebyla určena pro veřejnost, několik nadšenců se k rybníku podívat přišlo. Někteří se dokonce pokoušeli lovit ryby pomocí

rybářských čeřenů, příliš úspěšní
však nebyli. Zájem přítomných vzbudil i malý vodník, který se na výlov přišel podívat i se svým tatínkem.

mě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, svým
schopnostem a možnostem vozidla
nezvládl řízení a vozidlo dostalo smyk.
Při tom opakovaně vyjelo částečně do
pravého příkopu, pak se přetočilo přes
střechu a v poloze na kolech se zastavilo uprostřed komunikace,“ popsal
hrůzostrašně vypadající havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Bylo tedy veliké štěstí, že řidič i jeho
sedmadvacetiletý spolujezdec zůsta-

le
v jeho tì
Policisté extázi
odhalili

li naživu. Oba však utrpěli zranění.
„Spolujezdec byl ošetřen na místě
a další ošetření odmítl. řidič byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. Výše
škody způsobené na automobilu a komunikaci byla předběžně vyčíslena na
dvě stě tisíc korun,“ zdokumentoval
František Kořínek.
Při nehodě ovšem hrál velkou roli
ještě jeden podstatný faktor. Šofér byl
totiž zfetovaný! „Dalším problémem
řidiče byl výsledek testu na ovlivně-

0C\¾PQXPÊOdDCXQT¾MWqX\PKMNC\PCéP¾wMQFC#PGPÊFKXWMF[åJQ\HGVQXCPÚwQHÆTRąGXT¾VKNRąGUUVąGEJW

SUCHDOL Zadělal si hned na několik problémů. Mladý řidič zánovního BMW jel jako šílený po mokré
vozovce a mezi Suchdolem a Ptenským Dvorkem těžce havaroval.
Zranil sebe i spolujezdce, zároveň si
na svém vozidle po kotrmelci přes
střechu způsobil značnou škodu.
A navíc mu policisté při zkoušce na
drogy našli v těle stopy extáze...
V pondělí 26. října před osmou hodinou ranní řídil sedmadvacetiletý řidič osobní automobil BMW od obce
Suchdol k Ptenskému Dvorku. „Zřej-

ní návykovými látkami. Ten ukázal
přítomnost látek amphetamin/metamphetamin/extáze. K jejich užití
se přiznal, druh, množství a dobu
užití však nesdělil. Pro své jednání je
nyní podezřelý z několika dopravních
přestupků, za což mu hrozí pokuta
až do výše dvaceti tisíc korun a zákaz
činnosti na dobu od šesti měsíců do
jednoho roku,“ uvedl policejní mluvčí
s tím, že po prohlídce poškození vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci.
(mik)

ZHQVQ2QNKEKGè4

Rekonstrukci ovšem nepřálo počasí. Po odstranění původní
střechy došlo vlivem přívalových dešťů k zatečení do budovy.
„Poškození prvního patra budovy bylo značné, a z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli kompletně zrekonstruovat, a to včetně elektroinstalace a stávajícího sociálního zařízení. V tomto
případě by se cena měla pohybovat kolem 3,5 milionu korun,“

Do budovy zateklo

V základní škole v Hrubčicích se učí žáci od 1. do 5. třídy.
V polovině letošního července se v obci pustili do plánované opravy střechy. Projekt počítá s kompletní výměnou
krovů a zateplením. Na projekt za zhruba 4,5 milionu korun obec získala bezmála čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva financí. Hotovo by mělo být před Vánoci. „Vše probíhá podle plánu, vypadá to tedy, že se to stihne,“ nastínil
aktuální průběh prací starosta Hrubčic Milan Mlateček.

Martin ZAORAL

HRUBČICE Je to už 143 let, co byla slavnostně posvěcena nová školní budova v Hrubčicích. Ta se již brzy
dočká nejen nové střechy, ale rozsáhlých úprav dozná
i první patro historické budovy.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Čtveřice přejezdů
se na Prostějovsku dočká úprav.
Zatímco dosud Správa železnic
nechávala opravit zejména jejich
povrch, který byl často v nedobrém stavu, nyní přichází na řadu
samotná bezpečnostní zařízení.
Část přejezdů tak nově dostane
závory, některé alespoň světelnou
signalizaci. Na plánované rekonstrukce upozornila facebooková
stránka Zachraňme nádraží v Ná/ÊUVQUT¾åM[PCMVGTÆOCLÊRQFNGXwGJQRQFÊNLCMUGFOKNGVÚEJQFGEVCMQRKNÚE[MNKUVC
měšti na Hané. Jak se ale ukázalo,
(QVQ2QNKEKGè4
rekonstrukce se budou ve velkém
PŘEMYSLOVICE Tato nehoda k preventivnímu vyšetření do prostě- týkat nejen tratí na Olomoucku,
má dvě roviny. Jednak neopatrnost jovské nemocnice, kde však bylo zra- ale i těch regionálních.
sedmiletého chlapce, který se při nění vyloučeno. Zraněn nebyl ani cypřecházení silnice nerozhlédl a ná- klista,“ konstatoval František Kořínek,
hle vstoupil do vozovky. A pak také tiskový mluvčí Krajského ředitelství Jedním takovým opravovaným místem má být přejezd v Kostelci na
fakt, že ho srazil opilý cyklista. Kdo policie Olomouckého kraje.
za srážku tedy vlastně může? Přesné Ke škodě na majetku nedošlo. „Prove- Hané. Ten se nachází na silnici II. třídy
příčiny pondělního neštěstí v Pře- denými dechovými zkouškami policis- číslo 366 a v minulosti se v místě už
myslovicích nyní šetří policie.
té u cyklisty změřili hodnoty 2,38, 1,9 odehrálo několik vážných dopravních
„V pondělí šestadvacátého října před a 2,1 promile alkoholu v dechu. Muž nehod. „Určitě dodání závor uvítám.
šestnáctou hodinou jel sedmapadesáti- s výsledky zkoušek souhlasil a přiznal Když občas okolo člověk jde nebo
letý cyklista v Přemyslovicích směrem vypití tří piv a čtyř odlivek slivovice jede, vidí, jak jsou někteří řidiči netrk Pěnčínu. Na rovném úseku silnice krátce před jízdou,“ uvedl dále Koří- pěliví a prostě projedou, i když svítí
míjel sedmiletého chodce, který se nek. „Chlapec i cyklista jsou v součas- výstražná světla. Po instalaci závor se
však v tom okamžiku rozhodl přejít na nosti podezřelí ze spáchání dopravních tak snad situace v místě zlepší,“ uvedl
druhou stranu. Protože se chlapec řád- přestupků. Přesné příčiny, okolnosti k novince starosta Kostelce na Hané
ně nerozhlédl, vstoupil přímo do jízdy i míra zavinění nehody jsou předmě- František Horák.
cyklistovi, který ho srazil. Chlapec byl tem dalšího šetření,“ přidal mluvčí. Důvodem pro osazení přejezdů závopřivolanými zdravotníky převezen
(mik) rami a dalšími bezpečnostními prvky

tečnit. „Tak to vám teď opravdu neřeknu, bude samozřejmě záležet hlavně na
počasí. Pokud to půjde, tak ho uděláme,“ přemítal na závěr Ivo Krechler.

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral

vysvětlil starosta obce. Zrenovované prostory by tak měly být
žákům plně k dispozici od února příštího roku.
Večerník zajímalo, zda obec ještě plánuje další investice do
budovy školy. „Škola má u nás dlouholetou tradici a je nedílnou součástí života obce. I proto bychom ji zhruba do tří
let rádi zateplili a udělali novou fasádu,“ prozradil Mlateček.
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nikaci u obce Okluky ke střetu dodávky Ford se srnou. Ta čtyřiačtyřicetiletému řidiči do cesty od pravé krajnice
vyběhla náhle a řidič již střetu nedokázal zabránit. Při střetu zvířete s pravým
bokem vozidla byla způsobena škoda
předběžně vyčíslená na sto padesát
tisíc korun. Srna z místa utekla,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Jak dodal, alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. (mik)

3ì('3/$71e/(91ħ-,
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OKLUKY Řidiči se děsí střetu se
zvěří, protože toto nebezpečí hrozí
neustále. Navíc lze proti tomu jen
stěží co dělat a obtížně reagovat.
Šofér dodávky projíždějící uplynulý čtvrtek lesem u Okluk by o tom
mohl vyprávět. Náhle vyběhlá srna
do silnice mu totiž po nárazu poškodila bok vozidla. Zvíře srážku
přežilo a odběhlo zpátky do lesního
prostoru.
„Ve čtvrtek devětadvacátého října před
šestou hodinou ranní došlo na komu-

5VąGVUGUTPQWQFPGUNDQMFQF¾XMQXÆJQXQ\KFNCX\PKMNCPCP÷OwMQFC\CMQTWP
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Zvíře přežilo,
způsobilo ale značnou škodu

0MI<[Jà@N<G<h=JF?J?µQFT

Pondělí 2. listopadu 2020

je podle Správy železnic hlavně bezpečnost. „V souvislosti s aktuálním
úkolem zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech připravuje Správa
železnic doplnění závor na vybraných
stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízeních a novou výstavbu
přejezdových zabezpečovacích zařízení. Více informací naleznete i v nedávno vydávaných tiskových zprávách na
našem webu v sekci pro média,“ uvedl
mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.
Nových závor se dočká i jeden z přejezdů přímo v Prostějově v Českobratrské ulici. „Auta, která odsud jezdí,
tak jedou stejně pomalu. Závory tady
nechyběly, jejich přidání ale zas nebude na škodu,“ poznamenala k tomuto
plánu Jitka, která nedaleko přejezdu
bydlí.
Na Prostějovsku se v minulosti stala
řada nehod, které mají souvislost se
železnicí. Za rizikový úsek byl dříve považován přejezd ve Ptenském
Dvorku, ten ale prošel loni rozsáhlou
opravou. Totéž se dá ovšem říct také o
třech přejezdech mezi Kostelcem na
Hané a Prostějovem. Doteď přitom
světelnou signalizaci má pouze jeden.
To by se ale mělo změnit, přejezd na
spojnici silnice 366 s Čelechovicemi
by nově rovněž měl dostat zabezpečovací zařízení.

Prostějov
Českobratrská ulice
Kostelec na Hané
odbočka u vlečky směr Čelechovice
Kostelec na Hané
přejezd na silnici č. 366
Konice
ulice Bídov

SEZNAM PŘEJEZDŮ,
KTERÉ PROJDOU OPRAVOU:

èVXGąKEGRąGLG\FčPC2TQUV÷LQXUMWRTQLFGTGMQPUVTWMEÊé¾UVFQUVCPGRQRTXÆ\¾XQT[

Foto: 2x Michal Sobecký

Opilý cyklista srazil @UK@àIJNOKü@?@QnÁH 0KMµQ<Ü@G@UID>JKM<QÁKü@E@U?T
sedmiletého chlapce

s podobnými čísly. Jenže to, co jsme vytáhli ven, to nestojí vůbec za řeč,“ mávl
rukou Krechler. Byli jsme zvědaví, zda
se výlov ještě letos vůbec podaří usku-

2ąGUVQåGUGXÚNQXPG\FCąKNT[D¾ąKUKCNGURQÿFCNKRąKRTCXGPÚIWN¾w

Loni z jeho vod rybáři vylovili 86 metráků kapra, 350 kilogramů candáta,
115 kilogramů štiky a několik kilogramů lína či okouna. „Letos jsme počítali

7A@OJQ<IÑHG<?ÁFU?@HJGJQ<G*4

Výlovy rybníka už stovky let patří
k podzimu stejně jako žloutnoucí listí.
Dříve na ten Podhradského rybníka
mířily i stovky lidí. Tradice byla přerušena jeho vypuštěním, bagrováním
a následnou revitalizací. Předloni se
na ni po letech podařilo opět navázat.
Minulý rok už byly pro příchozí připraveny i stánky s občerstvením. Ty letos
kvůli koronavirové epidemii chyběly.
Nebyl to však jediný zádrhel celé akce.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

0C XÚNQX FQTC\KN K VGPVQ XQFPÊM 1NKM
XNCUVPÊO MVGTÚ \ąGLO÷ RąÊNKw d\XGFNq
vodu.
Foto: Martin Mokroš

Důvodem bylo nebývalé množství přitékající vody

PLUMLOV Rybáři už při výlovech Podhradského rybníka zažili ledacos. Zatímco se psím počasím se umí vypořádat, tohle
jim vystavilo stopku. Letošní rok kromě koronavirové epidemie
nabízí i nebývalé množství srážek. A právě to stálo za neúspěchem tradičního výlovu Podhradského rybníka, jenž se nepodařilo vypustit tak, aby z něj rybáři uplynulou sobotu 31. říjná
mohli dostat všechny ryby.

jNRODY+UXEêLFËFKVHRSUDYXMH]DPLOLRQXNRUXQ

RYBÁŘI SE SEŠLI U PODHRAĎÁKU. VÝLOV SE VŠAK NEZDAŘIL ÌíÞÜáÚæ]ÛíÝèÏ]çèÜ¥

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region

20102711656

rozhovor večerníku

12

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. listopadu 2020

Zachrání prostějovský rodák Jan Blatný situaci?
PPROSTĚJOV Novopečený ministr zdravotnictví Jan Blatný
(na snímku) nastoupil do svého
nového úřadu v této těžké době
uplynulý čtvrtek 29. října. Po navržení předsedou vlády Andrejem
Babišem jmenoval prostějovského
rodáka přímo na Pražském hradě
prezident České republiky Miloš
Zeman. Ministr, který doposud
působil jako primář dětské nemocnice Fakultní nemocnice Brno
a zároveň náměstek celé FN, se
vrhl do boje s epidemií koronaviru
pokorně. Více o jeho nástupu do
funkce si můžete přečíst na straně
28 dnešního vydání. Večerníku se
však ještě těsně před uzávěrkou tohoto čísla podařilo doslova na poslední chvíli získat s padesátiletým
hematologem unikátní autentický
rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
JUREK
yy Jste rodákem z Prostějova, jak
dlouho jste zde žil? A vzpomínáte
na nějaké „klukoviny“?
„V Prostějově jsem se narodil a žil jen
několik měsíců, ale celé dětství jsem
tam jezdil za svou babičkou, která
byla také lékařka. Vzpomínám na
procházky po městě i kolem Hloučely. Babičku jsem měl nesmírně rád
a na každou návštěvu Prostějova jsem
se těšil.“
yy Čím jste chtěl být jako malý
kluk?

2TQLOGPQXCPÊUKRCFGU¾VKNGVÚTQF¾M\2TQUV÷LQXC,CP$NCVPÚRąKLGNPC2TCåUMÚJTCFMRTG\KFGPVQXK/KNQwK<GOCPQXK
Foto: www.novinky.cz

„Každý malý kluk v té době chtěl být
pilot nebo kosmonaut. Tatínek byl
chemik, v jeho laboratoři se mi líbilo
a vždy to tam zvláštně vonělo. To mě
jistě také trochu nasměrovalo k medicíně.“
yy Navštěvujete stále Prostějov?
„Teď už méně, ale občas tam zajedu,
projdu si známá místa a zavzpomínám.“
yy Jaké místo máte nejraději?
„Rád se procházím v centru a v jeho
parku.“
yy Kdy jste se rozhodl pro kariéru
lékaře?
„Jako už trochu větší jsem si hrával
s lékařskou brašnou svého dědečka,
který byl kardiologem, ale zemřel
dříve, než jsem se narodil. S babičkou
jsem také v té době chodil na zdravotní středisko, kde pracovala. Vlast-

ně mě ani nikdy nenapadlo, že bych
mohl dělat něco jiného.“
yy Jaké bylo studium na Masarykově univerzitě v Brně?
„Během studia jsem žil s rodiči už
v Brně. Na studentská léta také
rád vzpomínám, protože už jsem
se sice věnoval studiu medicíny,
ale stále ještě s nezatíženou hlavou
pracovními povinnostmi a jistou
dávkou volnosti.“
yy Chtěl jste být od začátku studia na medicíně pediatr?
„Ano, vždy mě lákalo dětské lékařství a jsem moc rád, že se mu mohu
věnovat. Nicméně se nestarám jen
o děti, hematologie je široká a týká
se lidí každého věku.“
yy Jaké jste měl pocity, když vás
premiér vlády Andrej Babiš navrhl
na ministra zdravotnictví?

vizitka

„Upřímně? Velmi smíšené. Na jedné
straně jsem byl potěšený důvěrou a na
druhé straně jsem si od první chvíle
uvědomoval svou zodpovědnost. Ale

yy Čtenáře jistě bude zajímat, jak
vnímáte postoj občanů České republiky k dané situaci?
„Postoje jsou různé, ale to není jen
u nás, to je všude ve světě. Naprosto umím pochopit ten občanský
postoj, kdy se někomu nelíbí různá
opatření. Ale jsme v situaci, kdy ještě
není na trhu vakcína ani lék. Pokud
je tedy v současnou chvíli jediným
dostupným prostředkem ochrany
důsledné dodržování hygienických
opatření, tedy mytí si rukou, používání dezinfekce, udržování si rozestupů, omezení sociálních kontaktů, zvláště u rizikových skupin lidí,
a nošení roušek, pak velmi apeluji na
všechny, aby byli zodpovědní a tato
opatření dodržovali. Pomáhají tím
sobě i ostatním.“
yy Samozřejmě jistě neřešíte jen
covid. Jaké jsou vaše další povinnosti na Ministerstvu zdravotnictví?
„Ministerstvo je velmi rozsáhlý
úřad s velmi rozmanitou agendou.
Pravda covid nám nyní zabírá

hodně času, ale i tak se věnujeme
přípravě nových zákonů, financování zdravotního systému na příští rok a dalším oblastem. Denně
mám mnoho schůzek se zástupci
nemocnic, zdravotních pojišťoven,
odborných lékařských společností
a naším jediným společným cílem
je posunout české zdravotnictví
a péči o pacienty opět o nějaký krok
dopředu.“
yy Zůstáváte nadále v Brně?
Chcete zůstat na pozici ministra
i po koronavirové krizi?
„Rád bych podotkl, že nejsem ministrem koronaviru, ale ministrem
zdravotnictví, který nyní aktivně řeší
koronavirus. To je velký rozdíl. Pravdou je, že nyní věnuji ministerstvu
a své práci maximum času a myslím,
že v tuto chvíli to není úplně slučitelné s další prací ve Fakultní nemocnici Brno. S kolegy ale pochopitelně
zůstávám v kontaktu a o svůj obor
se i nadále zajímám. Snažím se udržovat i odborné kontakty na mezinárodní úrovni.“

Byl jsem potěšený důvěrou a na druhé straně
jsem si od první chvíle uvědomoval velkou
zodpovědnost. Ale jsem lékař a lékař musí umět
udělat rozhodnutí i v těžké chvíli. A já jsem se
rozhodl. Chci pomoci a udělám pro to maximum.
jsem lékař a lékař musí
umět udělat rozhodnutí
i v těžké chvíli a přijmout za
něj odpovědnost. No a já jsem
se rozhodl. Chci pomoci a udělám pro to maximum.“

JAN BLATNÝ
✓ narodil se 24. března 1970 v Prostějově
✓ vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně
✓ pracuje jako pedagog na MU v Brně
✓ má praxi v irském Dublinu, kde působil v dětské fakultní nemocnici na oddělení
patologie
✓ od roku 2008 je primářem na oddělení dětské hematologie a biochemie ve FN Brno
✓ je zakládajícím členem spolku Český hematologický program, z. s.
✓ od 29. října 2020 je ministrem zdravotnictví
zajímavost: má tři děti a s manželkou Danou v roce 2018 podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii
o odstoupení Andreje Babiše z postu předsedy vlády
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BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY
Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
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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!

zpravodajství
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LETOŠNÍ OPRAVY CHODNÍKŮ SPOLYKALY PŘES TŘI MILIONY KORUN
„V plánech vycházíme i z připomínek občanů,“
garantuje první náměstek primátora J. Pospíšil

PROSTĚJOV Jedna z věcí, které každého obyvatele Prostějova
vždycky zajímají, je kvalita komunikace, po které chodí. Také letos
nechal magistrát opravit chodníky přímo volající po rekonstrukci.
Jak Večerníku potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, podařilo se opravit všechny komunikace pro pěší, které byly v předem stanoveném plánu, navíc peníze stačily i na neplánovanou
rekonstrukci dalšího chodníku v ulici Pod Kosířem. Celkem letos
radnice vynaložila na opravy chodníků přes tři miliony korun.
A už nyní je připravován seznam oprav na příští rok.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pro začátek je nejdůležitější skutečnost, že se městu letos povedlo
opravit všechny chodníky, které byly
v plánu. Rekonstrukce nijak neovlivnila ani koronavirová krize, nemuselo se nic rušit ani odkládat. „Realizace plánu oprav chodníků na rok
2020 byla již dokončena a splněna.
Všechny plánované celoplošné opravy chodníků byly jako každoročně
dokončeny,“ potvrdil Večerníku Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. A jak přidal, veškeré práce nic
neovlivnilo. „Při celoplošných opravách chodníků se nevyskytly žádné
problémy, naopak nebyla vyčerpána
finanční rezerva na případné vícepráce, což je také pozitivní zjištění.“

Večerník zajímalo, zda snad
dokonce byly letos opraveny
nějaké chodníky, které v plánu
oprav nebyly? „Z důvodu úspory
finančních prostředků na případné
vícepráce byly peníze použity na
rozšíření opravy chodníku o další
část ulice Pod Kosířem, jednalo se
o další část chodníku na západní
straně od ulice Martinákova po
Palečkovu ulici. A právě tady plánujeme pokračovat v opravách
i v následujícím kalendářním roce,“
zareagoval první náměstek primátora, na kterého mířila další otázka,
ze kterého opraveného chodníku
během letošního roku má on osobně největší radost? „Musím říci, že
všechny chodníky jsou opravené
kvalitně, za což patří díky nejen firmě, která rekonstrukce prováděla,
ale i mým spolupracovníkům z oddělení komunálních služeb, kteří
opravy pravidelně kontrolují a na
závěr veškeré práce přebírají. Takže
jim i touto cestou mockrát děkuji,“ pronesl Jiří Pospíšil s tím, že už

nyní se připravuje podrobný plán
oprav chodníků v Prostějově na
příští rok. „Sestavován ale bude až
po schválení rozpočtu města na rok
2021 Zastupitelstvem města Prostějova. Návrhy na opravy chodníků
již máme, ale bude záležet také na
jednání se správci nebo vlastníky inženýrských sítí, protože se snažíme
plánovat opravy i v návaznosti na
budování inženýrských sítí. Správci
sítí mají také své plány oprav, proto
je naší snahou, abychom opravy
prováděli společně a nedocházelo
k rozkopání nově opravených chodníků,“ vyzdvihl důležitý fakt náměstek primátora.
Vedení magistrátu a odbor komunálních služeb zařadil na seznamy oprav i ty chodníky, které

2QFNGRTXPÊJQP¾O÷UVMCRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊJQ2QURÊwKNCUGNGVQURQFC
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si vyžádali sami občané. „Město
se určitě snaží plnit přání obyvatel Prostějova. Jedná se například
o připomínky, které shromažďujeme při setkáních s občany, nebo
podněty, které přicházejí například
elektronickou poštou. Následně
vyhodnocujeme technický stav

opravené chodníky v prostìjovì v roce 2020
celková plocha (v m2)
cena v kč (s dph)
649 443
505 792
394 068
403 780
365 036
367 791
321 384

242 341 301 246 215 250 468
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chodníků, jejich dopravní význam
a intenzitu pohybu chodců. Na základě těchto vyhodnocení se pak
sestavuje plán oprav,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, který připomněl, že prostějovští radní už také schválili plán
údržby chodníků a dalších komunikací pro letošní zimní období.
„Do jedenatřicátého října bude
zveřejněn na internetových stránkách města. Zimní plán platí pro
období od 1. listopadu až do 31.
března následujícího roku. Jen pro
zajímavost má celkem čtyřiačtyřicet stran a obsahuje podrobný popis údržby komunikací, kterých ve
městě nemáme málo.“
Celkem se udržuje 98 kilometrů komunikací a 163 kilometrů
chodníků a cyklostezek. Pro zimní údržbu je připraveno ve skladech celkem 200 tun písku, 100
tun drti a 350 tun soli. „Zajímavá
čísla, ne?“ pousmál se na závěr Jiří
Pospíšil.

%üDnOî F?@K<FEND Prioritu májí silnice s MHD

PROSTĚJOV A co děti, mají si kde
hrát? Takto zní text známé písničky od skupiny Katapult. Podle řady
Prostějovanů to však nesedí, zdejší
děti si hrát kde nemají. Nejen rodiče si stěžují například na nedostatek hřišť v okrajových částech
města. Marně je hledají například
v Domamyslicích, Vrahovice už
alespoň od loňska disponují workoutovým hřištěm pro všechny generace. Magistrát však připomíná,
že dvě nová hřiště letos už schválil.
Z některých se stal trávník, z jiných záhony a další bez jakýchkoli
úprav pustnou. Osud hřišť či herních ploch v Prostějově je různorodý a ne vždy šťastný. Například
na sídlišti Hloučela je jich oproti
době před deseti lety méně, mizí
třeba také pískoviště. Rodiče si tak
nyní stěžují, že s dětmi pomalu není
kam chodit. „V Domamyslicích chybí,
a přitom je tady tolik dětí pořád venku,“

posteskla si například paní Kateřina.
Magistrát však slibuje nápravu alespoň
na dvou místech. „Schváleno je nové
dětské hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice, na hřišti budou instalovány tři herní
prvky, dopadová plocha bude z části
písková, z části travnatý povrch. Hřiště
bude oploceno plotem z dřevěných
planěk a doplněno lavičkou a sluneční
clonou,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Hřiště nejen na kolektivní sporty už
se pomalu začíná rekonstruovat na
vrahovickém Sídlišti Svornosti. „Co se
týče dalších lokalit, počítáme s opravami hřišť či budováním nových i do budoucna, sestavování rozpočtu města
na rok 2021 je v plném proudu. Zcela
jistě to bude také souviset s plánovanými revitalizacemi sídlišť v Prostějově
a samozřejmě s požadavky občanů
konkrétních lokalit,“ dodal náměstek.
(sob)

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Zima se blíží! Sice se
nedá odhadovat, jaká bude sněhová
nadílka, ale vedení města nechce
nic zanedbat. Magistrát statutárního města Prostějova už tak má jasno
v tom, jak bude údržba silnic a komunikací probíhat. Radní proto na
svém jednání v úterý 20. října probírali nový plán pro údržbu místních
komunikací.
Plán údržby komunikací začal platit
včera, tj. v neděli 1. listopadu. „Zpracovala jej společnost FCC Prostějov
a pro jeho účely je stanoveno zimní období doba od 1. listopadu 2020 do 31.
března 2021. V něm se provádí údržba
podle plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období,
zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci,“ informoval
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že magistrát je připraven zasáhnout i v případě nečekané
sněhové nadílky mimo toto období.
Což ale vzhledem k průběhu zimních

období posledních let zřejmě nehrozí. A co má správa silnic za úkol? „Jde
o odstraňování sněhu z povrchu komunikací, který se na ni dostal pádem
z atmosféry, navátím nebo sesuvem
z okolního terénu,“ upřesnil Pospíšil.
Činnost přitom nesmí ovlivnit životní
prostředí. Spolupracovat bude stejně
jako každý rok Městská policie Prostějov, Policie České republiky a Správa
silnic Olomouckého kraje.
Silnice druhé a třetí třídy přitom neudržují. „V prvním pořadí důležitosti
budou zprovozněny úseky místních
komunikací, na kterých je vedena
městská hromadná doprava včetně
hlavních tahů na komunikacích v majetku města, dále úseky chodníků
s velkou frekvencí pohybu obyvatel
a zastávky městské hromadné dopravy,“ nastínil první náměstek primátora.
„Následně jsou ve druhém a třetím
pořadí zprovozněny ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro
chodce a ostrůvky. U chodníků pořadí
důležitosti vychází z potřeb obyvatel

k zabezpečení přístupu k zastávkám
městské hromadné dopravy, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici,
obchodům a podobně,“ doplnil další
pořadí důležitosti Jiří Pospíšil.
Tento dokument se po schválení radou města stává závazným pokynem
pro zimní údržbu místních komunikací v Prostějově, kterou bude zabezpečovat společnost FCC Prostějov podle
platné smlouvy a legislativy.
Na svých skladech má v současnosti
FCC Prostějov připraveno 350 tun
soli, 200 tun písku a 100 tun drti. „Další posypový materiál bude dle potřeby
operativně doplňován. Zároveň je
připraven vozový park, který zahrnuje
celkem šestnáct mechanizačních prostředků pro zimní úklid komunikací,
parkovišť a chodníků,“ prozradila Kristýna Jakubcová, tisková mluvčí FCC
a ujistila: „O zimní údržbu se bude starat také dostatečné množství ručních
pracovníků. V případě kalamity jsou
zajištěny posily ve spolupráci s firmami
Realinvest, Sezako a Galva.“ (mik, juj)

+<3µK@ID>DI<N@=@I@I<Q<UPE@EÁU?IÁKMPC
Komu asi ujela ruka při lajnování?
PROSTĚJOV Na Vápenici v Prostějově se
„zvrtla“ další věc. Večerník nedávno upozornil na špatný směrovník, na kterém nesouhlasila kilometrová vzdálenost do Kojetína. Sami čtenáři nás ale upozornili ještě na
jednu záležitost, která se podle nich na Vápenici stavbařům při nedávné rekonstrukci
také nepovedla. Všimli jste si toho také, páni
řidiči a paní řidičky?

Michal KADLEC

0CHQVQITCHKKLG\ąGVGNPÆåGLÊ\FPÊRTWJ\CRąGEJQFGORTQ
EJQFEG PGPCXC\WLG RąGUP÷ PC RTWJ XGFQWEÊ \ 8¾RGPKEG
-QORGVGPVPÊNKFÆXwCMąÊMCLÊåGLGXwGXRQą¾FMW
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Každého, kdo s vozidlem odbočuje z Vápenice
doleva směrem do centra města, to muselo uhodit do očí. A nejen to. Najednou musel křečovitě
trhnout volantem a „cuknout“ s autem o půl
metru doprava. Proč? „Na opravě silnice na Vápenici pracovalo jistě plno odborníků. Proto mě
udivuje, že si ještě nikdo, ani při kolaudaci, nevšiml skutečně kuriózního navazování jízdního
pruhu u přechodu do Rejskovy ulice. Při odbočování z Vápenice doleva k náměstí je za přecho-

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Radní budou
MHGQDWYÖWHUÙ
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Rodiče je v Prostějově hledají marně
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dem nutné auto stočit vpravo, jinak se ocitnete
levou stranou auta v protisměru. Čekal jsem, že
si toho časem všimne někdo z odpovědných lidí
za stavbu, kdo by zařídil provedení opravy. Nic
se však neděje, a proto myslím, že by bylo na
čase je upozornit,“ napsal Večerníku Vlastimil
Ševčík z Prostějova.
A skutečně. Jízdní pruh za přechodem
u Rejskovy ulice nenavazuje na ten z Vápenice, je nalajnován zhruba půl metru více
vpravo! Náměstek prostějovského primátora odpovědný za stavební investice však po
dotazu Večerníku říká, že je všechno v pořádku!
„V souvislosti s rekonstrukcí krajské komunikace Vápenice došlo na základě Olomouckým
krajem předložené projektové dokumentace
ke schválení vodorovného dopravního značení ze strany Dopravního inspektorátu Policie
ČR. Značení je tedy zcela v souladu s předpisy.
Zasílám vám fotografii dotčeného místa, kde

je zcela jasně vidět, že ve směru jízdy ke kruhovému objezdu dělicí čára mezi oběma pruhy
směrem k zámku a směrem k ulici Kostelecká
nikam neuhýbá. To znamená, že vozidlo odbočující doleva nevybočuje směrem doprava
a neomezuje či neohrožuje vozidla ve vedlejším pravém pruhu. Pohyb vlevo z odbočovacího pruhu je možný a zcela logický, když vozidlo odbočuje doleva při současném dávání
přednosti v jízdě protijedoucím vozidlům od
zámku. V uvedeném místě nedošlo od otevření Vápenice k žádné nehodě,“ konstatoval Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Právě na poslané fotografii je ale zřejmé, že navazující pruh skutečně uhýbá doprava a řidič chtě
nechtě musí strhnout volant doprava, aby dodržel vodorovné dopravní značení. Stejný názor
mají i ostatní běžní řidiči, avšak zcela odlišný od
názoru představitelů města i dopravní policie.
Tak se s tím nějak musíme srovnat...

Prostějov (mik) – V rámci přísných protiepidemických opatření
budou radní statutárního města
Prostějova jednat o důležitých otázkách našeho města už toto úterý
3. listopadu. Na programu jednání mají přes pět desítek bodů
včetně diskusí o rozpočtových
opatřeních, nových vyhláškách,
dotacích do sportu, investičních
akcích a dalších. Jedním z prvních
bodů je schválení výjimky z vyhlášky města o pití alkoholu na
veřejnosti, konkrétně při průběhu
akcí Prostějovské zimy na náměstí
T. G. Masaryka. Bude to ale vůbec
třeba? „Budeme projednávat obsah
zadávacího řízení na novostavbu
objektu Ekocentra Iris na Husově
náměstí, řešit změny ve smlouvě
o centrálním pojištění městského
majetku a také úpravy ve smlouvě
o provedení díla na energeticky
úsporná opatření domu v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Probírat budeme záležitosti finančního
odboru nebo také návrh vyhlášky
o nočním klidu na rok 2021,“ sdělil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Po projednání záležitostí školského
odboru se pak konšelé zaměří na
aktualizaci programu regenerace
městské památkové zóny či na rekonstrukci a rozšíření městského
hřbitova v Prostějově. V programu
radních nechybí majetkoprávní záležitosti města a zabývat se budou
také žádostmi o snížení nájemného
v nebytových prostorách. „Na závěr
budeme diskutovat o přípravách listopadového jednání zastupitelstva,“
doplnil ještě primátor.

Anketa spuštìna
Prostějov (mik) – V minulém čísle
Večerník informoval o tom, že občané Prostějova budou moci prostřednictvím ankety vybírat nové
jméno pro nedávno dokončený
park v Okružní ulici. A minulý týden byla tato anketa městem spuštěna! „Na internetových stránkách
města mohou občané od středy
pomocí elektronické pošty a výběru ze šestice názvů po významných
rodácích Prostějova hlasovat. Samozřejmě zaregistrujeme i jiný nápad na nový název parku,“ uvedl Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.

Matrika
by mìla fungovat
Prostějov (mik) – Od pondělí
2. listopadu by mělo opět začít
fungovat oddělení matriky prostějovského magistrátu. „Byli jsme
nuceni během uplynulého týdne
toto oddělení uzavřít. Jednalo se
o preventivní opatření v souvislosti s nouzovým stavem. Z hlediska
opatrnosti byl omezen přímý kontakt zaměstnanců s veřejností. Od
pondělí 2. listopadu by ale matrika
měla být už otevřena, předpokládáme běžné úřední dny. Otevřen
byl již také stavební úřad,“ prozradil
prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011).

Úplná uzavírka
na „Šmeralce“
Prostějov (mik) – Od dnesního
dne, tj. 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,“ vzkazuje Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

infoservis

www.vecernikpv.cz

Následující dny budou přát těm, kteří mají silné sebevědomí a dokáží se postarat o blaho svoje i své rodiny. Naopak oči pro pláč zbydou těm Prostějovanům,
kteří budou otálet s rozhodováním a nebudou věřit ve vlastní síly.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Někdo z blízkého okolí vás požádá
o bezprostřední pomoc v nouzi.
Budete váhat, protože nejde o příliš
spolehlivého člověka. Tentokrát ovšem budete překvapeni tím, jak se
dotyčný za pomoc odvděčí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Prožijete celkem klidné dny, kdy nebudete muset ani jednou zvýšit hlas
nebo se rozčilovat kvůli nějakým chybám. Dostanete navíc velký prostor
k tomu, abyste se realizovali. Chyťte
šanci pořádně za pačesy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Uprostřed týdne obdržíte zprávu,
podle které byste se brzy mohli stát
zámožným člověkem. V žádném případě se ale nesnažte nic uspěchat, vyčkejte v klidu dalšího období a zpráv
od příbuzenstva.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Obdržíte úkol, který se vám bude
nejprve zdát naprosto nesplnitelný.
Postupem času ale začnete skládat
jeden díleček za druhým a práce vás
začne dokonce bavit. Nebude trvat
dlouho a bude splněno.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Dozvíte se tajemství, které mělo být
uchováno a nemělo zatím spatřit
světlo světa. Můžete ale z nečekané
zprávy těžit ve svůj prospěch, pokud
ovšem nemáte prořízlá ústa a nesvěříte se s tím někomu dalšímu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Bude vám přát štěstí, takže je ten
pravý čas pro sázku nebo menší hazard. Nemusíte prosázet celý majetek, stačí jen málo. Vaším šťastným
dnem bude pátek, a že se budou dít
věci! Konečně zbohatnete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Stále pozorujete více druhé, než
abyste se zaměřili na vlastní práci.
Může se vám to teď vymstít, protože
nadřízení vás pověří úkoly, které musíte za každou cenu splnit. Dá vám to
hodně zabrat.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Važte si svého zdraví a neriskujte.
Nemá cenu přecházet chřipku, obzvláště v této době, kdy všude okolo
hrozí ještě daleko horší nákaza. Zůstaňte doma, odpočinete si a užijete
si také rodiny.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nesplněné cíle vás už delší dobu trápí, ale bohužel neděláte nic pro to,
abyste jich dosáhli. Nyní ale získáte
významného pomocníka. Budete
se s ním sice muset dělit, ale to vám
vadit vůbec nemusí.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Pozorně sledujte čas, ať vám neutečou důležité věci a hlavně domluvené schůzky. Při vaší roztržitosti by se
to klidně mohlo stát a mohli byste
přijít o tučné zisky. Prožijete slibný
týden.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Rádi byste už teď měli jasno o tom,
co svým nejbližším pořídit na Vánoce. Pokud si nevíte rady, zkuste se
jich zeptat přímo, třeba vám svá tajná
přání prozradí. Ostatně partner pro
vás už dárek má!
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Jak je důležitá spolupráce, poznáte
právě v těchto dnech. Dosud jste si
nevěděli rady s pracovními povinnostmi, nyní vám ale bude k dispozici nový kolega. A ten má fantazie více
než dost, uvidíte!

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 7Ĕ6729,1<

Panzani spaghetti 500 g
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INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

je spuštěna, podívejte se

zkuste to přes mobil

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Vzhledem ke stávající situaci je od 22.10. zavřeno, dění se přesunulo do virtuálního světa
čtěte na straně 6
RÙZNÉ...

-

Těstoviny jsou potravinový produkt pocházející z Itálie, který se vyrábí z nekynutého a chemicky nekypřeného těsta. Připravují se zejména
z pšenice, pitné vody a přídavných látek k jejich obarvení nebo ochucení.
Rozlišujeme je na vaječné a bezvaječné. Doporučují vařit v osolené vodě
a vzhledem ke své rychlé přípravě, jsou velice oblíbenou přílohou pro oběd
i večeře, ale také základem pro saláty na nejrůznější způsoby. Nejčastější
volbou jsou špagety, značku Panzani nabízí – stejně jako rigati značky
Adriana - nejlevněji Billa a Tesco, kam si zajeďte i pro semolinové těstoviny Riscossa a společně s Kauflandem tam mají i nejlevnější Zátkovy vaječné penne. Rosické vřeteny jsme objevili za nejnižší cenu právě v Kauflandu
a Babiččiny špecle v Albertu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 29. října.

Naše
4'57/¦

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

Regionální pracoviště TyfloCentra
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým ANEDOSLÝCHAVÝCHOSOBVČR,z.s.
občanům na adrese: Kostelecká 17, Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poProstějov.
radenské pracoviště v Prostějově
Prostějovská odbočka Sjednocené or- má změněnou provozní dobu: úterý
ganizace nevidomých a slabozrakých od 8:30 do 11:30, středa od 8:30 do
(SONS) poskytuje zrakově postiže- 11:30, čtvrtek jen pro objednané klienným klientům základní poradenství, ty. Můžete využít služeb našeho zařízení
sociálně aktivizační služby a dopomoc v podobě odborného sociálního poradenv rámci dobrovolnické služby. Dále ství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
nabízí možnost zapůjčení kompenzač- příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
ních pomůcek a zajišťuje pomoc při tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
vyřizování záležitostí v rámci výhod Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 hodin.
a dávek sociální péče.

Pondělí 2. listopadu 2020
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Konstelace hvězd Prostějova
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$17,9,586u32'325$=$0÷671$1267,
Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu
Vláda schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu
Antivirus, režim A i režim B do 31. prosince 2020. Úřad práce ČR
pokračuje v příjmu žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci
mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu
překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními,
krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy covid-19.
.RPXD]DMDNÙFKSRGPÉQHN
EXGRXNRPSHQ]DFHQ½OHzHW"

.GREXGHSÔÉVSÈYHN
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Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, kterým byla činnost přímo
zakázána či významně omezena
příslušnými krizovými opatřeními
vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo
orgánů ochrany veřejného zdraví.
Příspěvek se poskytuje výhradně na
zaměstnance, kteří jsou v době, kdy
zaměstnavatel podává vyúčtování,
stále jeho zaměstnanci a nebyla jim
ke dni podání tohoto vyúčtování
dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi dle
§ 52 písm. g) a h) zákoníku práce).
Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich
odvedl povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
a za zaměstnavatele.
Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B
do 31. prosince 2020 za stávajících
podmínek.

Příspěvek bude poskytovat Úřad
práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku
překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod
překážky v práci.

3URQ½URNQDNRPSHQ]DFH
EXGHWÔHEDVSOQLW
QÈNROLNSRGPÉQHN

§ Zaměstnavatel striktně dodržuje
zákoník práce;
§ Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána
výpověď;
§ Týká se firem v podnikové sféře,
zaměstnanci musí být v pracovním
poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
§ Zaměstnavatel musí vyplatit
mzdu a odvést odvody;

-DN½NRQNUÅWQÉRSDWÔHQÉ
EXGRXUHDOL]RY½QD
DQDMDNÅVLWXDFHUHDJXMÉ"

Výše kompenzací zaměstnavatelům
je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč) a závisí na důvodech,
pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce
o příspěvek ve dvou režimech:
Režim A – druh překážky:
§ 100 % mzdových nákladů, tj. náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci
z důvodu relevantních překážek
v práci, včetně pojistného;
§ Maximálně 50 000 Kč/měsíc na
osobu;
§ Jestliže zaměstnanec nemůže
vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce
a zaměstnavatel mu proto vyplácí
náhradu mzdy ve výši 100 % jeho
průměrného výdělku.
§ Tato modifikace Režimu A se nově
označuje jako „Antivirus Plus“.
§ V případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu důležité
osobní překážky v práci spočívající
v nařízení karantény (nebo izolaci)
v souladu s § 191 zákoníku práce,
zůstává stávající výše příspěvku, 80
% mzdových nákladů, maximálně
39 000 Kč.

Režim B – druh překážky:
Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B
do 31. prosince 2020 za stávajících
podmínek.
§ Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné
části zaměstnanců (30 % a více) –
zaměstnanec pobírá náhradu mzdy
100 % průměrného výdělku.
§ Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných
k činnosti – zaměstnanec pobírá
náhradu mzdy 80 % průměrného
výdělku.
§ Omezení poptávky po službách,
výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu
mzdy 60 % průměrného výdělku.
-DNQDSRG½Y½QÉz½GRVWÉ

Přesné podmínky a postup MPSV
a Hospodářská komora zveřejní na
webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky
bude zcela elektronizované, tedy
bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak
nemusí volat na jednotlivé Úřady
práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.
.G\P½]DPÈVWQDYDWHOz½GDW
RY\SODFHQÉQ½KUDG"

Realizace podpory je nastavena tak,
že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po
skončení vykazovaného období, tj.
po skončení kalendářního měsíce, za
který bude o příspěvek žádat.
Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce
listopadu. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny.
Pro další informace sledujte web
Hospodářské komory, pro podnikatele důležitá sdělení jsou na adrese www.komora.cz/koronavirus
(ohk)
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Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 16. 11. 2020 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Blahoslavova č. 11, 13, Floriánské
nám. č. 1, autobusové stanoviště,
Skálovo nám. č. 4 (sokolovna),
5
(ZŠ),
6
(knihovna).
Obec: Bedihošť
Dne: 18. 11. 2020 od 7:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Bedihošť: celé
ulice: L.Svobody, Sv. Václava.
Jednostranně ulice Nerudova od
č. 443 po č. 85, jednostranně ulice
Palackého od č. 410 po č. 562,
Komendova, Zátiší, Jiráskova,
Za farmou. Jednostranně ulice
Nerudova od č. 529 po č. 439
(vč. č. 443). Jednostranně ulice
Palackého od č. 513 po č. 470.
Areál cukrovaru, č. 518, 53 a 4
na ulici Tovární. Bedihošť č. p.
48, areál fy ZEMPRAVLACH
s.r.o. Odběratelské trafostanice:
Bedihošť závlaha (č. 300681),
Bedihošť Probiotech (č. 300668).
Obec: Zdětín

zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
Dne: 20. 11. 2020 od 7:30
do 13:30 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Zdětín - od
křižovatky u č. 98 (pohostinství)
oboustranně směrem po konec
obce sm. Bělecký Mlýn vč.
přilehlých ulic, celá část v okolí
hřiště, na levé straně po bývalé
koupaliště s okolím, dále chatové
lokality Mokřiny, Blata, Bělecký
Mlýn po č. 213 (sm. Ptení),
vč. penzionu, přejezdu ČD atd.
Obec: Lešany
Dne: 20. 11. 2020 od 12:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
od č. 35, 57, 8, 179, parc. č. 211
u křižovatky - celá spodní část
obce Lešany směr Ohrozim
a Kostelec, včetně postranních
ulic, areálu ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 11. 2020 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice STARÝ
AGROSTROJ (č. 300664).
Obec: Ponikev, Dzbel, Jesenec,
Ladín

Dne: 23. 11. 2020 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
obce Ponikev (mimo ZD), Dzbel,
Jesenec (mimo část napájenou
z TS 3. Špice). Ladín - část obce
oboustranně od č. 41 a 37 po
konec obce směr Ponikev. Areál
Pila Ludmírov (Ponikev na kopci).
Odběratelské trafostanice: Dzbel
ACHP (č. 300800), FVE Jesenec
(č. 702092).
Obec: Plumlov
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část města Plumlov s ul. Běliska,
Na Hrázi, V. B. Plumlovské,
Podzámčí s č. 144, 145, 146, 147,
148, 150, 151, celý areál zámku
Plumlov, Tyršovo nám. od č. 346
(kamenictví) po č. 113 (restaurace
Pácl) včetně.
Obec: Želeč
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce napájená z TS Želeč Hliník:
oboustranně ulice od č. 21 a 66 po
č. 146 a 82, dále č. 229, 222, 224,

220, 219, 12. Ulice od č. 69 a 237
po č. 186 a 241, od č.82 po č.86,
oboustranně ulice od č.2 42 a 212
po č. 240 a 235. Ulice od č. 93 po
116, ulice od č. 89 po 122, ulice od
č. 98 po 94. Ulice od č. 238 po č.
244 včetně lokality novostaveb.
Oboustranně ulice od č. 123 a 147
po č. 149 a 142. Část obce Želeč:
oboustranně ulice od č. 64 a 22
po konec obce směr pískovna s č.
218. Dále ulice od č. 188 a 159 po
konec obce s čísly 187 a 180.
Obec: Jesenec
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Jesenec č. p. 133 a 137.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 27. 11. 2020 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Přemyslovka s č. 921, 927.
Obec: Prostějov
Dne: 27. 11. 2020 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Krapkova - jednostranně od č. 2
po č. 24 + garáže, ul. Fanderlíkova
- od č. 27 po č. 35 a č. 60.

vzpomínky

www.vecernikpv.cz
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SLUŽBY

KOUPÍM

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

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

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.

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

Hledám dlouhodobý pronájem 1+1
v Pv, bez RK. Tel. 704 757 746.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Hledám novější dům, ideálně přímo v
Prostějově (nebo parcelu) 737 827 329

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.
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.
Koupím starý nábytek do roku 1965, lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony,
obrazy moravských a českých malířu.
Tel. 702 809 319.

Dne 4. listopadu 2020
si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší manželky,
maminky a babičky,
paní Lenky KOHOUTOVÉ
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853.

$oķ৴;fb৴m;fvo

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

l;bm࢙lbķ

Dnes, tj. 2. listopadu 2020
by oslavil 85. narozeniny
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaroslav BLAHA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují synové
s rodinami.

m;m-l;m࢙ķ
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Dne 7. listopadu 2020
by se dožil 90 let
tatínek, strýc a švagr
pan Vlastimil ŠOUSTAL,
oba dva z Laškova.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Hana Janečková
s rodinou.

-7;f|;
VZPOMÍNKU
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Dne 6. listopadu 2020
by se dožil 100 let
pan Josef JANEČEK
z Čechovic.
Za vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

2007102112

16011421482

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval
sestrám, sanitářům
a panu doc. Kalovi z LDN-D
paliativní péče za pomoc, rady
a výbornou péči o mého otce
pana Jar. NAVRÁTILA.
Dále Pohřební službě Makový
za profesionální přístup.
Všem moc děkuji.

Prodám 10 m3 palivového dříví.
Tel.: 605 864 140.

FINANCE

20103021670

Dne 18. října 2020
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
pana Mojmíra ŠOUSTALA.

vu71झ1_ĺ
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Dne 5. listopadu 2020
si připomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav BARTOŠ.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme, dcera a synové
s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá...

Zavzpomínejme
na naše blízké!

20043020669

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.:736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 4. listopadu 2020
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Tomáš MACH
z Bílovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče,
bratr a synové.

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

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

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

Kdo žije v srdcích
svých milých, není mrtev,
je jen vzdálen.

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

Sháním pozemek, chalupu nebo chatu.
Mobil 732 116 877

20102721654

Nikdo nám neřekne, nikdo
nám nepoví, čím byla maminka
každému z nás... Nikdo ji nevrátí,
nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní
nám její hlas.
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Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Dne 5. listopadu 2020
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek a dědeček,
pan Radomír SVOBODA.
S láskou vzpomíná
manželka Jiřina,
syn Radomír a dcera Eva
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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

Pohřební služba Pavel Makový

20102721668

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 6. LISTOPADU
V 10.00 HODIN
ZADÁNÍ POUZE
NA E-MAIL:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
ÈI TELEFONICKY
NA TEL.: 608 960 042

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Marie Vránová 1937
Čechůvky Pondělí 2. listopadu 2020
Alois
Kočí
1939
Vrahovice
13.00
Obřadní síň Brněnská 104
Božena Konšelová 1936
Určice
Jan Novotný 1944 Olšany u Prostějova Středa 4. listopadu 2020
Božena
Musilová
1951
Vícov
10.00
Obřadní síň Brněnská 104
Věra Valenčíková 1931
Kobeřice
Jiřina Roudenská 1948
Vyškov Marie Jelínková 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Sekaninová 1922 Prostějov Věra Kučerová 1938 Rozstání 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Kovář 1946 Brodek u Prostějova 13.00 kostel Brodek u Prostějova
Jaroslav Pavlíček 1946
Kostelec na Hané Marie Najbrová 1927 Repechy 14.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 5. listopadu 2020
JUDr. Oldřich Skopal 1934
Kostelec na Hané Miroslava Vágnerová 1949 Prostějov 12.00 kaple Určice
Zdenka Hrdličková 1944
Určice Pátek 6. listopadu 2020
Pavel Edler 1943
Seloutky Marie Müllerová 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Václav Crhonek 1931
Drahany
Ivaň
Zdeńka Pupíková 1938
Prostějov Alžběta Soušková 1929

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Plumlov Středa4. listopadu 2020
Prostějov Bernard Nemerád 1953 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Prostějov
Prostějov Jaromír Vorálek 1928
Otinoves

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Břetislav Motal 1948
Bedřich Franc 1945
Anna Procházková 1940
Ludmila Huňková 1934

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bedřich Hrda 1952
Bedřich Schockherr 1944
Bohuslav Dušek 1937
Karla Zachová 1944

Vrchoslavice
Prostějov
Prostějov
Myslejovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 2. listopadu 2020
Miluše Hélová 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. listopadu 2020
Marie Kobzová 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru komunikativního invalidního důchodce k ostraze vnitřních prostor budovy v Prostějově. Jen denní směna.
Informace na tel.č.: 602 786 692.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme pracovníky na DPP. Jedná se
o krátkodobou brigádu ve skladu (listopad, prosinec).
Tel.: 777 099 406.
2007162118

Pozice

2007162117

Vyskládávání zboží pro velkoobchod.
Ranní směny. Požadujeme fyzickou
zdatnost, spolehlivost. Tel.: 777 099 406.

www.vecernikpv.cz

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Mistři lisovny
24 000-34 000 Kč nepřetržitý
střední odborné
LINAPLAST, Kralice n.H.
Hospodyně v domácnosti 17 600 Kč
dvousměnný základní+praktické Romaniv Servis, Olšany u Pv
Floristé
25 000-32 000 Kč dvousměnný základní+praktické FLORCENTRUM Faltýnová, Pv
Operátoři
20 098 Kč
třísměnný
základní+praktické KENDRION, Prostějov
Řidiči
30 000-35 000 Kč jednosměnný střední odborné
ReMo doprava a služby, Pv
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.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 6. LISTOPADU EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
V 10.00 HODIN
ZADÁNÍ POUZE
NA E-MAIL:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
ÈI TELEFONICKY

20092411492

20102711659

20102211638

NA TEL.: 608 960 042

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. listopadu 2020
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Žitná
Jiří ŠŤASTNÍK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.

I čtyřiačtyřicáté 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 5. listopadu 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
Miroslav Donutil
Jan HUJÍČEK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KROSANDRA
Oldřich DVOŘÁK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 5, 5, 8
Martina KRATOCHVÍLOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Užijte si podzimní rána U Veterána, kafíčko si dejte a muzeem se pokochejte.
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.
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

20100261544

20052960860

VŠE...

VEKA, ZÁŘÍ, VNIK, TVÁŘ, KUŘÍ, PEŘÍ, TRKOT, PORTHOS, ANOA, KORD,
PŘES, ARCHA, AORTA, AULA, STRES, KÁPO, ABORT, HANÁ, SMRK, ŽÁNR,
ASIAT, STAV, KILA, KOPÁČ, PAZOURA, RÁNA, FIAKRY, PAVÍ, AKLÉ, OSENÍ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU a graficky lehce poupravili jedenadvacetiletou naději cyklistického oddílu TUFO PARDUS Prostějov, která sbírá úspěchy
především v dráhovém sprintu...
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2WHYĆHQÛGRSLV(GXDUGD.\VHO¿NDVWDURVWRYLéHOêLF

-TKVKMCUO÷ąQXCP¾UQWéCUPÆOWXGFGPÊQDEG
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20103011676

.ÆVCPGąGwGPÆ\DQąGPKwV÷CRQJNGFPCUVąGFQDEGP÷MQNKMNGV\R¾VM[
ŶĞϯ͘ǌĄƎşƚŽŚŽƚŽƌŽŬƵƐĞƵƐŬƵƚĞēŶŝůŽ ϭϮ ŵŝůŝŽŶƽ ŬŽƌƵŶ ĚůĞ ĚĠůŬǇ ƉƎŝƉŽũĞŶş
ƐĞǌĞŶşŽďēĂŶƽƉƌŽĚŝƐŬƵƐŝ͕ŬƚĞƌŽƵǀĞĚů Ă ƉƎşƉĂĚŶĠŚŽ ƉƎĞĚēŝƓƚĢŶş͊ <ĂǎĚĠŵƵ
ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚ ƐƚĂǀďǇ͘ :ĞŚŽ ƷŬŽůĞŵ ďǇůŽ ǀĞůēŝĐşĐŚũĞǌƎĞũŵĠ͕ǎĞƐĞŵƵƐşŽďĞĐ
ǀǇƐǀĢƚůŝƚŽďēĂŶƽŵƉƌĂŬƚŝĐŬĠƉƌŽǀĄĚĢŶş ǀǇƉŽƎĄĚĂƚ Ɛ ƷŬŽůǇ͕ ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ǌĄƐĂĚŶş
ƐƚĂǀďǇēŝƐƚŝēŬǇŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚĚůĞƐƚƵͲ ĂŵƵƐşďǉƚĚŽŬŽŶēĞŶǇũĞƓƚĢƉƎĞĚƐƚĂǀͲ
ĚŝĞǌƌŽŬƵϮϬϭϳ͘ĚĞďĂƚǇǀǇƉůǇŶƵůŽ͕ǎĞ ďŽƵ ēŝƐƚŝēŬǇ͘ :ĚĞ Ž ĚĞŵŽůŝĐŝ ǀĞ ƐƚƎĞĚƵ
ŶĂ ƵǀĞĚĞŶŽƵ ƐƚĂǀďƵ ŶĞďƵĚŽƵ ŵŽǎŶĠ ŽďĐĞ͕ ƷƉƌĂǀǇ ƉŽ ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş͕ ŽƉƌĂǀƵ
ƐƚĄƚŶş ĚŽƚĂĐĞ͘ WŽ ƉƎĞĚĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ŬĂƉůŝēŬǇ͕ ƷƉƌĂǀǇ ƉůŽĐŚǇ ƉƌŽ ĚĂůƓş ǀǉͲ
ĂũĞŚŽƵŚƌĂǌĞŶşŵƵƐşŽďĞĐĞůēŝĐĞƵǀĂͲ ƐƚĂǀďƵ͕ŽĚƐƚƌĂŶĢŶşǌĂŬŽƵƉĞŶĠŶĞŵŽǀŝͲ
ǎŽǀĂƚŽƷǀĢƌƵŶĂƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉĐŚϯϬ ƚŽƐƚŝǌĂƷēĞůĞŵƐƚĂǀďǇŽďĞĐŶşĐŚďǇƚƽ͕
ŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶ͘dŽŽĚƉŽǀşĚĄǀēĂƐĞŶĂ ƐƚƎĞĚŶş ŽƉƌĂǀƵ ϭϰ ďǇƚŽǀǉĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ͕
ϰϬ ůĞƚ ƐƉůĄƚĞŬ ƉƎŝ ĐĞůŬŽǀĠŵ ƌŽǌƉŽēƚƵ Ƶ ŬƚĞƌǉĐŚ ƉĂŶƵũĞ ůĞƚŝƚĄ ǌĂŶĞĚďĂŶŽƐƚ͘
ŽďĐĞ ǌŚƌƵďĂ ϳ ŵŝůŝŽŶƽ ŬŽƌƵŶ͘ EĞďǇůĂ KďĞĐŶĢǀǇƉůǉǀĄŶĞŵŽǎŶŽƐƚƌŽǌŬƌǉƚƉƌŽ
ŵŽǎŶŽƐƚ ƉŽƐƚĂǀŝƚ ĚƌƵŚŽƵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝͲ ēŝƐƚŝēŬƵ ƚĞƌĠŶ ǀ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚ ǀ ŽďĐŝ
ǀƵ ǀǉƐƚĂǀďǇ ƉƌŽũĞŬƚƵ͕ ƚŽ ũĞ ŬŽƎĞŶŽǀĠ ďĞǌƐƉůŶĢŶşƚĢĐŚƚŽƷŬŽůƽ͘
ēŝƐƚŝēŬǇ Ɛ ŵŽǎŶŽƐƚş ĚŽƚĂĐĞ͍  ĚŽůŽǎŝƚ DĢůŽ ďǇ ďǉƚ ǌƉĢƚŶĢ ƉƌŽĚŝƐŬƵƚŽǀĄŶŽ
ŬůĂĚǇĂǌĄƉŽƌǇŽďŽƵƉƌŽũĞŬƚƽ͍EĄŬůĂͲ ƵǌĂǀƎĞŶş ƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀş ǀ ďƵĚŽǀĢ ŽďĐĞ
ĚǇŶĂŬŽƎĞŶŽǀŽƵēŝƐƚŝēŬƵƐĞƵǀĄĚşϵĂǎ ĂǌŚŽĚŶŽƚŝƚƐƚĂǀ͕ƉƌŽēǌƽƐƚĂůŽŽƚĞǀƎĞŶŽ

5TQXP¾PÊRčXQFPÊJQCUQWéCUPÆJQUVCXWOÊUVPÊJQJąDKVQXC

ZHQVQ'FWCTF-[UGN¾M
ƐŽƵŬƌŽŵĠƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀşƐƚĂƌŽƐƚǇĞůēŝĐ͘
:ĞƚĞŶƚŽƐƚĂǀƐƚƎĞƚĞŵǌĄũŵƽƐƚĂƌŽƐƚǇ͍
ĄƐƚŝ ŽďēĂŶƽ ũĞ ǌŶĞŵŽǎŶĢŶŽ ǌĂũşƚ ĚŽ
ƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀşƚĂŵ͕ŬĚĞƐĞĐşƚşďǉƚǀƉŽͲ
ŚŽĚĢ͕ ŵŽŚůŝ ƐĞ ŶĂũşƐƚ Ă ƉŽĚĞďĂƚŽǀĂƚ
ŽĚĢŶşǀŽďĐŝ͕ǀǇƐůŽǀŝƚŶĄǌŽƌǇ͕ƉŽĚŶĢƚǇ͘
WŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀş ďǇůŽ ƐƚĂǀĢŶŽ ƉƌĄǀĢ ƉƌŽ
ƚǇƚŽƐůƵǎďǇ͕ƐĞŶŝŽƌƽŵŝũŝŶǉŵŽďēĂŶƽŵ͘
ǀůĄƓƚĢǀƚĠƚŽĚŽďĢĂƐŝƚƵĂĐŝŵŽŚůǇďǉƚ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚǇƐůƵǎďǇʹũşĚůĂǀũĞĚŶŽŵŵşƐͲ
ƚĢ͕ ĚŽǀŽǌ ƉŽƚƎĞďŶǉŵ͘ s ƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀş
ƐĞǀĂƎŝůŽŶĢŬŽůŝŬůĞƚŬĞǀƓşƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚŝ
ĂŬǀĂůŝƚĢĚŽŵĄĐşŬƵĐŚǇŶĢ͘sǇƐŽŬĠŶĄͲ
ũĞŵŶĠ ũŝǎ ŶĞďǇůŽ ŵŽǎŶĠ ƉŽŬƌǉƚ Ă ƐŶşͲ
ǎĞŶş ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ ŶĞƎĞƓŝůŽ͘ <ŽŵƵ ƚŽ
ƉƌŽƐƉĢůŽ͍
DƵƐş ƐĞ ƉŽǌĂƐƚĂǀŝƚ ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ
ĚƌƵŚŽƎĂĚĠ͕ Ă ǌĂũŝƐƚŝƚ ĐŚŽĚ ŽďĐĞ ĚůĞ

ZHQVQ'FWCTF-[UGN¾M

2TKQTKV[UQWéCUPÆJQXGFGPÊQDEGtUVCXDCCNV¾PMWPCOÊUVQQRTCX[EJ¾VTCLÊEÊMCRNKéM[
ZHQVQ'FWCTF-[UGN¾M
ƉƌŝŽƌŝƚ͕ĂƚŽǌĂƷēĂƐƚŝǀƓĞĐŚǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƽ͕ :ĞƓŬŽĚĂ͕ǎĞǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽũĞƉĂƐŝǀͲ ƐƚĂēş͕ƉŽǎĄĚĄŵĞŽďēĂŶǇŽƉŽŵŽĐ͕
ŬƚĞƎş ďǇ ŝŶƚĞŶǌŝƚƵ ǀǇũĂĚƎŽǀĄŶş ŬĞ ƐƚĂͲ ŶşĂŶĞĐŚĄŬĄĐĞƚŝƚǇƐƚƌŽŵǇ;ǎŝǀĠͿ͕ ĂďǇ ŬĂǎĚǉ͕ ŬĚŽ ŵƽǎĞ͕ ƐĞ Ž ƉŽǌĞͲ
ŶŽǀĞŶǉŵĐşůƽŵŵĢůŝǀǇũĄĚƎŝƚŚůĂƐŝƚĢũŝ͕ ŬƚĞƌĠƐĄǌĞůŝǌĂŚƌĄĚŬĄƎŝŽďĐĞĂŬƚĞͲ ŵĞŬ ƉƎĞĚ Ɛǀǉŵ ĚŽŵĞŵ ƉŽƐƚĂƌĂů
ĚŝƐŬƵƚŽǀĂƚŽǀĢĐŝĂŶĞďǉƚĂƵƚŽŵĂƚĞŵ Ǝş ŵĢůŝ ǀ ƚĠƚŽ ēŝŶŶŽƐƚŝ ǀĞůŬǉ ǀůŝǀ͘ ƐĄŵ Ă ƚşŵ ƐĞ ƵůĞŚēŝůŽ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵ
ƐŽƵŚůĂƐŶǉĐŚ ŚůĂƐƽ ƉƌŽ ƐƚĂƌŽƐƚƵ͘ dŽƚŽ Ž ĚĄů ǀ ĞůēŝĐşĐŚ͕ ďƵĚĞ ǀůĄĚŶŽƵƚ ƐůƵǎďĄŵ͍sŽĚŶşŶĄĚƌǎĂũĞũşƷĚƌǎďĂ
ůǌĞ ŽĚǀŽĚŝƚ͕ ǎĞ Ɛ ũĞũŝĐŚ ƐŽƵŚůĂƐĞŵ ǌĚƌĂǀǉ ƌŽǌƵŵ͕ ǌĂēŶŽƵ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůĠ ŶƵƚŶĢŬĂƉĂĐŝƚƵƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚƐůƵǎĞď
ďǇůŽƐŬĄĐĞŶŽϭϬũĞŚůŝēŶĂŶƽƉůŶĢǎŝǀŽͲ ƉƌĂĐŽǀĂƚƉƌŽŽďĞĐ͍EĞŶşƚĠƉĂƐŝǀŝͲ ŶĂǀǉƓŝůǇĂǀŽďĐŝũĞƚŽǌŶĄƚ͘
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ũĞƓƚĢǀůĞĚŶƵǀĄŶŽēŶĢŽǌĚŽďĞŶĂƚǀŽƎŝů ƚǇ͕ƵŬĄǌŬŽƵũĞŽƉƌĂǀĂƉĞƌŐŽůǇ͘EĄͲ ĂůŝǌĂĐŝ ĐĞůŬŽǀĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘ :ĞŚŽ
ĚŽŵŝŶĂŶƚƵƐƚƎĞĚƵŽďĐĞ͕ŵƵƐĞůƵƐƚŽƵͲ ǀƌŚĂƌĐŚŝƚĞŬƚĂĂĚŶĞƓŶşƷƉƌĂǀĂ͕ŬĚŽ ĨŝŶĂŶēŶş ǌĂũŝƓƚĢŶş ŶĞŶş ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ
ƉŝƚĂůƚĄŶŬŽǀĠƐƚĂǀďĢ͊
ƚŽ ǀş͍ ĞůēŝĐŬǉ ŬĂƚĂƐƚƌ ũŝǎ ƐƚĂǀĞďŶş ĚŽďĢ ƌĞĄůŶĠ͘ ^ƚĂǀĞďŶş ŵşƐƚĂ ǀ ŽďĐŝ
WŽƚƎĞďƵũĞ ũŝ ŶƵƚŶĢ ŽďĞĐ͍ :Ğ ƚŽ ƉƌŝŽͲ ƉŽǌĞŵŬǇŶĞŵĄ͘WŽǌĞŵĞŬŶĂƷǌĞŵş ũƐŽƵƐŽƵŬƌŽŵǉŵŵĂũĞƚŬĞŵĂďƵĚĞ
ƌŝƚĂ͍ ĞůĞŸ ďǇůĂ ǀ ŵŝŶƵůŽƐƚŝ ŽƐĄǌĞŶĂ ĚĂŶĠ ǌĂŚƌĂĚǇ ďǇů ƐŽƵŬƌŽŵǉ Ă ŶĄͲ ŶƵƚŶĠũĞĚŶĂƚĂŚůĞĚĂƚũŝŶĠƎĞƓĞŶş͘
ũĂŬŽŽĐŚƌĂŶĂǌĞǌĄƉĂĚŶşƐƚƌĂŶǇƉƌŽƚŝ ƐůĞĚŶĢǀĞůŵŝƌǇĐŚůĞĂǀǌŚůĞĚŶĢƉŽͲ ĚƵĂƌĚ <ǇƐĞůĄŬ͕ ďǉǀĂůǉ ēůĞŶ ŽďĞĐŶş
ƉƌŽƵĚĢŶş ǀǌĚƵĐŚƵ͕ ŽĐŚƌĂŶĂ ǌ ŚůĂǀŶş ƐƚĂǀĞŶǉ͘ĐŽƚĞě͍ƵĚĞƐĞũĞĚŶĂƚ͍ ƌĂĚǇǀĞůēŝĐşĐŚ͕ǌŽĚƉŽǀĢĚŶǉǌĂƐƚĂǀͲ
ĐĞƐƚǇ͕ƐŶşǎĞŶşŚůƵŬƵ͕ƉƌĂĐŚƵ͕ŽĄǌĂŬůŝͲ ƵĚĞŵĞũĞŶŬĄĐĞƚĂǌĂŚƌĂĚŶŝēŝƚ͕ŶĂ ďǇ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ă ŽďēĂŶƐŬĠ ǀǇďĂͲ
ĚƵ͘jĚƌǎďĂďǇůĂŶĞŶĄƌŽēŶĄ͘
ĐŽ ŬĂƉĂĐŝƚŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƐůƵǎďǇ ŶĞͲ ǀĞŶŽƐƚŝǀŽďĐŝ
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ƔƔStátní veterinární správa (SVS) informuje, že se v České republice v prodejnách řetězce Lidl v průběhu října
prodával sýr brie od francouzského výrobce, v němž byla zjištěna přítomnost
verotoxinu, který je škodlivý pro lidské
zdraví..

Jan FREHAR

/KNQw-QNGLMCD[NURQTVQXEGOV÷NGOKFWwÊ

SLUKA NA ZAHRADĚ

ƔƔ Milého, leč nezvaného návštěvníka
objevil minulé úterý muž u svého domku v centru Prostějova. Pták skončil na
záchranné stanici.
strana 23
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PROSTĚJOV Ve věku devadesáti čtyř let zemřel v pátek v dopoledních hodinách bývalý skvělý gymnasta a později i trenér pan Miloš Kolejka, který se mimo jiné
zúčastnil také Olympijských her v Helsinkách a později se na olympijských
hrách představil také v roli trenéra. Během své kariéry posbíral řadu úspěchů,
2À=?
ale za největší výhru považoval svou ženu. Zemřela minulý rok, manželství
ßNíN?H;
trvalo neuvěřitelných sedmdesát let. Dětství strávil v Němčicích nad Hanou,
MNL;Hí
většinu života ale pobýval v Praze se svou manželkou. Po její smrti dožil v do23
mově seniorů v Mlékovicích nedaleko Kolína.

2VODY\YìURĀt

Naleznete
uvnitř

FOTBAL NEBUDE

ƔƔ Je to definitivní, svazové orgány
v uplynulém týdnu potvrdily, že amatérské a mládežnické soutěže se už letos
hrát nebudou. Jak jsou na tom ženy?
strana 30-31
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ƔƔ Nadcházející neděli 8. listopadu
oslaví své devětačtyřicáté narozeniny
bývalý hokejový obránce Jan Krajíček,
bratr Lukáše Krajíčka.
ƔƔ Prostějovská ODS rozdala peníze
poskytované svým zástupcům v dozorčích radách města, polepšili si mimo
jiné Vodní skauti z Hané, FBC Playmakers Prostějov nebo volejbalistky TJ OP
Prostějov.
ƔƔ Zákon o pozemních komunikacích už pátý rok ukládá povinnost mít
na motorovém vozidlu obuté zimní
pneumatiky. Na voze by měly být od 1.
listopadu do 31. března. Musíte je mít
v místech, kde je značka zimní výbava
ƔƔ Tuto středu 4. listopadu oslaví 37.
narozeniny někdejší hokejový útočník
a rodák z Prostějova Jiří Cetkovský.
ƔƔ Včera by, při neexistenci koronavirových opatření, začala lukostřelecká sezóna 2020/2021. Lukostřelci tu předešlou
zakončili začátkem října.
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PROSTĚJOV Nedalo se nic dělat, přísná protiepidemická
opatření nedovolila připomenutí 102. výročí vzniku samostatného Československa ve větším měřítku. K soše prvního československého prezidenta T. G. Masaryka tak položili
květiny jen dva představitelé prostějovského magistrátu.
Stalo se tak pro jistotu již v úterý 27. října.
První náměstek primátora Jiří Pospíšil a náměstek primátora Jiří Rozehnal položili květiny u pomníku T.
G. Masaryka. Sami obyvatelé města
si mohli toto výročí rovněž připomenout, slavnostní akci bšak přihlíželi pouze jedinci. „Vzhledem k současné nepříznivé situaci způsobené
epidemií covid-19 apelujeme na občany, aby účastí na větším setkání při

připomínkových akcích neriskovali
zdraví své ani svých blízkých. Je
důležité dodržovat platná nařízení,
která stanovují počet osob, jež spolu mohou přijít do styku na jednom
místě. I z těchto důvodů jsme se připomínky 102. výročí vzniku Československa zúčastnili jen já s kolegou
Rozehnalem,“ sdělil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
(red)
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PROSTĚJOV Momentální situace v České republice již posunula
celou řadu tradičních sportovních nebo kulturních akcí. Do tohoto seznamu se bohužel dostala
také divadelní přehlídka Aplaus,
která měla potřinácté proběhnout
v Městském divadle v Prostějově.
*NGFKwV÷/÷UVUMÆJQFKXCFNCX2TQUV÷LQX÷UGNGVQUXT¾OEKHGUVKXCNW#RNCWUPG\CRNPÊ
První představení bylo napláno
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
váno na tento čtvrtek 5. listopadu.
Pořadatelé byli ale přinuceni le- dvanácti ročnících vybudovala skvě- Studio DVA s Ivanou Chýlkovou
tošní ročník přehlídky přesunout. lé jméno. Proto pochopitelně nemá- a Evou Holubovou v hlavních rolích.
radost, že letošní část musíme Dalším zážitkem jistě bude Smrt obLadislav VALNÝ me
přesunout. Třináctka se ukázala jako chodního cestujícího s Miroslavem
„Nový termín není přesně stano- nešťastné číslo. Všichni ale věříme, že Donutilem. Tato hra je na repervený. Současnou situaci sledujeme vše bude mít šťastný konec a s diváky toáru Městských divadel pražských.
a budeme jednat s domluvenými se i v rámci tohoto ročníku uvidíme Atraktivní záležitostí je také komedivadelními soubory o možnostech, v hledišti prostějovského divadla,“ die Sluha dvou pánů v nastudovákdy by se v našem městě mohly s vy- dodal Cibulec.
ní Moravského divadla Olomouc.
branými tituly představit,“ potvrdil Pořadatelé přehlídky každoročně „Vesměs jde o skvělé inscenace. Věodložení přehlídky zástupce pořáda- nabízejí příznivcům divadla tři skvě- říme, že si diváci představení užijí,
jící TK PLUS Tomáš Cibulec. „Naše lé inscenace. Tentokrát je domluve- i když to bude v náhradním termídivadelní přehlídka si v předchozích né představení Klára a Bára divadla nu,“ míní Cibulec.

QHQt
Kino je ON-LINE Å5R]QRV
YSOiQX´

PROSTĚJOV Kino Metro 70 přišlo se stejným programem jako
na jaře. Lístky je možné koupit si
on-line a stejně tak sledovat promítané filmy. K prodeji jsou na
internetových stránkách.
„Jako na jaře platí, že lístek na on-line
projekci si kupujete na našich stránkách tak, jako byste šli zkrátka do
kina. Stejně jako dříve se vám film
spustí on-line, do e-mailu vám pošleme link na stream,“ informovalo
prostějovské kino Metro 70.

Diváci budou mít možnost v následujících dnech sledovat několik filmů. „Ve čtvrtek promítáme snímek
Dokud se tančí, v pátek Beautiful
Boy, v sobotu diváky čeká Festival
otrlého diváka: Špalíček otrlých pohádek a v neděli snímek Slunovrat.
Vstupenky na všechny snímky stojí
sto korun,“ zve ředitelka Barbora
Kucsa Prágerová nejen prostějovské diváky. Možnost mohou využít
zájemci napříč celou republikou.
(sob)

/HWRxQËGHUQLÇUD"
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PROSTĚJOV Smělý, leč asi neproveditelný. Takový byl plán
na letošní derniéru od Divadla
Point. Původně se měla odehrát 19. listopadu. Jenže zasáhl
koronavirus, respektive vládní
nařízení. A ze hry tak s nejvyšší
pravděpodobností nebude nic, i
ve čtvrtek totiž bude platit nadále
nouzový stav.
Diváci tak přijdou o adaptaci hry
Když se zhasne z pera dua Vencl–
Doleželová. Měli se přitom na co

V

těšit, Trevor s Ninou se totiž každý
na vlastní pěst rozhodl nachytat svého partnera při nevěře a vyřešit tak
neshody ve vztahu. A to s pomocí
jejich přátel – výstřední věštkyně
Imeldy a snad ještě výstřednějšího
historika Artura. Na pikantnosti
zpracování Divadla Point přitom dodával fakt, že se na divadelních prknech představí dva manželské páry,
ač zpřeházené. Jak se ale zdá, divadlo
bude muset představení odložit na
neurčito.
(sob)
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PROSTĚJOV Je to tu zas. Od 22.
října jsou plošně uzavřené knihovny. Už podruhé tak letos dočasně
musely zavřít své brány a opět
není jasné, na jak dlouho tento stav
bude. Lidé se tak nyní musí smířit
s tím, že jim poslouží buď veřejné
knihobudky, nebo jejich vlastní
zásoby duševní potravy mezi knižními deskami. Jak to ovšem bude
s případným rozvozem či roznosem?
„Lidé se nás občas ptají, rád bych
tedy vzkázal, že se s ním nepočítá. V
souvislosti s platnými pravidly ani
není možný,“ vzkazuje ředitel městské
knihovny v Prostějově Aleš Procházka. Knihovny na Prostějovsku rovněž
ve velkém zavřely své brány. Lidé však
nemusí smutnit. Dosud fungují na
území Prostějova několikery knižní
budky, i když ta v Kolářových sadech
byla poničena neznámým vandalem
nebo vandaly. Další budky se nachází
ve Ptení nebo třeba v Čelechovicích
na Hané. A bez knihy se nemusí obejít ani lidé v Němčicích nad Hanou a
okolí, místní knihovna se totiž zapojila do projektu Kniha do vlaku. Což
znamená, že si cestující i necestující
čtenáři mohou na místním nádraží
půjčit a pročíst některou z tam nabízených knížek.
(sob)

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Počasí, že by ani
psa nevyhnal, a k tomu všemu
ten nelítostný koronavirus. Kdo
by v neděli vycházel ven? Ale šlo
o dušičkový víkend, ve kterém
tisíce lidí plánovaly návštěvy
hřbitovů, aby si vzpomněly na
své blízké. V neděli odpoledne
ale Večerník na Městském hřbitově v Prostějově zaznamenal
velice chabou návštěvnost. A ti,
kteří v dešti přišli, se u hrobů
moc nezdrželi...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Těsně po čtrnácté hodině nedělní nebyla ani parkoviště v okolí hlavního
prostějovského hřbitova nijak zvlášť
obsazena, a to už svědčilo o mnohém.
„Za celou naši rodinu jsem letos přišel jen já. Ostatním se nechtělo a měli
také strach z nákazy. Snad společně
na hrob vyrazíme aspoň před Vánoci,“ svěřil se Večerníku před hlavním
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vchodem na hřbitov Jaroslav Kořínek, který s kyticí karafiátů mířil
k hrobu svého otce.
V neděli odpoledne byly před městským hřbitovem v provozu tři stánky
s kyticemi, věnci a jiným dušičkovým
zbožím, naproti přes silnici pak byla
otevřena také obě květinářství. „Není
to vůbec ono, něco jsme prodali, ale
moc lidí nechodí. Většina si věci na
hrob koupila předem někde ve městě.
A k tomu všemu to hnusné počasí,“ krčila rameny jedna ze stánkařek. Uvnitř
hřbitova pak u jednotlivých hrobů
postávali většinou jen jednotlivci. „To
máte těžké. Už asi dvacet let se tady
vždycky o dušičkové neděli scházíme
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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s ostatními členy rodiny žijící až v Klatovech. Letos nikdo nepřijel, protože
by se nestihli vrátit domů do devíti
hodin večer, kdy je zákaz vycházení.
Domluvili jsme se tedy, že přijedou až
na jaře. A to už, doufám, bude po těch
šílenostech s koronavirem,“ zadoufal
Jiří Kleiner z Prostějova.
V době, kdy Večerník sledoval dění
na prostějovském hřbitově v Brněnské ulici, byla uvnitř areálu zhruba
stovka návštěvníků. Zatímco vloni
využilo předdušičkového víkendu
k návštěvě hřbitova mnohonásobně
více lidí, letos návštěvníky odradilo
skutečně škaredé počasí i hrozba
koronaviru. „Se ženou se teď bojíme
chodit i do obchodu, ale na hřbitov
jsme to riskli. To bychom si neodpustili, máme zde oba pochované
rodiče a další příbuzné. Letos jsme
ale návštěvu zkrátili opravdu jen na
pár minut, máme strach z covidu.
Ostatně asi jako všichni,“ prohodil
senior, který ale nechtěl sdělit své
jméno.
Svátek Památky zesnulých připadá
na dnešní den. A možná většina lidí,
kteří odložili víkendovou návštěvu
hřbitova, věří, že právě v pondělí se
alespoň počasí umoudří. Snad tedy
bude účast na hřbitovech v tento
ojedinělý svátek důstojnější...

20102911663

Festival proběhne v náhradním termínu
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PROSTĚJOV I během letošního
podzimu, době poznamenané koronavirem, přichází z oblasti kultury tu
a tam dobré zprávy. Mezi ně se řadí
například informace poskytnutá
spolkem Hanácký Jeruzalém. Ten
oznámil, že se chystá dotisk knížky
rodačky z Prostějova Maud Beerové
s názvem Co oheň nespálil. V plánu
je nyní dotisk ve výši stovky kusů.

„Publikace je cenným pramenem
informací o předválečném Prostějově a osudu židovské komunity
tak, jak je zaznamenala právě Maud
Beerová, rozená Steckelmacherová,“ uvedla za spolek Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová.
V souvislosti s dílem pak spolek,
jenž se stará o informování široké
veřejnosti nejen o prostějovské ži-

dovské historii, upozornil ještě na
jednu novinku v podobě chystané
audioknihy. „Spolek ve spolupráci s
protagonisty Divadla Point připravuje taky audioverzi knihy. Vzhledem k aktuální epidemické situaci
však nahrávání audioknihy nejde
tak rychle, jak bychom si přáli,“ informovala Jana Gáborová. „Skvělou
zprávou ale je, že pracovníci České-

ho centra v Tel Avivu nahráli jednu
kapitolu přímo s autorkou knihy
Maud Beerovou a také jako bonus
rozhovory s ní,“ dodala Gáborová
příjemnější zprávy.
Jak audiokniha, tak dotisk by měly
být hotové příští rok v lednu. A
symbolicky by měly být představeny 27. ledna, na který připadá Den
památky obětí holocaustu. (sob)

Nejen ministr... Zeman jmenoval

ProstějovanaGENERÁLEM!
PRAHA, PROSTĚJOV Den před
státním svátkem 28. října jmenoval prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Miloš Zeman jedenáct nových důstojníků v Armádě
České republiky. Je mezi nimi Josef
Kopecký, rodák z Prostějova!
Miloš Zeman při jmenování všechny důstojníky ocenil i slovně.
„Chtěl bych vám říci, že jsem si
velmi podrobně prostudoval všechny vaše životopisy, a ocenil jsem
v nich, že jste zpravidla začínali
ne-li přímo od píky, tak tedy minimálně z nižších služebních pozic,
a postupně jste se propracovávali na
pozice vyšší,“ zdůraznil prezident
České republiky při svém projevu
před nejvyššími představiteli ozbrojených sil. Mezi ně patřil i předseda
Poslanecké sněmovny ČR Radek
Vondráček, ministr obrany Lubo-

mír Metnar nebo ministr vnitra Jan
Hamáček.
Před těmito lidmi stál výše zmíněný
Josef Kopecký, který v Armádě ČR
začínal v roce 1986 jako velitel tankové čety. Předtím studoval Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, po
němž následovalo jeho studium na
Vysoké škole pozemního vojska ve
Vyškově na oboru tankovém. To vše
v letech 1982–1986, ještě za minulého režimu. Postupně působil v Přáslavicích, Brně či Olomouci. Jeho kroky
vedly zpět do Vyškova, kde v roce
2015 dostál postu velitele výcviku vojenské akademie.
Přesně před dvěma lety 28. října 2018
jej prezident Zeman jmenoval velitelem pozemních sil Armády České
republiky. Následovalo jmenování
generálmajorem a 27. října 2020 generálporučíkem! Josef Kopecký se
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Záchrannou stanici (ne)potěšila sluka

PROSTĚJOV Poštolky, veverky
nebo také ježci, občas nějaká ta
sova. Taková zvířata obvykle přijímá záchranná stanice pro živočichy
v nouzi v Němčicích nad Hanou.
Nyní si ale odbyla jednu premiéru,
do péče dostala sluku, ne zcela obvyklého pacienta...
(QVQ,CMWD,WTGM

účastnil všech misí Armády ČR od
roku 1998. Bojoval v Bosně, Kosovu,
a dokonce dvakrát v Afghánistánu.
Dostal značné množství ocenění.
Mezi ně patří například medaile
NATO, medaile České republiky I.
stupně, Záslužný kříž ministra obrany
I. stupně a vyznamenání Za službu ve
spolupráci s NATO v Kosovu. (juj)

Michal SOBECKÝ
Ptáka nalezl minulé úterý muž na zahradě v centru Prostějova a předal ho
pracovníkům prostějovského ekocentra. Odsud sluka následně putovala do
Němčic nad Hanou. Jenže překvapení
vystřídala brzy otázka, co s ní? „Sluka
moc vidět není, je to noční tvor. Navíc je s ní velký problém, nic nechce
na krmení,“ poznamenala ředitelka

záchranné stanice Lidmila
Kňourková.
Žena rovněž
popsala něco
ze života sluky. „V noci chodí po lese a hrabe nebo zastrkává zobák do země, loví
červíky. Teď ale nic nechce
a já nevím, co s ní,“ posteskla si ve čtvrtek večer Lidmila
Kňourková, která podle svých
slov dává ptákovi alespoň glukózu do zobáku. Nyní se snaží dovolat
ornitologům s prosbou o radu, jak
nakrmit ptáka, u něhož se ukázalo,
že neumí létat. Nejde přitom zdaleka o jediného živočicha, který v poslední době skončil v péči stanice.
„Máme tu samce labutě. Přistál na

2V¾éGMPCNG\GPGEUUGDQWFQ\¾EJTCPPÆ
UVCPKEGRąKPGUNKUVCTQUVK(QVQ(CEGDQQM

zahradě jedné z prostějovských škol
a už nemohl odletět. Takže vyrazil
sem na zahradní jezírko a nemá se
k odletu,“ říká s úsměvem ředitelka
stanice.
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Maráka, dítěti by do příjezdu profesionálů došly síly.
„Nejhorší bylo, že chlapec byl přiotrávený výpary ze žumpy. Nyní už je dávno v pořádku, po dvou dnech ho propustili z nemocnice,“ reagoval na dotaz
Večerníku Petr Marák, který si danou
chvíli větší nebezpečí nepřipouštěl.
„Byl jsem plný adrenalinu a snad proto
jsem o věci příliš neuvažoval a jednal
rychle. To se ve finále ukázalo jako rozhodující,“ ohlédl se za událostí Marák,
s nímž vám v dohledné době přineseme obsáhlý rozhovor.
Tři finálové příběhy, které vybral výbor
Ceny Michala Velíška z více jak 80 obdržených nominací, byly v neděli 25.
října 2020 představeny TV Nova
v pořadu Střepiny. Lidé pak pro ně
mohli týden hlasovat na webových
stránkách nadace Adra. Kdy dojde k slavnostnímu vyhlášení,
2GVTQXK/CT¾MQXKUGRQFCąKNQ\CTGCIQXCVRQJQVQX÷PCPGPCF¾NQWWF¾NQUV
zatím není jasné. Představení

(QVQCTEJKX2/CT¾MC
všech finalistů a předání hlavní
To se však chlapci ani po několika splašky do té doby, než se po spuště- ceny jednomu z nich v primátorské
marných pokusech nepodařilo. Pan ném žebříku dostali oba nahoru do rezidenci na Mariánském nám. č. 1
Marák proto za ním do žumpy sko- bezpečí. Až na podchlazení chlapec v Praze se uskuteční, jakmile to s ohlečil. Zachytil ho a snažil se, aby měl nešťastný pád přežil bez zranění. dem na opatření kvůli koronavirové
vystrašený hoch alespoň hlavu nad Přítomní se shodli, že nebýt pana pandemii bude možné.

PRO
OSTĚJO
OV Kdo se bojí o sebe, je zbabělec, kdo o druhé,
může se stát hrdinou. Jenže aby se jím člověk stal, musí svůj strach překonat a v pravou chvíli udělat přesně to, co je potřeba. To se podařilo Petru Marákovi
z Prostějova, který letos v srpnu v Otaslavicích zachránil život osmiletému chlapci. Ten při hře na honěnou nečekaně spadl do hluboké žumpy. Téměř
jistě by se v ní utopil, pokud by Petr Marák váhal a okamžitě neskočil za ním. Díky tomuto činu se dostal
mezi tři nominované na Cenu Michala Velíška,
která je určena hrdinům všedního dne.

Martin ZAORAL

Na velké narozeninové oslavě, která probíhala na zahradě rodinného
domu, si děti hrály na honěnou. Osmiletý chlapec během hry vyskočil
na dřevěný poklop septiku, který se
s ním nečekaně zbortil. Hoch padal
nejprve asi 2,5 m dlouhou šachtou,
aby dopadl do 3,5 m hluboké jímky.
Jeho pád naštěstí zahlédly děti a okamžitě zavolaly dospělé. Zatímco
někteří běželi pro žebřík, pan Marák
zorganizoval záchranu. Požádal přátele, aby ho drželi za ruce a spustili
do šachty. Mínil, že se dítě chytí jeho
nohou, a tak se dostane rychle ven.

d$[N[\¾UCJ[MVGTÆUGOKXTCEGN[
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Josef Grulich má na svém kontě za čtyři desítky
let mnoho zachráněných životů, stovky zásahů,
při nichž pomáhal lidem nejen na Prostějovsku.
Zkušenosti nasbírané v terénu rád předával mladším kolegům. A za nezbytnou výbavu hasiče vždy
považoval smysl pro humor. „Je to nejlepší lék na
psychickou zátěž, kterou v práci podstupujeme. Ať
už to dopadne dobře, nebo špatně, je dobré nedržet to v sobě, probrat to s kolegy. Ne vždy je to ale
tak snadné, jak se řekne. Byly i zásahy, které se mi
vracely třeba i tři noci po sobě,“ říká zkušený velitel,
který bude nyní volné chvíle trávit ve své dílně, na
zahrádce, na kole nebo s vnoučaty.
Za dlouholetou loajalitu vůči sboru a za nasazení života při záchraně druhých Josefovi Grulichovi poděkoval minulý týden také ředitel HZS Olomouckého
kraje Karel Kolářík. „Pan Grulich má za sebou více
než 40 let služby u profesionálních hasičů, což je nádherný příklad věrnosti jednomu povolání. S úctou se
dívám na to, co za tuto dobu dokázal, jaké nesmaza-

Co jsou Ceny Michala Velíška?
0CFCEÊ#&4#C6GNGXK\Ê0QXCD[NC\¾ąÊX[JN¾wGPCQR÷V%GPC/K
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Svět opustil
čestný občan Němčic
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Rodák a čestný občan města Němčic nad Hanou se
sportu věnoval od raného dětství
a nezanevřel na něj ani v důchodu.
telné stopy zanechal ve sboru, na jeho
Před čtyřmi lety se naposled objevil
vysokou odbornost a pracovní nasazev Němčicích, kde pokřtil novou kniní. A proto za mě osobně, za hasičský
hu historie města.
sbor i za občany, kterým celý život
Nikdy na rozdíl od ostatních gymnastů
pomáhá – děkujeme,“ podotkl krajneoplýval silou, tu však doháněl mrštský ředitel.
ností a dokonalou koordinací pohybů.
Josef Grulich nastoupil na prostěJako vůbec první český gymnasta skojovskou stanici v roce 1980 jako hačil dvojité salto vzad, a to opakovaně
sič. O dva roky později začal sloužit
na hrazdě i kruzích. Na olympijských
jako strojník, poté vykonával funkci
hrách v Helsinkách skončil na sedmém
směnového garážmistra. V roce
místě s mužstvem československých
1997 povýšil na velitele družstva.
reprezentantů.
O devět let později se jako velitel čety
„Zprávu o jeho úmrtí jsem dostala
ujal směny B, kde sloužil dosud. Během
v pátek, hodně mě to zasáhlo. Poprvé
své profesionální kariéry byl také instrukjsme se poznali už před lety, kdy jsme
torem ve vyprošťování z havarovaných
jej společně s Aničkou Matouškovou
vozidel a rozhodčím požárního sporjmenovali čestným občanem Němčic.
tu. Od mládí je rovněž aktivním čleI když byl pan Kolejka menší postavy,
nem sboru dobrovolných hasičů
5XÆ\MWwGPQUVK,QUGH)TWNKEJéCUVQCT¾FRąGF¾XCNUXÆOWU[PQXKMVGTÚ
o to větší to byl muž. Vždy, když jsme
ve Stražisku, kde nyní vykonává
LGTQXP÷åJCUKéGO
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG se potkali, byl veselý a plný optimismu.
funkci velitele jednotky. (mik)
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Svou vypracovanou postavu si udržoval
celý život a pro sport žil i v pokročilém
věku. Díky své postavě i povaze byl
velmi často obletován spoustou žen,
což nám se smíchem vyprávěla i jeho
manželka Maruška. Celkově však byl
uznávaným nejen sportovcem ale i trenérem. Život si užíval plnými doušky.
Velmi mě tato ztráta mrzí, ale myslím si,
že se dožil úctyhodného věku. Věřím, že
i tam nahoře se bude mít stejně dobře
jako po celý svůj život,“ přiblížila Miloše
Kolejku bývalá starostka Němčic nad
Hanou Ivana Dvořáková.
(jaf)

COVID-19

pandemie
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proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty
a spousta dalších činností. Tito studenti pomáhali již při první vlně koronavirové epidemie a nemocnice
velmi oceňuje jejich aktivní přístup,“
pochvalovala si Radka Miloševská.
Nemocnice i nadále v těžké koronavirové krizi poskytuje plně veškerou

PROSTĚJOV Prodloužení nouzového stavu v ČR minimálně až
do pátku 20. listopadu a s tím spojená delší platnost zákazu všech
sportovních soutěží i uzavření
vnitřních sportovišť měla za následek logické odložení řady dalších kol ve všech českých volejbalových soutěžích 2020/2021.
Například v UNIQA extralize žen
musela být odsunuta tři dějství
(desáté až dvanácté), v nichž volejbalistky VK Prostějov měly nastoupit 5. listopadu na palubovce
Šelem Brno, 7. listopadu doma proti
Šternberku a 12. listopadu k derby
v Přerově. Dohromady z úvodních
dvanácti kol tak Hanačky absolvují
pouhé tři duely, zatímco hned devět
jich vynuceně zmeškají. Navíc přišly
také o střetnutí 2. dějství Českého
poháru.
Teoreticky – pokud by 20. listopadu nouzový stav opravdu skončil
a hned by se mohlo hrát – by vékáčko nastoupilo o den později na hřišti
KP Brno. Pravděpodobnost takového scénáře je však bohužel velice
malá, spíš se dá očekávat nové protáhnutí přísných restrikcí proti šíření koronaviru nejspíše až do konce
kalendářního roku.
„Že současná stopka pro sportovní soutěže bude platit minimálně
o několik týdnů déle, mě po pravdě
nepřekvapilo, tenhle postup vlády
ČR se dal podle dosavadního vývoje očekávat. Na utkání musíme ještě
dlouho zapomenout, s tím jsem počítal. Co ale pochopit nedokážu, to
je stále přetrvávající zákaz normálně
trénovat v halách platný i pro profesionální sportovce. Tohle by měl
nový ministr zdravotnictví urychleně změnit,“ zdůraznil kouč prostějovského ženstva Lubomír Petráš.
Vedle extraligy dospělých dostávají
obří termínové trhliny samozřejmě
též veškeré ostatní soutěže volejbalistek všech věkových kategorií. „Je
velmi pravděpodobné, že většina
soutěží aktuálního ročníku 2020/21
nebude odehrána v rozsahu, jak byla
původně naplánována,“ zaznělo
i v interní zprávě Českého volejbalového svazu směrem k tuzemským
klubům. Budou se tedy škrtat zápasy. A na datu opětovného restartu
záleží, o jak výrazné škrty nakonec
půjde.
(son)
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Michal KADLEC

K osmnácté hodině večerní neděle
1. listopadu bylo v Olomouckém kraji
evidováno 20 969 pozitivně testovaných osob na covid-19. Aktuálně je
nemocných 11 319 pacientů a od začátku pandemie bylo naopak vyléčeno 9 448 lidí po nákaze koronavirem.
Bohužel aktuálně už také registrujeme
202 zemřelých na covid-19. To vše jsou
čísla z internetových stránek Krajské
hygienické stanice Olomouc. Jak ještě
ze statistik hygieniků vyplývá, přímo
v Prostějově mělo od začátku pandemie pozitivní test na koronavirus už
2 821 osob a osm z nich zemřelo.
Obavy z neustále rostoucích koronavirových statistik nezakrývá ani Josef
Suchánek, který je od pátku novým
hejtmanem Olomouckého kraje a v roli
komentátora tak střídá Ladislava Oklešťka. „Všechno je to jeden velký malér

a průšvih. Pomalu se začínám orientovat
v této problematice a už jsem začleněn
i do krizového štábu Olomouckého
kraje. Stále se navyšující počty nakažených občanů mě trošku děsí, ale zároveň neustále zůstávám optimistou, že se
vše zlepší,“ sdělil Večerníku Suchánek.
„Zkušení epidemiologové tyto nárůsty
sice předpovídali, přesto se hodně věcí
na celostátní úrovni podcenilo a možná
i zanedbalo. Co se týká našeho kraje, zatím mohu jen říct, že jsem stačil pečlivě
prostudovat situaci v našich nemocnicích. Zjišťoval jsem, jak jsou na tom kapacitně nejen s lůžky, ale i s personálem.
Také během uplynulého týdne kraj zásobil nemocnice novými ventilačními
jednotkami a dalším vybavením. Zatím
to ve špitálech zvládají, mnohde však
s vypětím všech sil. O to víc si vážím
práce lékařů a ostatního zdravotnického personálu, také všech dobrovolníků,
kteří přispěchali do nemocnic pomoci,“
uvedl dále Josef Suchánek. On sám pak
v sobotu ukončil karanténu poté, co byl
nakažen covid-19. „Ano, včera mi skončila karanténa a v pondělí normálně už

PROSTĚJOV Bohužel platí, že nový
ročník volejbalových soutěží ČR
2020/21 přerušil koronavirový zákaz,
sotva se pořádně odstartovalo. Přesto
šlo z úvodu sezóny aspoň něco vypozorovat i v případě mládežnických týmů
VK Prostějov z hlediska možnosti
naplnění jejich proklamovaných ambic. Nezbytnou podmínkou ovšem
logicky je, aby se vůbec uvolnila hygiennastupuji do práce. Měl jsem naštěstí ická opatření a znovu se začalo hrát.
lehčí průběh nemoci, ale stále cítím
-81,25.<
jakousi slabost,“ přiznal Večerníku hejtman Olomouckého kraje.
Co říkal šéftrenér mládeže
VK Aleš Novák před startem:
„Sestavu jsme vhodně doplnili, a proto
věřím, že by holky měly i v roli nováčka
uhájit extraligovou příslušnost bez nutnosti absolvovat kvalifikaci o udržení. To
znamená pohybovat se v tabulce nejhůře
do desátého místa.“
Jaká je realita podle Večerníku:
Jan
Zahajovací turnaj nejvyšší soutěže
FREHAR
U19
na Olympu Praha ukázal, že se
záchranou to Hanačky budou mít asi
připojil vlastní zkušenost další z našich nelehké. Dost hladce podlehly Přerovu,
čtenářů.
Šternberku i domácímu celku a pouze
Povinnost nosit roušky venku v přípa- proti Ostravě předvedly vyrovnaný
dě, že se dostanete do kontaktu s lidmi boj, leč s jediným získaným setem.
mimo vaši rodinu, u nás platí od stře- Samozřejmě může přijít výkonnostní
dy 21. října, jedná se o zatím poslední progres, ale vyhnutí se baráži, či dokonce
z řady opatření v boji proti šíření koro- přímému sestupu by rozhodně znanaviru.
(mls) menalo spokojenost.

Denní přehled počtu osob
s nově prokázaným onemocněním
covid-19 v Olomouckém kraji

„Je to velký malér a průšvih,“ netají nový hejtman Josef Suchánek

PROSTĚJOV Rapidní nárůst nově pozitivně testovaných obyvatel Olomouckého kraje se stále nedaří zastavit. V neděli večer už
Krajská hygienická stanice v Olomouci registrovala 20 969 nakažených osob od začátku koronavirové pandemie. Aktuálně je
v kraji nemocných na covid-19 přesně 11 319 osob. Nový hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek Večerníku v neděli pozdě večer přiznal, že narůstající statistiky ho děsí.

PROSTĚJOVSKO Roušku nikdo
nenosí rád. Přestože jsou lidé disciplinovaní a dodržují vládní nařízení, je patrné, že jakmile si ústenku
mohou sundat, tak to udělají. Tato
možnost aktuálně platí například
při sportu, v přírodě či kdykoliv, kdy
jste venku v dostatečné vzdálenosti

od ostatních. A je vidět, že mnozí tohle vše využívají ve velkém.
Je to vidět všude. Jakmile se aspoň
trochu se vyčasí, lidé navzdory nouzovému stavu nesedí doma a vyrážejí ve velkém do přírody. „Byl jsem
na Kosíři a roušku tam měli dva z asi
osmdesáti!“ upozornil Večerník v prů-

běhu týdne jeden z našich čtenářů.
Podobná situace panovala také v Kolářových sadech. „V pondělí tu byly davy,
to jsem už dlouho neviděl. Chlapi cvičili na workoutovém hřišti, kluci hráli
fotbal, holky se proháněly na kolečkových bruslích a maminky zase vozily
kočárky. Většina z nich roušky neměla,“

.$'(7.<

Co říkal šéftrenér mládeže
VK Aleš Novák před startem:
„V této věkové kategorii máme opravdu
silné družstvo. Nebojím se říct, že by
mohlo patřit mezi úplně nejlepší týmy
starších žákyň ČR a na konci ročníku
zabojovat o medaili na mistrovství republiky U15. Vysoké umístění chceme
i z Českého poháru.“

67$5h©l.<1¨

Co říkal šéftrenér mládeže
VK Aleš Novák před startem:
„O náš kadetský výběr nemám obavy,
jeho herní kvality odpovídají podle
mého názoru minimálně druhé pětce
extraligy. Tam by se děvčata měla
stabilně pohybovat a naším snem je
postup do závěrečného turnaje nejlepší
šestky Final 6.“
Jaká je realita podle Večerníku:
Iprostějovskékadetkystihlyjedinýturnaj
základního kola soutěže, a to v domácím
prostředí Národního sportovního centra PV. S vypětím sil přemohly Přerov
i Olymp Praha B, o něco přesvědčivěji
porazily českobudějovickou Hlincovku
a nestačily KP Brno. Navzdory herním
rezervám však potvrdily své schopnosti,
atakování elitního sexteta v konečném
pořadí je uskutečnitelné.

Co říkal šéftrenér mládeže
VK Aleš Novák před startem:
„U nejmladších věkových kategorií
zásadně nedáváme žádné výsledkové
cíle, stěžejní je pouze správný volejbalový rozvoj děvčat, a aby je sport
bavil, měly ze hry radost. V případě
mladších žákyň však platí, že klidně
mohou touto přirozenou cestou postoupit aspoň do úvodní fáze mistrovství republiky.“
Jaká je realita podle Večerníku:
Kolektiv vékáčka U13 toho zatím stihl
po zápasové stránce nejméně. Během
kvalifikace krajského přeboru s papírově
srovnatelnými mančafty ještě prohrával,
následné první kolo soutěže již zrušil
covid-19. V náhradních přátelácích ale
holky předvedly zlepšené výkony, které
byly příslibem do budoucna.
(son)
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Jaká je realita podle Večerníku:
Žákovské naděje VK volejbal skutečně
umí na svůj věk velice dobře. Ukázaly to
přesvědčivým triumfem v kvalifikaci ČP
na vlastní palubovce, nezaváhaly ani při
kvalifikačním dějství krajského přeboru.
A v 1. lize kadetek coby doplňkové
soutěži už zvládají vyrovnaně čelit
věkově starším soupeřkám. Zisk cenného kovu z MČR rozhodně není
žádnou utopií.

Pondělí 2. listopadu 2020
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Vìk: 28 let

55 %

Vìk: 20 let

Vìk: 20 let

70 %

0%

65 %
Ostřílená střeďačka
a nová kapitánka od
svého nástupu v Prostějově potvrzuje, že může mít na to zdejší
tým táhnout. Má vcelku vyvážené všechny herní činnosti na
solidní úrovni, v zápasech se jeví
stabilně bez větších výkonnostních výpadků.

Vìk: 29 let

Michaela
-85¤©.29

Vìk: 22 let

60 %

55 %
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Po omlazení kádru
v posledních letech nemá nouzi
o herní prostor, který využívá
na servisu i v poli, částečně na
přihrávce – a hlavně nadšeným
hecováním parťaček. Zaostává
naopak po ofenzivní stránce,
chybějící centimetry výšky se
snaží nahrazovat technicky.

Vìk: 21 let
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Aneta

Jedna z letních posil bez problémů zapadla do
kolektivu, jemuž zatím nejvíc
pomáhá spolehlivým příjmem
a přínosem v mezihře. Také
se ale potýká s procentuálně
slabším útokem, na bod spotřebuje příliš mnoho smečařských pokusů.

60 %
Vysoká akvizice z KP
Brno vyniká kvalitními bloky,
když je na nich včas, a též účinným podáním, pokud jej zrovna
nezkazí. V dosud uskutečněných
duelech vykázala hodně dobré
statistiky, ačkoliv na hřišti není
až tolik nápadná.

Vìk: 25 let

Kateøina
.9$3,/29

65 %

50%

65 %

Ještě zkraje roku 2020
nastupovala v „amatérských“
Šlapanicích, po výtahu do velkého volejbalu se snaží přizpůsobit
vyššímu hernímu levelu. V úvodu téhle sezóny Petru zbrzdil bolavý prst, každopádně k naskočení do mistráku jí trenér zatím
důvěru nedal.

Vìk: 20 let

Petra
.2l28h.29

0%

Navrátilkyně do mateřského klubu se
viditelně snaží dirigovat celou
týmovou defenzivu, ovšem ta
ještě potřebuje po letních změnách v sestavě vyladit. Samotná
„Stavi“ je výtečná polařka, naopak na přihrávce dosud neoplývala až takovou jistotou.

Vìk: 22 let

67$9,12+29

Adéla

Forma
RąGFMQTQPCXKTQXQW
RCW\QW

/,%(52

Jako náhradnice
Kopáčové zatím nedostala moc
zápasového prostoru, aby se
nějak víc předvedla. Stihla však
naznačit své přednosti při obraně v poli a v mezihře, zatímco
útočně limituje prostějovskou
rodačku menší vzrůst.

Vìk: 21 let

Tereza
BALÁKOVÁ

Podobný případ jako Šípová. Rovněž
„Kopy“ načala letošní extraligu výborně, leč každým dalším
střetnutím u ní rostl počet nevynucených chyb zejména v útoku na úkor vydařených smečí.
Přesto je z bodového hlediska
opět klíčovou členkou družstva.

Vìk: 22 let

Gabriela
KOPÁÈOVÁ

(QTOCRąGFMQTQPCXKTQXQWRCW\QW

Největší zklamání
z celého mančaftu VK.
Bohužel přetrvává smutný status
quo, kdy od jejího loňského příchodu na Hanou neustále zůstává mimo sestavu vinou nekonečných zdravotních trablů. K nimž
se momentálně přidaly i psychické potíže.

Vìk: 20 let

Lenka
.12529

Už v minulém ročníku se mladá Slovenka prezentovala jako volejbalově
komplexní bojovnice a na
téhle cestě zdárně pokračuje. Dobře podává, přihrává
i brání v poli, je prvotřídní na
takzvanou černou práci. Jen
by ještě potřebovala zvednout
úspěšnost zakončení.

Tereza
3/8+$´29

(QTOCRąGFMQTQPCXKTQXQWRCW\QW

Karolína
)5,¤29

45 %
Není potřeba nic lakovat na růžovo, vstup do sezóny mladé odchovankyni vékáčka nevyšel. Na hřišti vždy
působila nervózně, její rychlé
nahrávky často nefungovaly
kvůli nižší přesnosti a ani jednou netrvalo dlouho, než ji
kouč poslal na lavičku.

60(¤$´.<

Do nového angažmá na soutěžní scéně odstartovala báječně, při premiéře
s Šelmami Brno vystřihla coby
střídající skvělý výkon. V dalším utkání proti Přerovu se jí
však už tolik nedařilo a proti
Královu Poli šel výkon zkušené Ivy ještě víc dolů.

Klára
DVOØÁÈKOVÁ

Forma
RąGFMQTQPCXKTQXQW
RCW\QW

,YD
h©329
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PROSTĚJOV Pouhé tři duely stihly odehrát volejbalistky VK Prostějov z nové
sezóny 2020/2021, než ji poslala neúprosně k ledu druhá vlna covid-19 následovaná vládním zákazem sportu. Zatím poslední střetnutí tak Hanačky
absolvovaly přesně před měsícem a Večerník se vám pokusí přiblížit, jakou
měly v tu dobu jednotlivé plejerky formu. Velkým otazníkem je, co s herním
rozpoložením udělá tak dlouhá neplánovaná přestávka uprostřed rozjetého ročníku. Bohužel asi nic příznivého…

Marek SONNEVEND
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tak dlouho bez balónů uprostřed rozjeté
sezóny je opravdu o ničem. Navíc se
blíží zima, tím pádem se bude zhoršovat
počasí a pokračovat za takových podmínek s přípravou venku přinese jedině
akutní péči a péči o onkologické větší zdravotní rizika,“ upozornil kouč
pacienty. „Odloženy byly pouze ne- Luboš Petráš.
akutní odložitelné operace. Prosíme
naše pacienty, aby do nemocnice
osobně nepřicházeli, když to není
skutečně nutné, například pro recept
na lék, zdravotníci ochotně zpracují
a zašlou pacientům e-recept. Stačí
svého lékaře kontaktovat telefonicky, lék je pak možné si vyzvednout
v kterékoliv lékárně,“ doporučuje

<FTCXQVPÊEKPCQFF÷NGPÊ#41RTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGRT¾X÷EJ[UVCLÊNčåMQ
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www.vecernikpv.cz
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čtu pacientů, jejichž zdravotní stav
vyžaduje hospitalizaci, je schopna
otevřít další covidové jednotky. Ačkoliv je velmi krátce na hodnocení,
čísla posledních dvou dní ukazují,
že jeden z vrcholů proběhl koncem
tohoto týdne. Od pátku počet pacientů v nemocnici velmi mírně a pozvolna klesá. Věřme tedy, že tento
trend bude i dále pokračovat,“ přeje
si Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Jak vzápětí poznamenala, lékaři
i ostatní personál nemocnice jsou
v těchto dnech vděční za každou
pomoc, která se jim dostává od dobrovolníků. „Velmi si ceníme pomoci dobrovolníků, studentů místní
střední zdravotnické školy a mediků. Z místní střední zdravotnické
školy v nemocnici pomáhají tři desítky studentů. Ti působí na chirurgii, interně, neurologii, rehabilitaci
a ortopedii. S ohledem na dosaženou kvalifikaci mohou působit jako
sanitáři. Sanitář poskytuje zdravotní
péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka,
zastává pomocné činnosti, jako je
například základní ošetřovatelská
péče, převoz pacientů na vyšetření
i jejich polohování s cílem prevence

Lidé houfně odhodili roušky
a vyrazili do přírody. Proč?!

zkuste to přes mobil
strana 48

je spuštěna, podívejte se
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nejčtenějšího regionálního
periodika

PROSTĚJOV Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v prostějovské nemocnici po dalším
týdnu opět vzrostl! Včera jich bylo
už třiaosmdesát, z toho třináct
je ve vážném stavu umístěno na
oddělení ARO. Přesto jsme se během neděle z nemocnice dočkali
i příznivé zprávy. O uplynulém
víkendu se totiž přírůstek hospitalizovaných zastavil. Je to ta pravá první vlaštovka příznivějších
časů? To ukáží až následující dny
a týdny. Mluvčí nemocnice Radka Miloševská si pak pochvaluje
přístup a pomoc tří desítek dobrovolníků, kteří doplňují unavený
personál.

testy,“ sdělila Večerníku Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově. Testování čekalo na
uživatelé i zaměstnance.
V CSSP se nyní vzhledem k nákaze značné části personálu potýkají
s problémem nedostatku zaměstnanců. „Vzhledem k velkému výpadku
personálu, který je buď v karanténě,
izolaci, či tráví čas s dětmi v rámci
ošetřovného, požádala jsem zřizovatele Olomoucký kraj o studenty
sociálních oborů na výpomoc. Na
základě tohoto požadavku k nám do PŮVODNÍ
zařízení nastoupí v pondělí druhého zpravodajství
listopadu (tj. dnes - pozn. red.) šest pro Večerník
studentek, které si u nás budou plnit
pracovní povinnost. Přichází také Michal
dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat, KADLEC
za což jsem vděčná. Každá pomoc je
v dnešní době vítaná,“ vzkázala Vrá- „Aktuálně k nedělnímu poledni leží
nová.
(mik) v prostějovské nemocnici 83 pacientů s onemocněním covid-19, z toho
13 je ve vážném stavu v péči lékařů
oddělení ARO. Nemocnice má ještě
kapacity a v případě dalšího zhoršení epidemické situace a nárůstu po-

8-QN¾ąQXÚEJUCFGEJLGXRQUNGFPÊFQD÷OQåPÆ\CUVKJPQWVURQNWQDéCP[KD÷JGO
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PROSTĚJOV Zrádný koronavirus
se bohužel nevyhýbá ani Centru
sociálních služeb v Brněnské ulici
v Prostějově. Dosud však byli na covid-19 pozitivně testovaní jen členové personálu sociálního zařízení.
Teď už však mají nákazu prokázanou i dva klienti centra! Ředitelka
Helena Vránová navíc Večerníku
prozradila, že od neděle 1. listopadu probíhá v centru postupné testování všech uživatelů i zaměstnanců.
„K dnešnímu dni máme v zařízení už
dva pozitivně testované uživatele Domova pro seniory a jedenáct zaměstnanců Centra, u kterých byla prokázána virová nákaza covid-19. Všichni
mají naštěstí lehký průběh nemoci
nebo jsou bez příznaků. Další vlna testování na jedné z budov Domova pro
seniory proběhla v neděli prvního
listopadu (tj. včera - pozn.red.) PCR
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„Velmi si ceníme pomoci dobrovolníků,“ zdůrazňuje mluvčí nemocnice
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Využily výjimky pro profesionální sportovce
[*µH@PÜ?Q<I<F<Ü@I½
z nařízení o zákazu shromažďování osob
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Prostějov (son) - Jak už Večerník informoval v minulém vydání, rychle
se blíží start evropských klubových
pohárů volejbalistek 2020/21.
Přičemž ženy VK Prostějov mají vstoupit do nového ročníku Challenge
Cupu úvodním osmifinálovým
duelem mezi 8. až 10. prosincem.
Ještě mnohem akutnější je zahájení
sezóny na mezinárodní scéně pro
UP Olomouc (Champions League),
Šelmy Brno, Olymp Praha (oba CEV
Cup) a TJ Ostrava (Challenge Cup),
neboť všechny by měly do zápasového kolotoče v Evropě naskočit
už během příštího týdne. „V Lize
mistryň se však rodí nový hrací
formát v podobě turnajů na jednom
místě. A nad Pohárem CEV i Vyzývacím pohárem se podle našich
čerstvých informací vznášejí velké
otazníky, jestli se jejich nadcházející ročník vůbec uskuteční,“ odhalil
novinku ze zákulisí hlavní trenér
prostějovského týmu Lubomír
Petráš. „Jde o to, že situace s koronavirem se momentálně zhoršuje
úplně všude, ve všech zemích rostou počty nakažených. A je možné,
že vedení Evropské volejbalové
federace vyhodnotí tenhle hygienický trend plný komplikací včetně
přesunů mezi jednotlivými státy tak,
že CEV Cup i Challenge Cup raději
zruší,“ přiblížil Petráš možný scénář.

%XGHQDGFK½]HMÉFÉURÄQÉN
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Prostějov (son) - Současná kritická situace s (ne)sportováním
v ČR přiměla vedení volejbalové
reprezentace žen České republiky
k rozjetí zajímavého projektu řady
soustředění národního týmu naší
země v Rakousku, jehož součástí se
zatím staly dvě hráčky VK Prostějov.
„Telefonoval mi Standa Mitáč
z Olympu Praha, který je zároveň
asistentem kouče u nároďáku. Že
budou každý týden dělat pětidenní
tréninkový kemp kousek za hranicemi na rakouském území, kde pro
sportovce neplatí zákaz přípravy ve
vnitřních prostorech jako v Česku.
A jestli na první z těchto soustředění
uvolníme dvě holky,“ prozradil
Večerníku hlavní lodivod vékáčka
Lubomír Petráš. Na reprezentační
akci v termínu úterý 27. až sobota 31.
října se tak vydaly nahrávačka Klára
Dvořáčková a univerzálka Gabriela
Kopáčová, přičemž obě do elitního
tuzemského výběru krátce nahlédly
už během letošního léta. „Pro Kopy
i Klárku je to určitě super, protože se
po delší době vrátily k práci s míčem,
což je pro volejbalistky uprostřed
sezóny klíčová věc,“ přál Petráš svým
svěřenkyním tuhle šanci. Navíc by
se v nadcházejících týdnech mohlo
dostat také na další prostějovské plejerky. „Trenér Mitáč říkal, že by pro
další kempy mohly dostat příležitost
i jiné členky našeho mančaftu. Tak
uvidíme, s jakými jmény přijde.
A hlavně jak se bude vyvíjet zdravotní a celková situace v ČR,“ odtušil
Petráš.
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Opětovně rozjetou týmovou dřinu
podstupovalo pouze sedm členek
hanáckého družstva: smečařky Karolína Fričová a Aneta Weidenthalerová,
univerzálka Tereza Baláková, blokařky
Michaela Jurčíková, Kateřina Kvapilová, Petra Kožoušková a libero Adéla
Stavinohová. Kromě dlouhodobě
marodící Lenky Knorové se ocitla
mimo mančaft ještě další čtyři děvčata.
„Nahrávačka Klára Dvořáčková a univerzálka Gabriela Kopáčová odcestovaly s reprezentací České republiky na
pětidenní soustředění do Rakouska,
nahrávačka Iva Šípová i smečařka
Tereza Pluhařová musely do karantény
kvůli koronaviru. Přišly totiž do styku
s osobami, které tuhle nemoc chytily.
Například Iva se starala o svou maminku
ležící v horečkách. Ona i Terka se k nám
připojí okamžitě, jakmile jim skončí
domácí izolace,“ vyložil Petráš.
Do následujících týdnů má jedno velké
přání. „Pevně doufám, že nový ministr zdravotnictví zváží současnou situaci

Šlapanicemi jsme hrály
jen první ligu juniorek,
navíc
premiérovou
sezónu po postupu
z krajského přeboru.
Proto jsem vůbec
nepočítala s tím, že by
o mě mohl být zájem
z takového klubu, jakým
je Prostějov. Samozřejmě
jsem z přestupu měla radost, šla za
vyšší kvalitou.“
yy Jak probíhala adaptace?
„Hlavně ze začátku to nebylo lehké,
musela jsem si zvykat na mnohem
větší tréninkové nároky v novém
prostředí. Ale postupně se mi to myslím nějak dařilo a dostávala jsem se do
toho.“
yy V létě pak následoval přesun
do ženského áčka. O tomhle jste
dopředu věděla?
„Ano, řekl mi to už během jara
pan Čada, že se mnou počítají do
A-družstva žen. Během půl roku šlo
o velký skok z první ligy juniorek do
nejvyšší soutěže dospělých, proto si
takové důvěry hrozně moc vážím.
A snažím se na sobě při každém
tréninku poctivě pracovat,
abych se parťačkám v týmu
výkonnostně přibližovala.
Strašně mě baví tahle cesta
za vlastním zlepšováním,
dostala
jsem
velkou
příležitost.“
yy V Prostějově jste tedy
spokojená?
„Určitě jo. Dostala jsem tady
byt, kde bydlím přes týden, a na
víkendy jezdím domů do Brna. Zvyknout si v Prostějově mi hodně pomohla dobrá parta, kterou s holkama
máme. Když ještě neplatila omezení
kvůli koronaviru, tak jsme ve volném
čase zašly společně do města, udělaly
si pohodu. I proto se tu cítím fajn,
máme skvělý kolektiv. Teď jen zbývá,
abychom opět mohly dělat to, co
máme nejradši – hrát volejbal.“
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

a vyrazili do přírody. Proč?!

yy Víte, kde jste ke covidu přišla?
„Právě že vůbec ne. Já skoro nikam
nechodím a nikdo z blízkých nebo
známých, s kým jsem přišla do styku,
koronavirus neměl. Takže jsem ho asi
chytila nejspíš někde v obchodě...“
yy Jak onemocnění probíhalo?
„Dostala jsem rýmu, kašel a teplotu,
přestala mít čich, hodně se potila
a byla unavená. Protože rodiče chodí
do práce, musela jsem na koronavirový test a vyšel mi pozitivní výsledek.
Hned jsem šla do karantény a zavřená
ve svém pokoji musela být deset dní.
Samotná nemoc trvala přibližně týden
s takovým středně těžkým průběhem,
nic hrozného.“
yy Rodiče se od vás nakazili také?
„Je to zajímavé, ale ne, ačkoliv jsme
nějaké tři dny před zjištěním covidu
u mě trávili spolu v jednom bytě. Přesto
to nechytili, ani nikdo jiný, s kým jsem
se předtím potkala. Aspoň něco.“
yy Jaký byl po uzdravení návrat do
přípravy?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

kání? Podle mě bohužel ne dřív
než po Vánocích, po Novém
roce.“
yy Do Prostějova jste
zamířila letos v lednu
ze Šlapanic u Brna.
Překvapil vás zájem
„Snažila jsem se zvládnout všechny tré- z VK?
ninky s holkama a naštěstí to šlo docela „Ano, překvapená jsem
dobře. Akorát se cítím víc unavená byla – a hodně. Se
než obvykle, žádné jiné následky na
sobě nepociťuju. Hlavně jsem ráda, že
můžeme trénovat společně v jednom
týmu, i když zatím jen venku.“
yy Co pro volejbalistku znamená
tak dlouhé období bez klasické
herní přípravy i zápasů uprostřed
rozjeté sezóny?
„Samozřejmě
je
to
hodně
nepříjemné, chybí nám hlavně práce
s míčem. Můžeme makat pouze na
kondici a forma, do které jsme se
předtím od konce července dostávaly, pomalu mizí. Nejhorší
navíc je, že vůbec nevíme, jak
dlouho tohle bude ještě trvat
a kdy se vrátíme do normálu.
Až k tomu konečně dojde,
ocitneme se vlastně znovu na
začátku, jako bychom zase startovaly letní přípravu. A přitom se od
nás budou co nejdřív vyžadovat co
nejlepší výkony.“
yy Máte svůj odhad, kdy by mohly
být vládou ČR umožněny normální
tréninky v hale, případně soutěžní
duely?
„Tohle se těžko odhaduje, ale myslím si,
že normální přípravu uvnitř nám snad
dovolí nejpozději během prosince. A ut-

PROSTĚJOV Připsala si mediálně sledovaný primát, když jako
první z prostějovských volejbalistek prodělala koronavirus.
Dvacetiletá blokařka VK Petra Kožoušková (na snímku) jej však
bez problémů překonala a hned po skončení karantény se
uzdravená zapojila do společné venkovní přípravy svého týmu.
Našla si čas i na zodpovězení několika otázek.
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své místní znalosti. Ne každý, kdo
jde z práce nebo do práce má u sebe
potvrzení od zaměstnavatele, čímž
by samozřejmě zjednodušil a hlavně urychlil případnou kontrolu. Po
dobu platnosti zákazu vycházení
v nočních hodinách nebyl zjištěn
ani jeden přestupek. Dá se říci, že
Prostějované vzali nařízení o zákazu
vycházení vážně a snaží se ho dodržovat,“ sdělila Večerníku Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Do kontrol, a nejenom dodržování
nočního zákazu vycházení, se samozřejmě zapojila i Policie České
republiky. Od začátku nouzového
stavu průběžně kontrolujeme dodr-

yy Byl jste nejprve na testech, nebo
jste na ně šel až po projevu příznaků?
„Na testech jsem byl až po příznacích.
Ve středu čtrnáctého října jsem měl
zvýšenou teplotu. Říkal jsem si, že to
bude nějaké nachlazení, tak jsem si
vzal dovolenou čtvrtek a pátek s tím,

Jan
FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Osm dní horeček
a bolesti hlavy i celého těla. Po převozu do nemocnice se podařilo teploty snížit, ale přišel oboustranný
zápal plic. Takové příznaky koronaviru postihly devětadvacetiletého
Davida Hrazdíru z Kelčic. Nemoc
podle něj není žádná chřipka, i když
mnozí jí prošli téměř bezpříznakově. Jak se člověk v zajetí nemoci cítí
a jak vypadá situace v nemocnici
z pohledu pacienta, se můžete dočíst v následujícím interview.

že se z toho vyležím. Jenže se to až do
konce víkendu spíš zhoršovalo. Horečky mi stoupaly až přes třicet devět
a nedařilo se je snížit. V pondělí už
jsem tedy volal svému obvodnímu
lékaři. Ten shodou okolností covid
prodělal o tři týdny přede mnou. Když
jsem mu tedy řekl, co mě všechno trápí, tak mi řekl, že to je skoro stoprocentní, že covid mám. V úterý jsem byl
na testech a ve středu mi přišla zpráva,
že jsem pozitivní.“
yy Jaké byly hlavní příznaky?
„Nejhorší byly určitě teploty. Každé
čtyři hodiny jsem do sebe cpal paraleny, ibalginy a nic nezabíralo. Hodně
jsem spal, snažil jsem se to vypotit,
ale nepodařilo se mi, aby mi horečka
klesla níž než na 37,5 stupně. Taky
mě hodně bolela hlava a oči, kde jsem
cítil tupou bolest. K tomu ještě kašel
a střevní potíže. Neměl jsem ani chuť.
Poté, co se situace nezlepšovala, jsem
skončil v nemocnici.“
yy Jak to v nemocnici probíhalo?
„Po osmi dnech jsem volal znovu obvodnímu lékaři, protože horečky už se
nedaly vydržet. Ten mě okamžitě poslal na vyšetření do nemocnice. V nemocnici momentálně místo vyšetření

pozitivní případy rovnou hospitalizují, takže jsem skončil na infekčním oddělení. Pokoje jsou tam rozdělené po
dvou lidech, hned za dveřmi je toaleta
s koupelnou, dál se člověk nepodívá, je
izolován od okolí. Sestry i lékaři chodili v pravidelných intervalech a dávali
nám kapačky s léky a nějakou výživu
pomocí plazmy. Tam už mi tedy ty
horečky klesaly. Udělali mi také testy
z krve, v ní jsem ale nic neměl.“
yy Nakonec vás ale postihl zápal
plic. Ten se projevil až později?
„Se mnou ležel na pokoji kolega a tomu
přišli na nějaký zánět už z krve, takže
rovnou dostal i antibiotika. Tam bylo
zajímavé, že on tam už při mém příjezdu byl, v pátek ho pustili ráno domů
a v poledne jsem tam měl už dalšího
pacienta. Já v krvi nic neměl, ale na
druhý den jsem jel ještě na rentgen plic,
kde mi přišli na lehčí oboustranný zápal
plic. Takže jsem dostal také antibiotika,
ta dobírám ještě nyní doma. Pustili mě
v úterý.“
yy A jaká v nemocnici vládne atmosféra?
„Co se týče personálu, tak ten byl velice
příjemný, i když na všech byla znát velká únava. Sestřičky přiznávaly, že teď je
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toho opravdu moc. Tu a tam bylo vidět, pacientů
jsou muži, že ženy to zřejmě
že opravdu nestíhají i s léky. Jsou
navíc dokážou překonat lépe.“
0%
55 %
zahalené a musí toho mít hodně. Také
jsme se dozvěděli, že na infekční se vejde pouze čtyřiadvacet pacientů, takže
covidová oddělení vznikla již z většiny
dalších oddělení, kompletní zůstala
pouze porodnická část. Zaneprázdnění
tam jsou ale opravdu všichni neskutečně.“
yy Kdybyste to měl srovnat s klasickou chřipkou či nachlazením. V čem
je nejpodstatnější rozdíl?
„Příznaky jsou hodně podobné běžné
%/2.$´.<
chřipce. Největší rozdíl byl určitě v teplotách, které byly neúnosné. Když je
člověk nachlazený, tak se během tří dnů
horeček zbaví, tady mi ale ani po osmi
dnech nic nezabíralo. Už jsem nemohl
ani pořádně spát, člověku se nic nechtělo, vše ho bolelo. Navíc už je i65
přeleže%
60 %
ný, jenže s těmi teplotami se prostě nic
dělat nedá. To je asi ten největší rozdíl
oproti obyčejné chřipce. Ode mě to
chytla také má přítelkyně, která měla
lehčí průběh. Horečky ji potrápily dva
dny, pak už jí bylo lépe, ale přetrvává suchý kašel. Je zajímavé,
že i sestřičky potvrzovaly, že většina
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.12529

Karolína
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Klára
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KOSTELEC NA HANÉ Utrápené
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jaro, klidné léto a hodně nervózžování všech platných nařízení
vlády ní podzim. Koronavirus si vybírá
1$+59$¤.<
ČR a opatření Ministerstva zdra- daň nejen v nemocnicích, ale také
votnictví. Na Prostějovsku, stejně v domovech pro seniory. Třeba
jako i v jiných územních odborech ten v Kostelci na Hané hlásí, že se
Olomouckého kraje, každodenně nakonec nákaza koronaviru nevyzkontrolujeme desítky provozoven hnula ani jemu. „Máme pozitivníči osob,“ potvrdil Večerníku Libor ho zaměstnance a taky dva paci% enty, jejichž stav monitorujeme.
45 %
Hejtman, tiskový mluvčí 55
Krajského ředitelství policie Olomoucké- Snažíme se ale nákazu zvládnout
ho kraje. Jak vzápětí dodal, během sami a předejít tomu, aby naši kliuplynulého týdne už policisté v Pro- enti museli do nemocnice,“ uvestějově zaregistrovali dva přestupky dl ředitel domova David Ševčík
u občanů, kteří se pohybovali venku s tím, že nakažení klienti mají pro
v nočních hodinách. „V souvislosti sebe vyčleněný personál.
s nočním zákazem vycházení jsme Zatím tak z domova pro seniory
od 28. října v Prostějově řešili dva nemusel nikdo směřovat s těžkým
přestupky. V jednom případě občan průběhem do nemocnice. „Je to
s přestupkem souhlasil a policisté i obraz dobré, odborné péče, kterou
mu udělili příkaz na místě ve výši 1 se snažíme poskytovat,“ vzkazuje
60(¤$´.<
000 korun. Ve druhém případě
poli- David Ševčík. Domov pro seniory
cisté přestupek oznámili správnímu zavedl už na jaře velmi přísná opatorgánu k projednání, tedy na Magis- ření. Kromě zákazu návštěv to bylo
rozdělení personálu do jasně daných
trát města Prostějova.“
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částí, aby nebyl ohrožen v případě
nákazy chod celého domova. Stejně tak byl předpisy ošetřen i dovoz
jídla. Nakonec se ale přesto nákaza
v domově vyskytla, i když ne ve velké míře.
Co však obyvatele domova rovněž
trápí, to je nižší možnost přímého
kontaktu s okolím. Kulturní a společenské akce jsou zrušené, návštěvy
příbuzných zakázané. „Ano, klienti
to teď mají těžší. Snažíme se65
jim%
alespoň přes internet zprostředkovat
kontakt s blízkými, včetně videa,“
uvedl David Ševčík, který už před
časem také vyzval zájemce, zda by
mohli sloužit v domově jako dobrovolníci. A jak výzva dopadla? „Zatím
péči zvládáme s vlastním personálem. Dával jsem to spíše jako požadavek s výhledem do budoucna. Ale
registrujeme skupinu zájemců, kterým můžeme v případě nouze zavolat,“ prozradil pro Večerník Ševčík.
(sob)
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Jsou tedy podle vás současná
vládní opatření opravdu nutná?
65 %že
„Musím jednoznačně konstatovat,
už bych tím určitě znovu projít nechtěl. Kamkoliv teď půjdu, budu mít
nasazenou roušku a více se hlídat,
což jsem upřímně trochu zanedbával. Opatření určitě
smysl mají. Obzvláště když
jsem viděl, jak to probíhá
v nemocnici. Sestry i lékaři jsou sice zahalení,
aby to nechytli. Raději
nedomýšlet, kdo by se
potom o všechny pacienty postaral, pokud by
i oni byli pozitivní. Nikdo neví, jak dlouho to
bude trvat, ale musíme
to všichni vydržet!“

Adéla
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Městská policie se v Prostějově denně mimo jiné zaměřuje na kontrolu
dodržování usnesení vlády o přijetí
krizových opatření. „Strážníci reagují i na oznámení prostřednictvím
tísňové linky, případně podněty přímo v ulicích města. Při výkonu služby hlídky kontrolují nošení roušek,
respirátorů či jiné ochrany dýchacích cest, pohyb osob na veřejnosti,
shlukování, konzumaci alkoholu na
veřejnosti, uzavření provozoven,
zákaz volného pohybu osob v době
od 21.00 do 04.59 hodin. Při kontrolách nočního volného pohybu
osob strážníci využívají především

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Od středy 28. října platí nařízení české vlády, které občanům zakazuje vycházet ven ze svých domovů v době
od 21.00 do 04.59 hodin. Podle strážníků i státních policistů
Prostějované toto nařízení v drtivé většině případů dodržují,
přesto už byly uděleny první pokuty.
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a dovolí profesionálním sportovcům, aby
mohli normálně trénovat i ve vnitřních
prostorech, tedy v halách a podobně.
Klidně za dodržování přísných hygienických podmínek. Každým dalším týdnem
v momentálním nouzovém režimu totiž mluvčí prostějovské nemocnice.
prudce klesá herní výkonnost, pracovat Závěrečný dotaz Večerníku během
uplynulé neděle mířil na smutnou
záležitost, a sice počet pacientů
s covid-19, kteří během října v Nemocnici Prostějov zemřeli. „Počet
úmrtí zatím nemám k dispozici,“
odpověděla stručně Miloševská
s tím, že tyto informace poskytne
redakci až během nadcházejícího
týdne.
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Od pondělí 26. do čtvrtka 29. října
tak svým svěřenkyním naordinoval
každý den jednu tréninkovou jednotku. „Dvakrát jsme byli na školním
hřišti ZŠ Jana Železného, kde holky
cvičily, běhaly a posilovaly i s využitím
cvičebních pomůcek. Jednou byl na
programu delší výběh lesoparkem
Hloučela a také jsme si jednou zašli do
venkovní posilovny za Letní halou vedle cesty k velodromu, tam se logicky
nabírala síla,“ prozradil Petráš.
Za možnost obnovit práci v kolektivu
byl rád. „Pochopitelně je mnohem lepší
makat společně, než kdyby se každá
hráčka měla z přípravného hlediska
starat sama o sebe. Nepodezíral bych je,

Bez pěti
chybějících plejerek

že by chtěly něco šidit, ale pod dohledem je možné hned opravovat třeba
nepřesně prováděná cvičení a kolektiv
rozhodně zvyšuje motivaci i zlepšuje
atmosféru,“ zdůraznil kormidelník
prostějovské volejbalové bárky.
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„Podle právního výkladu České unie
sportu platí výjimka pro všechny
profesionální sportovce, kteří
mají tuto činnost jako hlavní zdroj
obživy. V takovém případě je možné
společně trénovat venku i ve větším
počtu lidí, čehož jsme samozřejmě
využili,“ vysvětlil kouč žen vékáčka
Lubomír Petráš.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Vypadalo to, že volejbalistky VK
Prostějov budou dál trénovat jen individuálně,
aby neporušovaly hygienická omezení vyhlášená
vládou ČR v souvislosti s šířením covid-19. Po
vyhodnocení situace během minulého víkendu
však přišel od začátku uplynulého týdne návrat
k týmové přípravě pod širým nebem.

Pondělí 2. listopadu 2020
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Využily výjimky pro profesionální sportovce
z nařízení o zákazu shromažďování osob
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volejbal

COVID-19

pandemie

informovala Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Vyslání
tohoto týmu iniciuje operační a informační středisko Ministerstva vnitra ČR – generálního ředitelství HZS
ČR. „V souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru rovněž pokračujeme v pravidelné dekontaminaci odběrových stanů. Také dezinfikujeme
veřejné budovy, kde se vyskytla nákaza. Využíváme k tomu pět dekontaminačních přístrojů, takzvaných
mlhovačů, které jsou schopné během
40 sekund dezinfikovat místnost velikou jako školní třída. Podíleli jsme
se také na distribuci ochranných prostředků pro školská zařízení,“ připomněla ještě mluvčí krajských hasičů
Lucie Balážová.
(red)
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Analyzátor iCHROMA II dokáže během několika desítek minut vyhodnotit
protilátky na covid-19 a označit potenciálního šiřitele viru s 95% úspěšností.
Ideální je třeba pro domovy seniorů
k průběžnému testování klientů i zaměstnanců. Pokud někdo vyjde pozitivní, jde okamžitě do karantény a na
medicínský test PCR, jenž se provádí
v nemocnici. Bez testu by se jeho nákaza
mohla projevit za 3 až 5 dnů. Do té doby
by mohl nakazit všechny, s nimiž přišel do styku. „Jak jsem si přečetl článek
o tom, že existuje tento jihokorejský přístroj, hned mě napadlo, že bychom ho
mohli z klubových peněz pořídit. Jeho
výhodou je zejména skladnost a rychlost. Odebraný vzorek je zanalyzován
během dvanácti minut,“ prozradil Pavel
Jehlář, který přístroj po jeho nedávném
doručení do Prostějova již zkalibroval.

Martin ZAORAL
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Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém
Chicagu, v současné době působí ve více než dvou stech zemích světa a sdružuje 1,2 milionu členů. Všechny spojuje
myšlenka vyjádřená hlavním heslem hnutí – Service Above Self, tedy služba na prvním místě. Rotary Club v Prostějově byl založen v roce 1935. Už o čtyři roky později byl rozpuštěn na pokyn protektorátního ministra vnitra.
Činnost klubu byla po válce obnovena, opětovný zákaz však přišel po roce 1948.
Moderní dějiny prostějovského klubu se začaly psát téměř přesně před pětadvaceti lety. Dne 27. října 1995 byla
klubu udělena Charta Rotary International a práce se mohla rozjet naplno. Klub se zabývá především charitativní činností se zaměřením na seniory a v posledních letech se zaměřuje také na „službu mládeži“, což je mezinárodní projekt umožňující mladým lidem poznávat svět. Rotary klub Prostějov i v této nelehké době nemá ruce v klíně
a snaží se pomáhat v boji se zákeřným nepřítelem.

HISTORIE ROTARY CLUBU PROSTĚJOV

Už v průběhu nadcházejícího týdne by
měl putovat do Centra sociálních služeb
působícího v areálu staré nemocnice
v Lidické ulici. „Otázkou je ještě způsob
předání, neboť v zařízení aktuálně panuje přísná karanténa,“ dodal Jehlář.
Peníze na pořízení přístroje šly zejména z příspěvků členů Rotary klubu Prostějov. „Finance však také získáváme
i z jiných klubových aktivit, napříkald
z charitativního prodeje velikonočních

PROSTĚJOV V těžké době je každá pomoc dobrá, ale ta rychlá
se cení o to víc. Právě s takovou přispěchal Rotary klub Prostějov,
který si v těchto dnech připomíná 25. výročí od své obnovy. Jeho
členové zakoupili přístroj iCHROMA II určený pro rychlé testy nemoci covid-19. Stejný přístroj by přitom v budoucnu mohl zásadním způsobem přispět k možnosti plošného testování v celé ČR.
Rotariáni jej tento týden chtějí zdarma zapůjčit prostějovskému
Centru sociálních služeb fungujícímu v areálu staré nemocnice.
Tam přispěje k včasnému odhalení těch, kteří přestože ještě nepociťují problémy, by už mohli nakazit ostatní.

Zdarma poputuje k potřebným.
Jako první ho vyzkouší v areálu staré nemocnice

Zavøené speciální
školy

opatření, které nařizuje hejtmanům
a pražskému primátorovi zajistit péči
pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců
vybraných profesí a institucí, jejichž
činnost je nezbytná pro zvládnutí
pandemické krize, nově přibyly od
2. listopadu i děti zaměstnanců škol
a dalších školských zařízení, České
pošty a Finanční správy,“ informovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Omezení výuky se týká už i speciálHlídání dìtí nejen
ních škol. Jedinou výjimku mají dozdravotníkù
posud jen mateřské školy. „Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení
Nyní už nebudou školy hlídat jen provozu škol s tím, že toto opatření
děti zdravotníků. „Do krizového bude přinejmenším pro vybrané

v pátek 30. října, tedy přesně ve smluvený den. Lidé na rozhodnutí napjatě
čekali. „Až do 20. listopadu mohou
platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci
zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda
mohla svá opatření prodloužit o další
tři týdny. Dosud platná nařízení vlády
přitom doznala jen drobných změn,“
shrnulo ministerstvo v tiskové zprávě.

ročníky zrušeno, jakmile to epideLáznì otevøou
mická situace umožní. Omezení
bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, od pondělí bude probíhat Nová výjimka je ve zdravotnictví. Lázvýuka distančně,“ upozorňuje tisko- ně přijmou pacienty nemocnic a vláda
povolila zkoušky zdravotníků. „U omevá zpráva.
zení maloobchodního prodeje a prode6KURPDzËRY½QÉ
je a poskytování služeb v provozovnách
jen venku
se omezení provozu lázní změní tak,
aby lázně mohly přijímat pacienty z nePovolena jsou shromáždění ve ven- mocnic, a nově jsou ve výjimkách také
kovních prostorech. „U omezení praxe a zkoušky u zdravotníků a nevolného pohybu osob byly mezi vý- lékařských zdravotnických povolání,“
jimky nově zařazeny cesty na vzdě- doplnil resort zdravotnictví.
lávání a zkoušky a cesty k volbám do
OÕzHNQD
orgánů pojišťoven, u omezení práva
550 tisíc obyvatel
shromažďovacího bylo upřesněno, že
povolena budou shromáždění pouze
ve venkovních prostorech,“ pokračo- Vláda se snaží zachránit i špatnou situaci s infekčními lůžky pro izolaci.
valo ministerstvo.

„Vláda schválila také krizové opatření, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou
kapacitou pro izolaci osob, u nichž
se prokázala nákaza koronavirem.
Krajští hejtmani a pražský primátor
mají za úkol s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit na území každého kraje a hlavního města
Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých
se prokázala nákaza koronavirem
a jejichž zdravotní stav nevyžaduje
poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000
obyvatel kraje nebo hlavního města
Prahy a dalších 80 lůžek u regionů
nad 550 000 obyvatel,“ zakončilo
zprávu Ministerstvo zdravotnictví.
(juj)

PROSTĚJOV Ta hlášení se nedají
přeslechnout. Několikrát denně
se v Prostějově 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.
„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 konzultaci,

dejte přednost telefonickému spojení. Při návštěvě pracovišť magistrátu
pak noste roušku nebo jiné ochranné
pomůcky a dbejte všech hygienických opatření,“ apeluje magistrát ně-

Omezte návštìvy
úøadu!

kolikrát 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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PRAHA, PROSTĚJOV Původně
České republice hrozilo prodloužení nouzového stavu až do 3.
prosince, čili o celý měsíc. Prozatím se však Poslanecká sněmovna shodla na jeho pokračování
„pouze“ do 20. listopadu. Je znát
malinké uvolnění spěchu ve vymýšlení nařízení.
Andrej Babiš informoval o možném
prodloužení nouzového stavu do začátku prosince již v úterý 27. října.
„Vláda dnes schválila žádost Poslanecké sněmovně o vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu
v souvislosti s epidemií covid-19, a to
do 3. prosince 2020,“ upozornil předseda vlády.
Ministerstvo zdravotnictví informovalo o prodloužení nouzového stavu
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pravě i poctivému tréninku zvítězil
a tím již počtvrté obhájil titul mistra
ČR. Stejně jako loni navíc dosáhl na
druhou příčku jeho vnuk a úřadující juniorský přeborník republiky
David Žilík z Prostějova, kterému
se opětovně nepodařilo svého dědu
překonat.
Bohumil Formánek se už předtím
(před polovinou září) zúčastnil MČR
modelů s pístovými motory mezinárodní kategorie F1C, aby ve Všechově u Tábora získal v silné konkurenci
cenný bronz. Dalším jeho úspěchem
bylo rovněž třetí místo v konečném
pořadí celé série závodů Českého
poháru F1J. Vzhledem k tomu, že se
volným motorovým větroňům začal
věnovat teprve letos, jsou tyto výsledky tím cennější.

ší žák Matyáš Vymětal ze Smržic za
triumfy v postupové krajské soutěži
Pardubického kraje koncem června
na letišti v Ústí nad Orlicí. Tohoto
klání se zúčastnili rovněž další prostějovští modeláři: mladší žáci Lukáš
Hájek ze Smržic (3. pozice), Alexandr Kaprál ze Smržic (5. post) a Filip
Krepl z Prostějova (6. příčka). Všem
o kousek utekl postupový limit.
(ško, son)
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MČR mládeže ve volných modelech, které mělo proběhnout 17. září
na letišti v Moravské Třebové, bylo
nejprve kvůli technickým problémům a následně po vyhlášení protikoronavirových opatření odloženo
na začátek příštího roku. Na tenhle
šampionát se nominovali v kategorii Házedla junior David Žilík jako
úřadující český mistr a junior Denis
Schiller z Kostelce na Hané i mlad-

říká šéf zdravotnické skupiny AGEL

vat se staršími a zkušenějšími,“ uvedla pro Večerník její matka Andrea
Piňosová.
Program na Lago di Garda pak byl
pro všechny účastníky pestrý, začal
třítýdenním soustředěním, které
právě Kristýna rovněž absolvovala.
Poslední říjnový týden přišly po
dlouhém čekání na řadu závody.
„Poslední den pak bude na startu
nové surfové a budoucí olympijské
třídy IQ Foil, tedy surfu, který neplave na hladině, ale levituje pomo-

cí křídla nad hladinou,“ předeslala
Piňosová. Jak se nakonec ukázalo,
závěr vyšel talentované jezdkyni
na výbornou. A byla z toho druhá
příčka.
U mladé vyznavačky windsurfingu
přitom nejde o ojedinělý úspěch.
Kristýna Piňosová je už v mládežnických kategoriích několikanásobnou mistryní ČR, zároveň ovládla
také středoevropský pohár, kde startovali závodníci z České republiky,
Slovenska a Maďarska. Do povědomí prostějovské sportovní veřejnosti
se pak zapsala výrazně letos na jaře.
Tehdy získala ocenění Sportovec
města Prostějova v kategorii amatérský sportovec. Výmluvným faktem
její aktivity na poli sportovním je to,
že si ocenění nemohla osobně převzít. Kvůli závodům totiž pobývala
v zahraničí.

BELLUNO, PROSTĚJOV Před
polovinou října se v italském Bellunu přece jen povedlo uspořádat
jedinou mezinárodní akci této
sezóny v klasickém sportovním
parašutismu. Nešlo jako obvykle
o součást Světového poháru, nýbrž
o jednorázové závody mimo tento
zrušený seriál. Každopádně členové Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov se nezúčastnili.
„Už dlouho předem bylo rozhodnuto, že i kdyby se Belluno nakonec
konalo, tak my tam nepocestujeme.
Důvodem byla hlavně celková zdravotní situace s koronavirem jak ve
světě, tak v České republice, kde se
navíc poslední dobou začala hodně
zhoršovat. Tudíž se ukázalo, že rozhodnutí předčasně ukončit covidem
rozbitou sezónu bylo jedině správ-

né,“ uvedl trenér národní reprezentace ČR Ivan Hovorka.
V daném říjnovém termínu by závodní start jeho svěřenců na Apeninském poloostrově představoval obrovské logistické problémy. V Itálii
reálně startovalo osmnáct mužských
družstev z jedenácti zemí (domácí
Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Francie, Velká
Británie, Polsko, Nizozemsko, Bulharsko). Triumfoval favorizovaný
německý tým, v jednotlivcích jeho
opora Stefan Wiesner před Sebastianem Graserem z Rakouska a dalším
Němcem Elischou Weberem.
Všech pět ostatních dílů SP 2020
bylo předtím postupně zrušeno,
zatímco obě letošní mistrovství
světa – vojenské v Rakousku
i civilní v Rusku – organizátoři

přesunuli na příští rok. „Určitě je
nepříjemné přijít vlastně o všechny
závodní vrcholy během celé sezóny,
ale že bychom kvůli tomu vyloženě
truchlili, se říct nedá. Bylo potřeba
to brát jako realitu, zvlášť když na
soutěže v klasickém parašutismu
se normálně sjede okolo dvou stovek závodníků z celého světa plus
doprovod a riziko nakažení by za
takových podmínek prostě existovalo. Nemluvě o testování, které je
finančně dost nákladné a znamenalo
by peníze vydané navíc. Tohle vše
organizátoři zohlednili a radši soutěže nepořádali, my jsme se s tím museli vyrovnat,“ řekl Večerníku jeden
ze špičkových parašutistů Dukly
Prostějov Oldřich Šorf, se kterým
již v příštím čísle přineseme obsáhlý rozhovor.
(son)
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Už první den se jí ve velké konkurenci a proti starším závodníkům
a závodnicím zadařilo. Skončila šestnáctá, přitom patřila v závodě v kategorii U17 k nejmladším. „I přes její
nízký věk to bere jako výzvu starto-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Zatímco v České republice se sportovní dění téměř zastavilo, v zahraničí se naopak sportuje dál. Ve Švýcarsku
a v Rusku se hraje hokej, v Anglii i jinde zase fotbal. A v Itálii probíhají závody ve windsurfingu, navíc s prostějovskou stopou.
Tu obstarala čtrnáctiletá Kristýna Piňosová, která se zúčastnila
mezinárodního závodu na Lago di Garda. A potkala se se skvělou formou, když i mezi staršími sokyněmi uspěla a mohla se
radovat z konečného druhého místa!

PROSTĚJOV V České republice načas sportovní dění téměř umřelo. Ne
tak ale u severních sousedů v Polsku.
Prostějovská rodačka Julie Švecová
tam vyrazila bojovat o vítězství v judu.
A úspěšně. Šestatřicetiletá Češka si
odvezla polský titul v judu v kategorii
masters. „V České republice mistrovství zrušili. Tohle byla taková náplast,“
usmívala se po triumfu.
Přitom příprava na klání nebyla vůbec
jednoduchá. Sportovkyně, která se
kromě juda věnuje na vrcholové úrovni rovněž vzpírání, si musela vystačit
s provizorními podmínkami. „Čtrnáct
dní před závodem zakázali vnitřní sportoviště, takže jsem celou tu dobu viděla
judo jen na YouTube,“ hořce se Švecová
pousmála. „Předtím jsem ale trénovala
1F X\RÊT¾PÊ UK M LWFW QFUMQéKNC ,WNKG dost. Závodím za Sokol I Prostějov, ale
trénuji už teď spíš v Olomouci,“ přidaiXGEQX¾·UR÷wP÷

(QVQCTEJKX,iXGEQXÆ la. Jak zpětně prozrazuje, do Polska se

původně ani nechystala. „O závodech
jsem se dozvěděla náhodou. Až do pátku do večera jsem nevěděla jistě, jestli
pojedu, jestli se náhodou nezavřou hranice. Nebo se to nezruší kvůli koroně,“
říká Julie Švecová. Nestalo se a Prostějovanka klání ovládla.
Jak se ukázalo, nebyla sama, kdo z Česka vyrazil na mistrovství. „Do Polska jeli
z Česka závodit jen tři lidé, jeden z Prahy a jeden z Třince. Za ženy pouze já.
Ostatní se báli kvůli koroně, jinak by nás
určitě jelo víc,“ prozradila Švecová.
K řadě titulů ve vzpírání i úspěchům
v judu tak nyní přidala další. Aktuálně
má tedy titul v kategorii masters v judu
jak v České republice, tak na Slovensku, nejnověji v Polsku. Chystá se tedy
na završení úspěchů ze zemí Visegrádu
taky do Maďarska? „No nebyly tam teď
závody, kam bych mohla,“ usmívá se
sportovkyně.
(sob)

Rodačka z Prostějova si veze titul v judu
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Zlato z Polska!
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na uskladnění, aby závodníci v hale
měli více místa při střelbě,“ prozradila
s tím, že v plánu je nyní hlavně začátek
prací představujících napojení místa
na kanalizaci.
Zatím je vše v začátcích, probíhá dořešení administrativních náležitostí.
„Čekáme na podepsání smlouvy,
zaměření a zapsání do katastru. Pak
se pustíme do práce,“ poznamenala dále Robová. Nebude to ale nic
levného. Klub přitom zatím nemá
jistotu, že s financováním někdo pomůže. „Snažíme se o to, aby náklady
nebyly příliš velké. Nechtěli bychom
tak překročit hranici jednoho milionu korun. Pokud budou vypsané, tak
zažádáme o investiční dotaci. Kdyby
ne, tak budeme pomalu budovat
z našich zdrojů,“ vysvětlila Magda
Robová. Vše ale zatím svědčí o tom,
že je zvelebení areálu na dobré cestě.
(sob)
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PROSTĚJOV Jen málo míst
v pomyslném kalendáři klubu Lukostřelba Prostějov zeje
prázdnotou. Nejvíce je jich ale
tradičně na podzim a zčásti přes
zimu. Letošek ale bude výjimkou. Oddíl se totiž chystá sám
sobě splatit poměrně velký dluh
v podobě nedostatečného sociálního zázemí. Místo svištění luků
a šípů tak v areálu v Prostějově
pomalu začne růst něco, na co
zdejší sportovci čekali už opravdu dlouho. Lukostřelci k budování mohli přistoupit i proto, že
město jim přenechalo potřebné
pozemky.
Předsedkyně klubu Magda Robová
pak pro Večerník prozradila, co vše
v místě vznikne. „Napojíme stavbu
na halu. Chystáme tři toalety, z toho
jednu pro vozíčkáře. Rovněž sprchový kout a také místnost na luky,

PROSTĚJOV Letečtí modeláři
z prostějovského regionu patří
dlouhodobě mezi nejlepší v Česku a svou špičkovou výkonnost
prokázali i letos hned na několika
vrcholných závodech.
O druhém říjnovém víkendu se v Plzeňském kraji na letišti v Kožlanech
uskutečnilo mistrovství republiky
volných modelů. Prostějovští modeláři zde svou účastí i výsledky znovu
potvrdili vysoké kvality, a to hlavně
díky Bohumilu Formánkovi z Mostkovic. Ten v sobotní soutěži volných
motorových větroňů kategorie F1J
navzdory nepříznivému počasí
s deštěm a silným větrem obsadil třetí místo. V neděli 11. října šampionát
pokračoval kategorií Házedla. Zde
Bohumil Formánek díky dobré pří-

\RGUVąÊDWFQX¾PÊO HDNOM<M@KP=GDFTQG@O@>F½HHJ?@GµüNOQÁ

3ĆËSUDY\YSOQÇPSURXGX

REVOLUČNÍ PŘÍSTROJ TESTUJÍCÍ COVID

NOUZOVÝ STAV POKRAÈUJE!
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OLOMOUCKÝ KRAJ Hasiči
v Olomouckém kraji jsou od začátku minulého týdne v první linii
v boji proti nákaze koronavirem.
V pondělí 26. října zahájil činnost
hasičský mobilní odběrový tým
covid-19 Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Dvoučlenný tým je složený z profesionálních hasičů se zdravotnickým
vzděláním, kteří během minulého
týdne absolvovali odborné školení
na infekčním oddělení prostějovské
nemocnice. „Posádky mají k dispozici vyčleněné a označené vozidlo,
hasiči jsou vybaveni ochrannými
prostředky jako odběrové týmy ve
zdravotnických zařízeních. Chrání je
jednorázové obleky, zástěry, holínky,
dvoje rukavice, brýle, štít a respirátor
FFP2. Nasazení odběrového týmu se
předpokládá především v ohniscích
nákazy, kde je velký počet nakažených osob, především tedy ve střediscích sociální péče, pečovatelských
domech a domovech pro seniory,“

mobilní odběrový tým

Od pondělí je v akci

Pondělí 2. listopadu 2020
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Hasiči v první linii! PROSTĚJOVSKÝ ROTARY KLUB
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vizitka

se někomu vyhýbal.
Takže jsem o to přišel.
Ale zažil jsem úžasný závod
v Záhřebu, kde je ´Mekka
překážek´, nejstarší velká cena,
nejlépe placená, nejlépe hodnocená. Že jsem tam běžel a doběhl
čtvrtý, bylo pro mě zadostiučiněním. A teď startuji zde, na nejstarším
mítinku v České republice. Vlastně jsem si splnil to, co jsem si chtěl
objet. Chybí mi tedy Diamantová
liga. Někdo byl zraněný, měl jsem
na jeden závod odjet, ale dotyčný se
nakonec dal zdravotně dohromady.

Omezte návštìvy
úøadu!

VÍTĚZSLAV VESELÝ

že mě bolela achillovka, tak jsem si
mohl dát víc času na doléčení. V tomhle to bylo dobré. I když to bylo, jak
to bylo, musíme se vždy naučit hledat

Foto: Michal Sobecký

yy Letošní sezóna
byla poněkud poznamenaná koronavirem, jak konkrétně poznamenala vás?
VV: „Abych pravdu řekl,
moc mě nepoznamenala. Právě možná to bylo
k plusu, že na člověka
nebyl tlak, nemusel se za ničím honit a když přišlo,

narodil se 27. února 1983 v Hodoníně
český atlet, reprezentant v hodu oštěpem
vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze
k hodu oštěpem se dostal až v pubertě, ve dvaceti mu v důsledku zranění
hrozilo, že bude muset zcela přestat se závodním sportem
✓ je mistrem světa z roku 2013 z Moskvy a mistrem Evropy z roku 2012 z Helsinek
✓ vybojoval bronzovou medaili na olympijských hrách v Londýně 2012,
která mu byla udělena dodatečně po diskvalifikaci dopujícího Ukrajince Oleksandra Pjatnycji
✓ osobní rekord 88,34 metru si vytvořil v kvalifikaci právě na OH v Londýně roku 2012 a řadí se s ním
na druhé místo dlouhodobých českých tabulek za Jana Železného
✓ startoval také na LOH v letech 2008 a 2016
✓ na mistrovství Evropy v Curychu 2014 a v Amsterdamu 2016 získal stříbrnou medaili
✓ je pětinásobným mistrem České republiky, k tomu vybojoval po jedné stříbrné a jedné bronzové medaili
✓ jeho trenérem byl světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz v oštěpu Jan Železný, z jehož skupiny
odešel v roce 2018 a od té doby se připravuje sám
✓ poté, co zakončil trenérská studia na pražské FTVS, získává trenérské zkušenosti a podílel se
i na přípravě přítelkyně Nikoly Ogrodníkové
✓ žije s rodinou v Praze, kde startuje za klub Dukla Praha
zajímavost: je křesťan a ke své víře se hlásí

✓
✓
✓
✓

yy Jak ze svého pohledu hodnotíte prostějovský závod?
Petr Svoboda: „Já jsem spokojený. Tím, že je to taková sezóna-nesezóna, tak jsem hlavně rád, že
jsem doběhl ve zdraví. Škoda toho
času, protože vítr byl -1,1 a přišlo
mi, že je trochu nárazový. Bohužel
jsem zakopl o jednu překážku, čímž
jsem ztratil rytmus. Bylo to takové
zpomalení, člověk to v tom běhu
cítí. Mohl to být určitě mnohem
rychlejší čas. V halové sezoně jsou
dva vrcholy, mistrovství světa a mistrovství Evropy, pro mě je tak největším kreditem to, že jsem zdravý.
Můžu začít v klidu od začátku. Jestli
tedy něco bude...“
Vítězslav Veselý: Musím uznat, že
bych musel zapátrat v paměti, kdy
jsem absolvoval závod pouze ve
dvou... Možná nikdy. (úsměv) Tak
nejméně v pěti, což bylo i letos. Ale
nebylo to tak hrozné. Nikam jsme
nemuseli spěchat, tak jsme to nakonec nějak zvládli. Pro mě je spíš
důležité, že vyšlo počasí a je to tady

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PS: „Dejme tomu, že jsem přišel
o spoustu krásných závodů. Možná
o olympiádu. Nechci
říct, že o cíl, ale ono
se opravdu lépe upíná k nějaké velké
akci než jen jít od mítinku
k mítinku. Většinou je to tak,
že se člověk před závody
připraví, vyběhá a pak to
prodá na tom nejlepším
podniku sezóny. Bývá
to Evropa v květnu,
někdy je to i mistrovství ČR, ale holt já
si v té době natáhl
tříslo, když jsem
řilo se mi hodit jedenaosmdesát. A to mi tady zatím drží.“
yy Rozbíhá se halová sezóna, co
vás v ní čeká? I když, kdoví jestli
začne…
PS: „Myslím, že začne. Podle mě to
bude udělané jako třeba US Open.
Přijedou závodníci, budou fungovat
v nějaké bublině a nazdar. A nevím,
jestli tam budou nějaké extra testy, ale
myslím si, že kdo tam přijede, bude
muset být otestovaný. Ale osobně si
o tom myslím svoje, vždyť pětadevadesát procent lidí nemá ani pořádně
žádné příznaky. A my se tady uzavíráme jako blázni místo toho, abychom
to nechali jako Švédsko promořit.
Kdyby tady byla chřipková epidemie,
tak umře stokrát víc lidí. Podle mě ti,
co nám vládnou, vůbec nevědí, co
způsobují. Proč si nevezmeme příklad ze zemí, které situaci zvládají...“

PETR SVOBODA

vizitka

pro nevyběhaného překážkáře, to
je prostě problém. Ale nebudu se
na to vymlouvat.“
(začne foukat) yy Ten vichr teď by
ale asi byl horší…
PS: „Tohle by bylo horší, ale už jsem
běhal v různých protivětrech.“
yy Říkal jste, že Prostějov je srdcovka. Jaký nejlepší zážitek máte
spojený s touto akcí?
VV: „Pro mě je to ten první. Potkal
jsem se zde s lidmi, o kterých jsem
dřív jen slyšel. Já byl malý kluk, to byl
tenkrát Vláďa Nováček a jeho Patrik
Landnesr, kteří tady soutěžili o vítězství. A já jim do toho hodil, chvíli
jsem byl druhý nebo vedl. Dokonce
jsem si tehdy udělal osobák, asi 66
nebo 68 metrů.“
* To docela hleděli, ne?
VV: „Oni se štengrovali, jeden za
mnou chodil, abych toho druhého
přehodil. (smích) Asi se moc neměli

Foto: Michal Sobecký

narodil se 10. října 1984 v Třebíči
český atlet, sprinter, jehož specializací jsou překážkové běhy, původně se však
profiloval jako sprinter a dálkař
✓ pochází z Budišova, závodil za atletický oddíl PSK Olymp Praha
✓ svoji velkou zlatou medaili získal na halovém mistrovství Evropy v Paříži časem 7,49 s.
✓ na halovém mistrovství Evropy 2009 v Turíně vybojoval bronzovou medaili
na 60 m překážek časem 7,61 vteřiny
✓ druhý stejně cenný kov si zasloužil v roce 2017 při HME v Bělehradu opět v běhu na 60 metrů překážek
✓ v roce 2010 se probojoval do finále na 60 m př. na HMS v katarském Dauhá, v němž si po nevydařeném
startu doběhl v čase 7,58 s. pro 5. místo
✓ v stejném roce na mistrovství Evropy Barceloně skončil na šestém místě
✓ na berlínském mistrovství světa v atletice 2009 se v běhu na 110 metrů překážek probojoval až do finále,
kde skončil na šestém místě
✓ reprezentoval na letních olympijských hrách 2008 v Pekingu, kde však ve velké konkurenci nepostoupil do finále
✓ od roku 2008 drží národní rekord v běhu na 110 metrů překážek (aktuálně časem 13,27 s z roku 2010)
a od roku 2010 také národní rekord v běhu na 60 metrů překážek v hale (časem 7,44 s)
✓ jeho dlouholetým trenérem je Ludvík Svoboda.
✓ v roce 2011 vybojoval na halovém mistrovství Evropy zlatou medaili
✓ v roce 2012 se oženil s atletkou Jiřinou Ptáčníkovou, manželství však vydrželo jen dva roky
✓ v posledních deseti letech čtyřikrát ovládl mistrovství ČR v atletice a dvakrát byl druhý, z halových
šampionátů má pět zlatých a tři stříbrné
zajímavost: 19. září 2013 oznámil ukončení sportovní kariéry ze zdravotních důvodů, ale v roce 2014
se úspěšně vrátil finálovou účastí na ME

✓
✓

Zaplaťpánbůh, že se uzdravil, nepřeju nikomu nic špatného. Ale tím
pádem tam odcestoval a já zůstal
doma.“
yy Při zdejší Velké ceně zafoukal
občas nevhodně vítr, což asi nebylo příjemné?
VV: (úsměv) „Zafoukal nevhodně,
ale myslím, že to nebylo zdaleka tak
hrozné. Už jsem zažil horší závody,
co se týká počasí. Vždy tady na ovále bojuji s tím kanálem, který je tam
trochu nešťastně udělaný, což mi
rozhazovalo rytmus. Tím jsem přenesl později a byl jsem blízko čáry.
V rozhazování, když jsem si dovolil
pokus vyběhnout, tak jsem hodil
dál. Ale v závodě se mi nepovedlo,
abych si nechal prostor na dokončení odhodu. Trochu mě to mrzí,
mohl jsem hodit dál. Pro mě je to ale
poslední závod poměrně náročného
konce sezóny. Takže jsem rád, že
jsem si to užil s pěknými emocemi.“
PS: „Ublížil mi v tom, že se kvůli němu
ztrácí. Navíc nejsem tak vyběhaný
jako v jiných sezónách. Ztratil jsem
trošku rytmus a tím, že nemám tak
naběháno, jak bych si přál, tak
se s tím větrem
trošku hůře popasovává. Takhle,
do minus pěti je to
pro mě příjemné. Kolikrát to i člověku pomůže se více rozjet. Ale jedna proti, a ještě

rádi. Pak mi Milan Čečman
říkal, pojď, musíš tady přehodit tehdejší rekord. To
bylo tenkrát nějakých
osmasedmdesát metrů.
Domluvili jsme se,
jeden rok jsem
přijel a poda-

vládnou, vůbec
nevědí,
způsobují...
Jako první ho vyzkouší
v areálu
staréconemocnice

v tom špatném i to dobré. A využít
to ve svůj prospěch. Takže byla divná, nebylo žádné extra závodění ani
vrchol, ale na druhou stranu já si vše
docela užil, protože doteď jsem jezdil
hodně závodů, někdy až moc. A jsem
rád, že jsem to vydržel i zdravotně,
pro mě to tedy byla z tohoto pohledu
fajn sezóna.“

I když byla letošní sezóna divná, musíme se
vždy naučit hledat v tom špatném i to dobré.
A využít to následně ve svůj prospěch.
Závodění moc nebylo, ale na druhou stranu
já si vše docela užil...

takové fajn. Musím říct, že prostějovský mítink je pro mě taková
srdcovka. Je to můj vůbec první mítink, co jsem kdy šel. Bylo to ještě
jako prvním rokem junior.“
yy Rád se sem vracíte?
VV: „Je to taková nostalgie ještě na
konci sezóny, když zdraví dá, tak
sem pokaždé rád zavítám.“

Dvě atletická esa v Prostějově:
My se tady uzavíráme jako blázni místo toho,
Vítězslav Veselý a Petr Svoboda
abychom to nechali jako Švédsko promořit.
Kdyby tady byla chřipková epidemie, tak
opět ovládli Velkou cenu města
umře stokrát víc lidí. Podle mě ti, co nám
a Memoriál Ed. Rozbořila Zdarma
poputuje k potřebným.

PROSTĚJOV Značnou tradicí
se může pochlubit prostějovská
Velká cena města na 110 metrů
překážek, která příští rok oslaví už
75. narozeniny. Jen o něco mladší
je Memoriál Eduarda Rozbořila
v hodu oštěpem. A jelikož oba závody mají pokročilý věk, je jasné,
že za dobu svého trvání okouzlily některé nyní už světoznámé
borce. Ještě úchvatnější zůstává
skutečnost, že je mítink i po letech přitahuje každoročně zpátky.
Takovými věrnými srdcaři jsou
oštěpař Vítězslav Veselý a překážkář Petr Svoboda (na snímcích).
Oba zde startovali už jako talentovaní mladíci, a přestože jsou
nyní v nejlepších letech, stále si na
Hanou nachází cestu. Ani letošek
nebyl přes koronavirovou pandemii jiný, atletické hvězdy do Prostějova v polovině září dorazily
s úsměvy a natěšení na příjemnou
atmosféru. Mimořádnou příležitost jsme využili k unikátnímu
dvojrozhovoru a rekordmany
svých kategorií vyzpovídali.

4')+107#0'$#-67.0ª5+67#%'

www.vecernikpv.cz

u druhého odběrového místa nemocnice, které vzniklo před měsícem u pavilonu D. Zdravotníci je zřídili, aby se
pacienti se žádankou na covidové vyšetření co nejméně potkávali s ostatními návštěvníky nemocnice.
Mobilní WC zůstanou na místě, dokud bude třeba. „O jejich pravidelnou
dezinfekci se postará specializovaná
firma,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.
Odběrové místo v minulých dnech
rozšířilo svou provozní dobu. Občané
Prostějova, kteří potřebují informace
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nebo hledají pomoc, se mohou obrátit také na radnici. „Na internetpových
stránkách města například zjistí, jaká
aktuální opatření platí, případně kdo
jim může pomoci. Město provozuje
také telefonní informační linky pro
seniory, pro občany se zdravotním
postižením i osoby v karanténě. Snažíme se pomoci každému, kdo to potřebuje. Proto bych rád vyzval jak naše
dříve narozené občany, tak i kohokoliv
dalšího, kdo to potřebuje, aby se nebál
požádat o pomoc,“ dodává primátor
Jura.
(mik)
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hlasu linou výzvy pro jeho obyvatele.
Jestli by mohli přiložit ruku k dílu
a přispět pomocnou ruku ke zvládnutí
této situace. Já je neskutečně obdivuji,“ uvedl student Univerzity Palackého v Olomouci.
Překvapil ho zájem lidí o pozici
sádraře. „Potkal jsem na personálním
jednoho pána, který je momentálně
pracovně nevytížený. Slyšel jsem, že
se uchází o pozici sádraře. Prý ho dělal na vojně. Nevím, jak se jeho pozice

bude přesně jmenovat, ale zahrnuje
sádrování zlomenin a podobné úrazy,“
těší dvaadvacetiletého medika.
Vyzývá všechny, kteří mohou pomoci
napříč celou republikou. „Najděte si
kontakt na personalistku ve vaší nemocnici a věřte mi, rádi vás přijmou.
Nemocnice bude ráda, rádi vás zaškolí
a případně poskytnou kurz sanitáře,“
dodal student, který nechtěl být jmenován. Redakce jeho identitu pochopitelně zná.
(juj)

Může se zdát, že tempo šíření koronavirové nákazy dál nezrychluje a že se ji
za posledních pár dní pomalu daří dostávat pod kontrolu, nicméně důvěra ve
vládu a její jednota jsou nenávratně ty
tam…
Za celkovou krizi narostlou do obrovských rozměrů opravdu nemohou
občané, ale hrubě nezvládnutá a často
zcela nesrozumitelná opatření, která by
v méně krizové situaci byla zcela určitě
přirovnána k cirkusu. Ano, je sice pravdou, že lidé opatření opravdu nebrali
a ani neberou tak vážně jako při jarním
uzavření, ale ono se opravdu není čemu
divit. Pokud sami lídři řídící stát v nouzovém stavu vypadají, že zcela nevědí,
jakým způsobem postupovat, opatření
mění třikrát do týdne, jak mají smýšlet
obyčejní smrtelníci?
Důvěra ve vládu i vládní opatření každý měsíc klesá a zcela určitě tento trend
nebude vypadat jinak ani v následujícím období. Stačí se podívat na zřejmě

nejdůležitější post koronavirové krize.
Ministr zdravotnictví zavře celou zemi
včetně všech restaurací, aby ho samého
v témže podniku nachytali. Navíc se ani
pan Prymula nedokáže pořádně domluvit s panem Faltýnkem na tom, kde
přesně seděli a kdo tam všechno byl... Nejen mě by jistě zajímalo, co tito pánové
v hojně diskutovaném prostředí projednávali, ale o tom až někdy příště. Po odvolání pana Prymuly se stal ministrem
zdravotnictví Jan Blatný, který shodou
okolností podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii na odvolání premiéra
Andreje Babiše. Politický bizár dokonán
k naprosté dokonalosti.
Celková opatření jsou pochopitelná, ale
ne zcela srozumitelná, především velmi
rozháraná. Jak to ve skutečnosti vypadá? To, co platilo o víkendu, v pondělí už
neplatí, aby to v úterý zase platilo, ale ve
středu se nově vše změnilo. Nejde o sci-fi,
ale realitu posledních týdnů. Mají-li se
občané sami vyvarovat prohřešků, po-

třebují stručná a jasná pravidla.
Nouzový stav a všechna opatření budou
určitě ještě pár týdnů v platnosti. Děti
se do školy jen tak asi nevrátí, i když si
stojím za tím, že minimálně první tři
ročníky by kontaktní výuku zcela jistě
potřebovaly. Pokud bychom se měli řídit
slovy šéfa ústředního krizového štábu
Jana Hamáčka, tak se nejen děti vrátí
do škol i k běžnému životu, až pokud
maximální denní nárůst nepřekročí tři
tisíce. To zcela upřímně do Vánoc opravdu nehrozí...
Letošní rok se lapidárně řečeno nevyvedl.
A i když každý z nás má na nastalý problém svůj názor, je potřeba si uvědomit,
že pokud všichni nebudeme dodržovat
vládou vyhlášená opatření, situace se
přinejmenším nezlepší… Nikdo z nás
nechce žít v uzavřené bublině déle, než je
nezbytně nutné. ALE ZATÍM VYDRŽME, PROSÍM! Na veškerá hodnocení,
známkování, tresty a odpovědnost bude
čas v klidnější době.

Nedůvěra roste, je se ale čemu divit?

Jan FERHAR

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Prostějovská nemocnice AGEL zažívá těžkou krizi.
Chybí jí na dvacet procent zdravotnického personálu a aktivně hledá
jak lékaře, mediky a sestřičky, tak
sanitáře. Mladý medik se k nastalé situaci vyjádřil a cítí, že je velmi
špatná.
Dvaadvacetiletý medik je nadšený
z hlášení prostějovského rozhlasu.
Překvapilo ho. „Pracuji v menším
městě, kde se několikrát za den z roz-
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se i k vlastnímu důvodu uzavření.
„Nám to připadá trochu nešťastné
rozhodnutí. Na prostějovské tržnici
se v tuto podzimní dobu opravdu
nepohybuje tolik lidí jako v Praze na
Náplavce. Dost nás to jako prodejce
mrzí a poškozuje. Opravdu si myslím, že riziko nákazy je určitě větší
ve všech supermarketech s potravinami, kde u pokladny stojí hlava na
hlavě,“ řekl na adresu opatření.
Už předtím vláda zakázala například prodej některých produktů na trzích. Po úplném uzavření trhu v Prostějově je pak
letošní prodejní sezóna definitivně
u konce.
(sob)

AKTUÁLNĚ Z NEMOCNICE

beránků nebo z prodeje punče na prostějovských vánočních trzích. Letos
předpokládáme, že trhy nebudou, ale
všichni, kteří si u Rotary stánku dali
punč loni, si mohou říci, že jejich peníze právě nyní pomáhají. Všem předem
děkujeme,“ vzkázala současná prezidentka klubu Emílie Hnízdilová s tím,
že Rotary klub Prostějov do budoucna
předpokládá půjčování přístroje i dalším institucím a zvažuje případný nákup dalších analyzátorů.

PROSTĚJOV Chodíte rádi pro
čerstvou zeleninu nebo květiny
a bylinky na trh? Máte smůlu.
Prostějovský magistrát koncem
minulého týdne nechal trh zavřít.
Důvodem mělo být jedno z nejnovějších nařízení vlády omezující počet lidí, kteří se současně
na trzích pohybují. Prostějovská
tržnice tak pro tento rok dostala
poslední ránu.
„Zavřeno má být, dokud budou
platit mimořádná opatření. Bohužel prý nejsou schopni zabezpečit
na tržnici omezený počet 20 lidí na
400 m2,“ poznamenal jeden z prodejců Oldřich Mlčoch. A vyjádřil

Rozšíření odběrových
i laboratorních kapacit
S ohledem na aktuální enormní poptávku po testování navýšily svou
kapacitu jak odběrová místa v nemocnicích skupiny AGEL, tak samotné
laboratoře. „Díky modernizaci přístrojového vybavením se nám daří navyšovat také testovací kapacity. Analýzy
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provádíme v našich laboratořích v Ostravě-Vítkovicích, v Prostějově a Plzni
a aktuálně dokážeme vyhodnotit až 3
tisíce vzorků denně,“ doplnil doktor
Herman.
AGEL je nejúspěšnějším soukromým
poskytovatelem zdravotní péče ve
střední Evropě. Jen v České republice
v současné době AGEL provozuje síť
nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další
specializovaná zdravotnická zařízení.
Od roku 2006 působí AGEL také na
Slovensku.
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Aleš Herman a dodává, že dalších 37
osob s onemocněním COVID-19 je
aktuálně hospitalizováno v Nemocnici
AGEL Jeseník.

ČECHY POD KOSÍŘEM Dělali
vše, co mohli, ale nebylo to nic
platné. Strašidelné prohlídky
zámku v Čechách pod Kosířem
musely být navzdory vytrvalé
snaze organizátorů zrušené. Zároveň je od středy 28. října do
odvolání celý zámecký areál uzavřen. Důvodem jsou samozřejmě
opatření kvůli šíření koronaviru.
Strašidelné prohlídky zámku v Čechách pod Kosířem patří k jedné
z nejpopulárnějších akcí v regionu,
jejíž kapacita bývá pravidelně vyčerpána. Jejich organizátoři je připravovali i letos. Vzhledem ke koronaviru
je však nejprve museli přesunout do
zámeckého parku, následně je přesunuli na polovinu listopadu. V průběhu uplynulého týdne však padlo
zásadní rozhodnutí. „Bohužel i my
se musíme smířit s ukončenou sezónou. Musíme též zrušit i náhradní termín strašidelných prohlídek,“
oznámil kastelán zámku Martin
Váňa.
Všichni, kteří se na prohlídky těší, si
tak budou muset počkat minimálně
na poslední dubnový den příštího

roku. „Rádi bychom je realizovali na várně udržet, jak jen to šlo,“ posteskl
Filipojakubskou noc,“ dodal Váňa.
si kastelán. Nakonec ale další otevření
Bez procházky, park zavøel parku hygiena nedoporučila. „Uvedli,
že je to nejednoznačné. Nejedná se
S pěknou procházkou se musí nově podle ní o běžný veřejný park, je navíc
rozloučit návštěvníci Čech pod Ko- uzamykatelný. A nyní se snaží hygisířem. Po interiérech zámku totiž do- enici zabránit setkávání většího pošlo k uzavření také přilehlého parku. čtu lidí,“ dodal Martin Váňa důvody,
Celý areál je od 28. října do odvolání proč došlo k uzavření. Park skutečně
zcela uzavřen a chodci už tak nesmí během října lákal davy lidí, a to nejen
obdivovat podzimní krásu areálu. o víkendech. „Při pěkných dnech bylo
Důvodem je koronavirus.
parkoviště pro dvě stě aut u parku té„Snažili jsme se park i okénko v ka- měř plné,“ poznamenal. (mls, sob)
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel) Téměř 500 pacientů s onemocněním
COVID-19, z toho přes 70 ve vážném stavu na oddělení ARO, je aktuálně hospitalizováno v nemocnicích
skupiny AGEL v České republice.
Nemocnice proto průběžně navyšují kapacity covidových lůžek. Laboratoře skupiny AGEL v těchto dnech
vyšetřily jubilejní sto tisící vzorek
a díky modernizaci přístrojového
vybavení budou nyní denně provádět až 3 tisíce analýz denně.
„Naše nemocnice neustále přidávají kapacity covidových jednotek. Tato lůžka
jsou vždy prakticky ihned obsazena,“
sdělil předseda představenstva společnosti AGEL a.s. MUDr. Aleš Herman,
Ph.D., s tím, že nejvíce vytížené jsou
nemocnice v Olomouckém kraji, které
v součtu pečují o více covidových pacientů než zdejší největší fakultní nemocnice v Olomouci. „Nemocnice AGEL
Středomoravské nemocniční v Prostějově, Přerově a ve Šternberku aktuálně
pečují o 176 covid-pozitivních pacientů, z toho 27 je ve vážném stavu na
oddělení ARO nebo JIP,“ upřesňuje

Město bez tržiště! obsazena,“ říká šéf zdravotnické skupiny AGEL

„Covidová lůžka jsou prakticky ihned
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PROSTĚJOV Občanům čekajícím
na koronavirový test vedle polikliniky prostějovské nemocnice začnou sloužit nové mobilní toalety.
Předminulý čtvrtek dopoledne je
na místo nechala dopravit radnice.
Vyhověla tak prosbě vedení nemocnice.
„S vedením zdravotnického zařízení
jsme v pravidelném kontaktu. Když
se objeví problém, který je třeba řešit, snažíme se nemocnici operativně
pomoci,“ říká primátor Prostějova
František Jura. Mobilní toalety stojí

POŘÍDIL Magistrát dodal nemocnici mobilní toalety
REVOLUČNÍ PŘÍSTROJ TESTUJÍCÍ COVID „Snažíme se vždy operativně pomoci,“ říká primátor Jura
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PRAHA, PROSTĚJOV Několik chyb, počínající kauza. Na druhou stranu dle
většinového názoru odborné veřejnosti muž na svém místě. To vše s sebou
nese nástup prostějovského rodáka do čela ministerstva zdravotnictví České
republiky. Jan Blatný ode dnešního dne „šéfuje“ aktuálně nejsledovanějšímu,
nejrizikovějšímu, ale hlavně nejdůležitějšímu resortu! Ten musel po známé
kauze nedobrovolně opustit Roman Prymula, který ev funkci vydržel pouhých
osmatřicet dnů. Jak dopadne Prostějovan, jehož jméno znali do uplynulého
týdne jen ti nejzasvěcenější?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jakub JUREK
Jana Blatného jmenoval ministrem zdravotnictví prezident České republiky Miloš Zeman ve
čtvrtek 29. října. Je jasné, že hned od počátku jej
čeká nelehký úkol, a to pokusit se zastavit epidemii nemoci covid-19. Dosavadní náměstek
a současně i primář dětského hematologického
oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně je uznávaným odborníkem, který má i zkušenosti ze
zahraničí. Na politické scéně je ale úplným nováčkem. Neduhy poznal prakticky okamžitě...
Jak řekl v úvodním projevu, v boji s koronavirovou pandemií nechce přitvrzovat. Na druhou stranu podle Blatného rozvolnění opatření nepřijde brzy. „Je třeba setrvat v nouzovém
stavu, a čísla začnou klesat. Nárůst se snižuje
a pro nás by to mohlo být to pomyslné světlo
v tunelu. Jestliže bychom ale nyní jakkoli opatření, která jsou teď, uvolňovali, tak bychom to
světlo nakonec vůbec nemuseli vidět,“ zhodnotil současnou situaci novopečený ministr
zdravotnictví. Jeho názor na covid-19 je trochu odlišný od jeho předchůdců. „Je trošku
horší chřipka. Na omezení její pravděpodobnosti šíření stačí ty nejzákladnější věci,“ vysvět-

lil ještě na jaře primář dětské nemocnice ve
FN Brno. Vyzývá k nošení roušek, dodržování
hygieny a omezení sociálních kontaktů. „Jsou
i jiné nemoci,“ připomněl ihned po svém jmenování.
Na jeho hlavu se ale už snesla i vlna kritiky.
Vyšlo totiž najevo, že je signatářem petice o odchodu Andreje Babiše z postu předsedy vlády
Milionu chvilek pro demokracii. Bohužel se na
konfrontaci s tímto faktem nepřipravil a zachoval
se neprofesionálně. Svůj podpis zprvu zapřel, evidentně nebyl na tento atak připraven. „Neumím
vám k tomu nic říci, prostě neumím,“ beznadějně
komentoval svůj podpis. Posléze však své původní vyjádření upřesnil a podpis dokumentu přiznal. Andreji Babišovi ovšem jeho podpis nevadí. „Do vlády se snažím vždy vybírat odborníky
a nevybírám je podle sympatií vůči mně,“ sdělil
předseda vlády.
Uznávaný odborník se také v pátek dvakrát spletl
při výpočtu reprodukčního čísla, které uvádí, kolik lidí nakazí jeden člověk infikovaný koronavirem. „Jestliže budeme mít tisíc nakažených a reprodukční číslo bude 1,5, potom se zvýší počet
na 1500. Takže jenom o pět set. Jestliže budeme
mít milion nakažených a reprodukční číslo bude
jenom 1,1, ke zvýšení dojde o sto tisíc,“ vyčíslil
Blatný při svém projevu v Poslanecké sněmovně.
Vysvětlení Ministerstva zdravotnictví na druhou
stranu říká něco jiného. „Číslo udává průměrný

„Strach nás paralyzuje a rozděluje. pojďme ho změnit v respekt,“ apeluje
Kdo je?

Foto: internet

počet dalších osob, které přímo nakazí jeden
nakažený pacient. Například reprodukční číslo
2 znamená, že jeden nemocný nakazí přímo
další dvě osoby, které mohou nemoc dále šířit,“
vysvětlil resort zdravotnictví v tiskové zprávě.
Laicky řečeno – pokud je nakažených milion
lidí, tak se při reprodukčním čísle může nakazit
dalšího 1,5 milionu. Tudíž ne 500 000, jak mylně vysvětloval ministr Blatný.
Je tedy jasné, že nepřišel na scénu jako rozený
politik. Přece jen je to „jen“ lékař, a musí se
v této problematice naučit chodit. Při svém
prvním projevu ale pronesl hodně důležitou větu. „Strach nás paralyzuje a rozděluje,
pojďme ho změnit v respekt,“ apeloval na
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WƌŽĨĞƐŶĢ ƐĞ ǌĂŵĢƎŝů ŶĂ ůĠēďƵ ĚĢƚş Ɛ ƉŽƌƵĐŚŽƵ ƐƌĄǎůŝǀŽƐƚŝ
ŬƌǀĞ͘ĞŶƚƌƵŵǀƌŶĢ͕ŬƚĞƌĠǀĞĚĞ͕ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞƐŽĚďŽƌͲ
ŶşŬǇĂŶĞŵŽĐŶŝĐĞŵŝƉŽĐĞůĠŵƐǀĢƚĢ͘EĂ>ĠŬĂƎƐŬĠĨĂŬƵůƚĢ
ďƌŶĢŶƐŬĠDĂƐĂƌǇŬŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇǌşƐŬĂůǀƌŽĐĞϮϬϬϱǀĞůŬǉ
ĚŽŬƚŽƌĄƚǀŽďŽƌƵƉĞĚŝĂƚƌŝĞ͘sƌŽĐĞϮϬϭϵƐĞǀŽďŽƌƵƉĞĚŝͲ
ĂƚƌŝĞŚĂďŝůŝƚŽǀĂů͘
sĞēƚǀƌƚĞŬϮϵ͘ƎşũŶĂŚŽDŝůŽƓĞŵĂŶũŵĞŶŽǀĂůŶĂƉŽƐƚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘EǇŶşŚŽēĞŬĄŶĞůĞŚŬǉƷŬŽů͕ĂƚŽ
ƉŽŬƵƐŝƚƐĞǌĂƐƚĂǀŝƚĞƉŝĚĞŵŝŝŶĞŵŽĐŝĐŽǀŝĚͲϭϵ͘
všechny občany České republiky.
A nemyslel jen covid-19. „Mluvím
i o strachu většiny z nás o živobytí, budoucnost, o výchovu dětí. Každý z těch strachů
je stejně závažný,“ přidal Blatný. Obrátil se
také na média. „Potřebujeme změnit náladu ve společnosti. A k tomu potřebuji vás
novináře! Změňte náladu ve společnosti.“
Vláda České republiky prozatím za jeho půso-

bení nepřidala žádná závažná
omezující opatření. Sám Jan
Blatný, stejně jako Andrej Babiš, nás
vyzývá ke klidu a dodržování restrikcí. Věřme
tedy, že si rodák z Prostějova povede lépe než
předchozí ministři a zvládne nelehký úkol krizového manažera, svou odbornost a znalost
nemocničního prostředí zúročí v likvidaci epidemie v České republice.
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV I v současné době se dá sportovat, a dokonce pořádat velké akce. Nevěříte?
O opaku vás třeba přesvědčí na 5. listopadu připravované Mistrovství České a Slovenské
republiky v šipkách. Téměř 200 hráčů si to spolu rozdá přes internet a nebude chybět ani
stopa z Prostějovska. „V Pavlovicích jsme hrávali i první ligu a v Humpolci jsme v roce 1998
byli na MČR. A pak jsem dvacet let nehrál,“ uvádí jeden z přihlášených Lukáš Kučírek. Nynější
obyvatel Dřínova se rozhodl, že ale tentokrát zkusí své štěstí, zúčastní se a změří síly s dalšími čtyřmi protivníky ve skupině. „Je mi jedno, kolikátý skončím. Úspěch bude jakékoli jiné
než páté místo. Chci si hlavně zahrát,“ usmívá se krátce před startem akce.

.CFKUNCX-WéÊTGMUGRQNGVGEJXT¾VKNMwKRM¾O0[PÊVQ\MWUÊPCURQLGPÆO
OKUVTQXUVXÊèGUMCC5NQXGPUMC
Foto: Facebook

0U@RD@>UFJQµNOüÁG@G<U<M@KM@  Pavel Navrátil byl OpNDőHPUHSUH]HQWDFHIRWEDOLVWHNÿ5
Q-MJNOîEJQî<G@I@CMµG< SőLNYDOLÀNDĀQtPVWőHWQXWt0(çHQYHäSDQěOVNX

Foto: Facebook

PROSTĚJOV I sportovní statistiky
občas matou. Příkladem může případ Terezy Szewieczkové, která coby
fotbalistku měla kdysi válet v Prostějově. Přestože je u dvaadvacetileté
hráčky uvedené hned na třech oficiálních zdrojích, že před devíti lety
vyrazila na zkušenou do tehdejšího
1.FK. Avšak nikdy za něj – jak Večerníku sama prozradila v exkluzivním
rozhovoru – nehrála!
Za nepřesnost může pravděpodobně
prodej licence Vítkovic Prostějovu –
právě na severu Moravy totiž jednu
dobu působila. Jelikož se však nynější
reprezentační záložnice skvěle uvádí v zápasech kvalifikace o ženské Euro a naposledy nádherným lobem zaznamenala
gól proti Ázerbájdžánu, rozhodli jsme se
ji stejně o rozhovor požádat – Prostějov,
Neprostějov.
Interview si můžete přečíst už teď na
www.vecernikpv.cz.
Připomeňme, že české fotbalistky v kvalifikaci o ME střídají horší výsledky s lepšími. Po prohře s favorizovaným Španělskem je čekal slabý Ázerbájdžán, kdy

+JC@E=<GDNO½

KMJ?îG<GDFJMJI<QDMPN
PROSTĚJOV Počet sportovců prostějovského regionu, kteří onemocněli
covidem-19, roste úměrně tomu, jak
rychle se šíří tato choroba v celé české
populaci. Nedávno koronavirus „zavítal“ i mezi nohejbalisty TJ Sokol I.
Ti ještě v sobotu 3. října odehráli svůj poslední duel základní části Ligového poháru družstev mužů ČR 2020 ve Vsetíně,
kde podlehli jasně 0:6. Tím jim vlastně
skončila letošní sezóna krátce předtím,
než se začala razantně zpřísňovat hygienická opatření včetně stopky pro téměř
veškerý sport.
„Uvažovali jsme, jestli ještě absolvujeme
nějaké tréninky, než úplně skončíme. Ale
nejprve byla uzavřena vnitřní sportoviště, potom omezili shromažďování osob.
A následně někteří členové týmu dostali
koronavirus,“ prozradil Večerníku trenér
Sokola I Richard Beneš.
Mezi ochořelými byl rovněž on sám.
„Mám už nějaký věk, takže to pro mě
nebyla žádná sranda, s covidem jsem se
musel poprat. Pozitivní výsledek testů
oznámili i některým hráčům, ovšem
kluci neměli vůbec žádné příznaky, nebo
jen mírné. Jsou ještě mladší, a navíc sportovci,“ pousmál se Beneš rád za to, že vir
zdárně přemohl.
(son)
Exkluzivní rozhovor s Richardem Benešem čtěte na straně 39

naopak Češky dominovaly a zaslouženě
získaly tři body. Výrazně k nim pomohla právě Szewieczková. „Viděla jsem, že
krajní hráčku má spoluhráčka pokrytou
a že to soupeřky zkusí rozehrát nakrátko. Šla jsem tedy do presinku, míč se ke
mně naštěstí dočkala a bylo to. Ani jsem
to nečekala,“ usmívá se šťastná střelkyně,
která hezkým lobem trefila gól na 3:0.
I její branka navíc přispěla k tomu, že jsou
Češky nadále ve hře. „To je hlavní. Nyní
se rveme o druhé místo ve skupině, chceme do baráže a následně na mistrovství
Evropy. Rozhodně tam chceme a máme
na to,“ vzkazuje hráčka.
(sob)
saa

SEVILLA, PROSTĚJOV Na
volejbal musel lékař ženského
A-týmu VK Prostějov Pavel Navrátil poslední dobou zapomenout kvůli celostátnímu zákazu
sportování. Díky své dosavadní
práci i kontaktům ve fotbalovém
prostředí však prožil mimořádně
zajímavou zkušenost, když se stal
součástí výpravy reprezentace žen
České republiky pro zápas kvalifikace Mistrovství Evropy 2021 ve
španělské Seville!
Náročný duel hostilo hlavní město
Andalusie v pátek 23. října večer a logicky jej provázela přísná hygienická
opatření včetně toho, že se hrálo bez
diváků. A po opakovaném testování
na koronavirus jak před odletem, tak
po něm přímo na místě.
„Dosud jsem působil u dívčích výběrů U14, U17 i U19, takže jsem
z dřívějška znal několik hráček,

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

hlavního trenéra Karla Radu a část
realizačního týmu. Všichni mě přijali
perfektně. K družstvu jsem se dostal
operativně místo doktora Čecháka,
který mi volal, jestli bych za něho
mohl ve Španělsku zaskočit. V tutéž
dobu jsem měl původně být s reprezentační devatenáctkou, kterou vede
můj syn, na soustředění v Písku. To
však bylo kvůli covidu zrušeno, takže moje cesta na jihozápad Evropy
nevadila,“ prozradil Večerníku Pavel
Navrátil.
„V letadle jsme byli jako výprava
sami, na pokojích hotelu taky. Před
hotelovým vchodem přitom hlídali
policisté, navíc UEFA nám procházky venku zakázala a každou cestu autobusem na stadion doprovázela policejní eskorta. Prostě bezpečnost na
prvním místě! Z krásné Sevilly, což
je páté největší španělské město, tak
zbyl jen pohled oknem. Přesto jsem

5RQNGéPÚUPÊOGMTGCNK\CéPÊJQVÚOWP¾TQò¾MWXGFGPÆJQMQWéGO-CTNGO4CFQW
FoVQCTEJKX2CXNC0CXT¾VKNC

si celý pobyt snažil užít, včetně samotného zápasu. Byť holkám proti
špičkovým soupeřkám na jiném levelu tolik nevyšel, Španělky patří ke
světovým celkům,“ připojil Navrátil.
Češky nakonec podlehly favoritkám
své kvalifikační skupiny v dost sledovaném mači jasně 0:4, ovšem po ná-

nnavrátil
avvráátil s ččeskou
eskou repre
reppree v se
seville…
evillee…

vratu domů si v dalším utkání v Chomutově poradily podobně hladce 3:0
s Ázerbájdžánem. A mají slibně nakročeno k postupu do baráže o účast
na šampionátu. „Když se podaří
zdolat Moldavsko a Polky prohrají
ve Španělsku, je to tam,“ uzavřel lékař
prostějovských volejbalistek. (son)
ZHQVQCTEJKX2CXNC0CXT¾VKNC
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Těžký, přetěžký úkol čeká regionální fotbalové
svazy. Před jarní částí sezóny se totiž budou muset
vymotat z pasti zvané rozpis zápasů. Ani tak to není
vždy jednoduché, týmy pak ve velkém hrají mimo
dané termíny, v průběhu jara i podzimu se nejeden
zápas přesouvá kvůli nezpůsobilému povrchu.
Jaro 2021 však bude obzvlášť „vypečené“. Zbývá
totiž odehrát obrovské množství zápasů. Z podzimu se nestihla tři, v některých případech ale až šest
utkání, některé týmy navíc stály kvůli karanténě.
V tabulkách je to tak znát, třeba v 1.B třídě zbývá
některým týmům odehrát ještě mnoho zápasů,
i Jesenec-Dzbel jich má na svém kontě jen osm
a Smržice devět.
Svaz přitom nemá moc na výběr, co s rozháranou
sezónou udělat, navíc tak, aby byla regulérnost
soutěží co nejvyšší. Varianty jsou fakticky tři. Začít dříve a riskovat, že nebude na fotbal počasí,
nebo naopak hrát až do července s tím, že týmům
budou chybět hráči. Případně je zde ještě možnost vložených středečních utkání, při nichž ale
opět mnozí fotbalisté budou chybět. Ne každý
bude moci být v pět na place a hrát fotbal. Jsou
to prostě pracující lidé, často od rodin. Případně
studenti.
Zdá se zkrátka, že ani jedna z variant není úplně
ideální. Už nyní, více než čtyři měsíce před obvyklým začátkem fotbalového jara, je zřejmé, že
lidem zodpovědným za los utkání není co závidět.

Odezdikezdismus. Tento termín se hodí pro mnohé
jevy a činnosti, které jsou vidět v české společnosti
i v české politice. Momentálně tak můžeme označit
třeba vládní koronavirové zákazy, které nepoškozují
sport. Ne, ony ho přímo ničí.
Česká republika se zkrátka zachovala ke statisícům
sportovců a tisícům těch, kteří si sportem vydělávají
na živobytí, vskutku macešsky. Zatímco léto i září byly
pro sport příznivé, opatření pro ně neplatila (maximálně ta o počtu diváků, která ale fakticky mohla
zprvu poškodit jen nejvyšší hokejovou a fotbalovou
soutěž), nyní je zde úplně jiný extrém. Současně vláda v létě dělala, jako kdyby se nic nedělo, opájela se
úspěchem z takzvaně zvládnuté první vlny koronaviru (ponechme teď stranou polemiku, zda ji Česká
republika zvládla s pomocí vlády nebo její činnosti
navzdory). A najednou se v říjnu rozjede šílená hitparáda chaoticky skládaných opatření, která si připsala
už mnoho obětí, mezi prvními sport.
Ze zahraničí je přitom vidět, že to jde, že často sportovní soutěže fungují alespoň na profesionální úrovni. Příkladem nám může být Švýcarsko, Rusko nebo
Rumunsko, kde dál alespoň profi soutěže běží. I když
třeba s omezeními pro diváky.
I představitelé českého fotbalu a hokeje se snaží o to,
aby aspoň před prázdnými tribunami mohli hrát.
Uvědomují si, že tento postup je méně zničující než
úplná stopka. Otázka je, zda si to brzy uvědomí vláda.
Nebo se rozhodla sport v zemi definitivně potopit?

Být ministrem zdravotnictví? Když si člověk odmyslí pro
většinu z nás nepředstavitelný plat, rozhodně to není žádná pohádka. Zvlášť ne v dnešní době, kdy se tento ministr
dostává pod mnohem větší tlak než obvykle. I ze strany
sportovních svazů a unií. Důvod je nasnadě. Ministerstvo, pod něž spadá mimo jiné také hygiena, může působit na rozvolňování nebo zpřísňování pravidel. I udílení
v Česku tolik oblíbených výjimek.
V těch se ovšem téměř zapomnělo na sport. V současné situaci mohou lidé sportovat. Ale pouze sami nebo
ve dvou. Profi sportovci sice mají pár výjimek, jenže
nemohou využívat sociální zázemí, vnitřní sportoviště,
nemohou být v neomezeně velkém počtu…, a hlavně
nemohou absolvovat zápasy či závody, což ostatně platí
pro český sport plošně.
Naděje sportovců se nyní mohou upínat nejen k počtům
nakažených, ale také k novému ministrovi. Byl zde ministr Vojtěch, symbol loajálnosti, pak ministr Prymula, symbol tvrdosti a později jednotka směšnosti. Nyní je v čele
ministerstva pan Blatný, který hned v prvních dnech přišel s tím, že sousloví „přitvrdíme opatření“ od něj neuslyšíme. O plošných opatřeních to sice premiér, jeho nový
nadřízený, v létě tvrdil taky, ale co už…
Přesto se může zdát, že nové obsazení ministerstva může
být zasvitnutím naděje. Zatím jsme totiž byli svědky
hlavně bezhlavého a zjevně nepromyšleného zakazování, kdy a nač si politici vzpomněli. Dokáže se trendu ministr vzepřít a vnést do rozhodování vůči (nejen) sportu
špetku racionality?

www.vecernikpv.cz
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923 – Petr Halouzka, Lukáš Sohlich,
Lukáš Zelina (všichni Určice), Adam
Jurníček (Čechovice), 922 – Petr Pazdera (Kostelec na Hané), 919 – Petr
Kutný (Plumlov), 918 – Tomáš Kopp
(Nové Sady), Jaroslav Tylich (1. HFK
Olomouc „B“), 915 – Šimon Pospíšil,
Libor Skopal (oba Dub nad Moravou),
914 – Michal Gajdoš, František Plajner
(oba Kojetín-Kovalovice).

Minuty:

2 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou), 1 – David Preisler (Kostelec na
Hané).

Ètyøi
branky:

14 hráčů včetně Jana Veselého, Matěje Hatleho a Štěpána Hanáka (všichni
Čechovice), Petra Kutného a Karla
Fajstla (oba Plumlov), Michala Bureše (Určice).

¤HUYHQÅNDUW\

7 – Daniel Lýsek (Kojetín-Kovalovice),
6 – Radek Štěpánek (Určice), Jakub Hrabal a Tomáš Kytlica (oba Beňov), Adam
Dlouhý (Slavonín), 5 – David Chrastina
(Opatovice), Libor Skopal (Dub nad Moravou), Tomáš Jura (Kojetín-Kovalovice).

lOXWÅNDUW\

1 – Karel Fajtsl (Plumlov), Radek
Štěpánek (Určice), Vojtěch Novotný (1. HFK Olomouc „B“), David
Preisler (Kostelec na Hané).

Hattricky:

15 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou),10 – David Preisler (Kostelec na
Hané), 9 – Filip Halouzka (Čechovice),
8 – Erik Němec (1. HFK Olomouc), 7
– Milan Novotný (Nové Sady), Radek
Štěpánek (Určice), 6 – Jan Blaha (Nové
Sady), Karel Fajstl (Plumlov), Marek
Grmela (Protivanov), Filip Machač
(Beňov).

Nejlepší
støelci
VRXWÈzH

,$VNXSLQD%
LQGLYLGXiOQt
VWDWLVWLN\

budeme bavit o tom, jak přistoupit
k dalším utkáním. Tedy jak připravit
termínové listiny třeba pro případ, že
by se sezóna prodlužovala,“ uvedl pro
Večerník Stanislav Kaláb.
Na konec zápasů byli připraveni kromě kraje i třeba v Plumlově. „Když se
poprvé rušila utkání, už jsme počítali
s tím, že zbylé zápasy nebudou. Byl
by to nesmysl i vzhledem k počasí,“
vyjádřil se trenér „A“-týmu Petr Matoušek. I on byl dotázán, jak by rozřešil nelehkou situaci s jarními koly
a dohráváním promeškaných zápasů.
„V létě by to možná bylo lepší než ve
vložených středách, i tak by ale bylo
těžké shánět lidi po dovolených. Konečné rozhodnutí však neovlivníme,“
přenechal Matoušek zodpovědnost
na vyšší šaržích.
Nabízí se ještě jedna možnost. A sice
začít hrát dříve, na umělém povrchu.
Jedno takové hřiště má k dispozici
Konice. „Určitě bych začal s fotbalovým jarem o něco dřív. Myslím si, že
někdy v únoru klidně můžeme hrát,“
míní starosta konického Sokola Ladislav Bílý, který připomíná, že se musí
dohrát tři kola, a navíc co nejvíce
odehrát, jak to jen půjdě. Obává se
totiž, že i do jarní části sezony zasáhne koronavirus. „Výsledkem nejspíš
bude takový rozpisový kočkopes,“
posteskl si Bílý.
Nad tím, co na jaře bude, dumají rovněž v Lipové. „Otázka je, zda by počasí
vůbec umožnilo začít se soutěžemi

I okresní soutěže se na podzim už nerozběhnou. Po nucené čtrnáctidenní
protahované pauze bylo o ukončení
rozhodnuto v minulém týdnu. Nej-

Vrahovice:
koronaèíslùm
nevìøíme

dříve. A pokud jde o možnost hrát na
umělkách, tak sice nemáme s tímto
povrchem tolik zkušeností, museli bychom se s tím nějak vyrovnat,“ nechal
se slyšet Pavel Růžička.
Brzy by se už mělo vědět o jarních
zápasech více. Čemu by ale dal přednost předseda olomouckého KFS?
„Osobně bych měl radši konec sezóny
později než třeba vložené středy. Ne
na téhle úrovni. Tady nejsme profíci,
ale chlapi z vesnic, kteří se fotbalem
jen baví,“ poznamenal Stanislav Kaláb.

vyšší okresní soutěž tak stihla prvních
deset zápasů, další tři kola a jarní předehrávka budou muset být odloženy
do jarní části, která tak zřejmě začne
o něco dříve, pokud to koronavirová
situace a počasí povolí. „Už když se
soutěž přerušila na čtrnáct dnů, tak
jsme si mysleli, že se letos nerozběhne. Nás to velmi mrzí, přece jen forma
byla velmi dobrá, dařilo se nám, ale
bohužel jsme v tom nemohli pokračovat. Vůbec jsme nepočítali, že po tak
dlouhé pauze bude forma až taková.
Teď můžeme doufat, že do jara se dá
situace dohromady a nechají nás jarní
část odehrát, aby se měli i lidé na co
dívat a bylo možné se zase bavit o fotbale,“ říká kouč Dobromilic Michal
Rochla, který s mužstvem ukončil
podzimní část na druhém místě.
„Jestli si někdo bláhově myslel, že se
po čtrnácti dnech sezóna rozjede, tak

-QPGE UTCPF[ HQVDCNQXÚ RQF\KO UMQPéKN 0CRąÊMNCF -TCNKEÊO X OQFTÆO  RąKFCNQ
TQ\JQFPWVÊPCPGLKUVQV÷WFTåÊUG"
Foto. Michal Sobecký

se musel hodně mýlit. Buďme rádi, že
sezóna vůbec začala a odehráli jsme
deset kol. Teď je situace ještě horší,
než když se fotbal stopl. Na jaře by
se mohlo začít o něco dříve, pokud
to počasí povolí, snad se zvládne
odehrát kompletní ročník. Myslím,
že to si přejeme všichni,“ doufá lodivod Němčic nad Hanou Pavel Voráč.
Jinde jsou prohlášení radikálnější.
„Já těm číslům upřímně nevěřím, jde
pouze o vyvolání strachu mezi lidmi.
S tím, že se podzim nedohraje, se
po přerušení už tak nějak počítalo,
ale mě osobně hodně zaskočila už
samotná stopka. Věřím, že na jaře se
to stihne i dohrát a bude odehrán
kompletní ročník. Taky si ale myslím,
že až pandemie skončí, budou se určití lidé za věci zodpovídat,“ přiznává
svůj postoj na věc kouč Vrahovic David Mezuliánek.

yy Jak po organizační i po herní
stránce hodnotíte fotbalový podzim?
„Myslím, že od organizování turnaje
přípravek až po mužské soutěže proběhlo všechno v pořádku. Když byl
nějaký problém, tak komunikace s oddíly probíhala bez problémů jak přes
telefony, tak přes e-maily. Vždycky
jsme se domluvili, takže v tomhle to
bylo v pohodě. Po herní stránce byla
utkání, která byla kvalitativně horší,
ale samozřejmě i ta méně kvalitnější.
Bylo to zápas od zápasu. Pár jsem jich
viděl celých a nikde nebyl zásadnější
problém.“
yy S čím jste se jako nováček v pozici sekretáře musel poprat? Nastal
nějaký zádrhel?
„Tak vesměs jsme si poradili jak s kolegy ze Sportovně-technické komise,

Michal SOBECKÝ

tak i z disciplinární komise. Nemyslím
si, že by vznikl nějaký problém. Nebo
že by se muselo volat do Prahy…,
všechno jsme si tady vyřešili dle řádu,
který máme k dispozici.“
yy Bylo pro vás těžké skloubit pozici sekretáře a rozhodčího?
„Já pískám pouze o víkendech, dá se
tedy říct, že to lze stíhat ve volném
čase. Takže není to zase nějak extrémně časově náročné. Samozřejmě jsou
týdny, kdy je práce více, a pak takové,
kdy je jí mnohem méně. Je to týden
od týdne.“
yy Do letošní sezóny se přihlásily
do III. třídy také dva týmy z Olomoucka. Jak to zpětně hodnotíte,
bylo to oživení soutěže?
„Co mám informace, tak určitě šlo
o pozitivní oživení. Neslyšel jsem žádnou negativní reakci jak od rozhodčích, nebo od klubů. Myslím si, že to
bylo jen ku prospěchu.“

PROSTĚJOVSKO Konec. Fotbalový podzim letos zažil derniéru
s předstihem, kvůli koronaviru se začátkem října musely ukončit krajské i okresní soutěže. A na podzim už se nerozjedou. Je
tak načase začít bilancovat, co dosavadní část přinesla. Jedním
z nejpovolanějších lidí, kteří mají k průběhu soutěžního ročníku
2020/2021 co říct, je sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček (na
snímku). Nemá za sebou přitom nic lehkého, funkce se chopil teprve na jaře, před sebou měl přitom dvě koronavirem přerušené
sezóny a také nově vytvořený Pohár OFS Prostějov.

yy Co by se dělo, kdyby jeden
z nich postoupil? Musel by se vrátit
na Olomoucko?
„Tak to teď netuším, jak je to v řádech.
Docela jste mě zaskočil. (úsměv) Já ani
nevím, jestli by byl zájem, týmy přešly
k nám do okresu, protože nechtěly
jezdit velké dálky. Takže podle mě jim
to takto vyhovuje, jezdí pořád kolem
patnácti dvaceti kilometrů. Ale nevím,
jak by se to řešilo. Je to docela zajímavá
úvaha.“
yy Když jsme u těch překvapení, je
nějaký tým, který vás herně překvapil nebo zklamal?
„Určitě mě mile překvapily
Kladky, viděl jsem dva jejich
zápasy v poháru. Takže ty mě
opravdu mile překvapily.
A kdo mě zklamal? To vám
asi takhle neumím odpovědět,
těžko říct.“
yy Co ukázal nový formát
okresního poháru? A dokáže
se podle vás dohrát? Bude to asi
dost divoké s termíny...
„My jsme dohráli okresní fázi, teď je
na řadě krajské kolo. Samozřejmě problém termínů tu vzniká, na jaře jich
nebude moc. Je potřeba dohrát
některá kola z podzimu.
Takže dohrání poháru
bude oříšek, ale musí se
Foto: internet

to zvládnout. Co se týká formátu, tak
herní systém se bude odvíjet od počtu
přihlášených. Možná se to posune o týden nebo vloží další středa, kdyby bylo
potřeba odehrát navíc jedno kolo. Ale
myslím si, že zůstane stejný. Ohledně
organizace si tak myslím, že hraní doma
u týmů, které jsou hůře postavené, je
spravedlivé. Pokud budou mít kluby
do příště nějaké připomínky, náměty,
tak se samozřejmě nebráníme možné
změně. Myslím si
ale, že stávající systém
b y l
v pohodě.“
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Sportovní soutěže, zejména ty regionální, amatérské, zažívají černý rok. Minulá sezóna byla kvůli
koronaviru zkrácená, ta aktuální
přišla na podzim o třetinu zápasů.
A nyní už je definitivně jasné, že
se ani tento podzim už nerozjede.
Soutěže stihly deset kol, pak přišel
konec, ostrá uzávěra a fotbalistům
zbyly jen oči pro pláč. Nyní už je
definitivně jasné, že už se podzim
nerozběhne. Je to očekávané? Je. Je
to smutné? Taky.
Na druhou stranu je pravda, že hrát
na hřištích – snad mimo umělou trávu, které tolik v okrese není – v půlce
listopadu a později by nedopadlo
dobře. Špatné počasí by spíše fotbalistům zápasy znechucovalo, přibývalo by zranění. A pokud mají brzy
teploty klesnout na nulu, stala by se
ze hry dost nebezpečná záležitost.
Navíc při dnešní situaci je prakticky

jasné, že vláda ještě nějakou dobu
soutěže nepovolí. A i kdyby, jak by
vypadaly regionální zápasy zcela
bez diváků? Navíc v soutěžích, odkud se obvykle na veřejnost přenosy
z místa nedostanou? Měly by vůbec
smysl?
Očekávání se zkrátka potvrdila,
zbytek podzimu bude bez regionálního fotbalu. Nejen plejeři tohoto
sportu nyní musí doufat, že vláda do
budoucna zvolí poněkud jinou taktiku, jak na koronavirus. Hrozí totiž
nebezpečí, že by se při dalších a dalších vlnách opět vše zavíralo a kolektivní amatérský sport by byl znovu
jako první na ráně. A právě takovou
poslední ranou z milosti by pro vesnický fotbal byla situace, kdy by se
vlastně ani nevyplatilo soutěže vůbec zahajovat. Vždyť kdo by do toho
šel při vědomí, že po pár zápasech by
se stejně vše muselo odpískat?

Očekávané se stalo realitou

Deset a pak konec

Michal SOBECKÝ

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Stopku dostala také
Moravskoslezská divize žen, takže
poslední tři kola jsou v nedohlednu.
Minimálně do jara 2021. V letošním
ročníku divize přibyl ke dvěma stálicím ještě Protivanov. Celkově ale
podzimní část ani jednomu z mužstev nevyšla zcela podle jeho představ. Všechny tři regionální celky už za
sebou měly také pauzu, takže do přerušení soutěží odehrály pět utkání.
U Držovic svítí v kolence bodů nula,
která se po spoustě odchodů hráček
do Protivanova dala očekávat… Více
než výsledky je pro svěřenkyně trenéra Jetela důležité, že fotbalem se stále
baví. V Mostkovicích věřili v lepší
start do ročníku. Pouhé dva body
jsou zatím velkým zklamáním a předposlední místo v tabulce vypovídá za
vše. Protivanov si ve své premiéře připisoval hlavně remízy a se šesti body
na tom není o moc lépe než zbylá dvě
mužstva.
Otázky před novou sezónou zcela jistě
budilo nové mužstvo v Protivanově. Po
nedohrané podzimní části dopadly ženy
vedené Bronislavem Ptáčníkem nejlépe
z regionálních celků, ale ani tak se nedá
hovořit o bůhvíjakém úspěchu. Na druhou stranu si připsaly pouze jedinou
porážku, bohužel pro ně však tři zápasy

pouze remizovaly a nedokázaly urvat
další cenné tři body, které by znamenaly
lepší postavení v nedohraném podzimu.
„Naše kmenové hráčky jsme zapůjčovali do Držovic, letos jsme se rozhodli, že
založíme vlastní ženský tým a jsme s tím
spokojení. Diváci nás chodí podporovat,
holky vytvořily dobrou partu a fotbalem se baví, to je pro nás důležité. Bodů
jsme sice mohli získat více, ale i tak u nás
panuje na první ročník spokojenost.
Bohužel situaci ohledně pandemie neovlivníme a doufáme, že se situace snad
uklidní,“ konstatoval pro Večerník trenér
Protivanova Bronislav Ptáčník.
V Mostkovicích do sezóny vstupovali
s vyššími ambicemi než v loňském ročníku. Realita ale trošku pokulhávala.
Nejvíce mužstvo mrzí remíza s Březůvkami a domácí nezdar s Vlkošem.
„U holek jsme letos předpokládali, že bychom mohli dosáhnout lepších výsledků i umístění než v předchozí sezóně.
Neodehráli jsme špatný zápas s Protivanovem, nejvíc mě ale mrzí prohra s Vlkošem, největší pozitivum na té porážce
bylo asi to, že si holky vyčistily vzduch
v kabině, kdy si vyříkaly věci, o kterých
se dříve v kabině nemluvilo, i když jsem
cítil, že to některé hráčky mají na srdci už
delší dobu. Teď nás čeká zřejmě pauza
až do jara, takže věřím, že do té doby se

nám už podaří zlepšit nejen výsledky,
ale také herní projev, kde máme určitě
na víc,“ říkal trenér Mostkovic Ondřej
Milar.
To v Držovicích panují úplně jiné problémy než u zbylých dvou mužstev.
Celek okolo trenéra Jetela opustila velká
řada hráček ještě před začátkem ročníku,
kdy drtivá většina z nich skončila v Protivanově. To se samozřejmě ukázalo
i v nedokončeném podzimu, kde hráčky
Držovic sbíraly jednu porážku za druhou. I přes nelichotivé výsledky to ale

(QVQ6QO¾w-CN¾D

holky nevzdávají a dále se baví fotbalem,
což je určitě to nejdůležitější. „Všechno je pro nás v letošní sezóně opravdu
těžké. Moc dobře si uvědomujeme, že
v současné době nemáme kvalitu na to,
abychom dokázali porážet ostatní celky v naší divizi. Holky to ale nezabalily
a makají. Těší mě i jejich radost ze hry,
i když samy vědí, že každý zápas je spíše
otázkou toho, o kolik prohrají. Přesto to
nevzdáváme a do jara by to mohlo být
zase o něco lepší,“ přiznává lodivod Držovic Tomáš Jetel.
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zkuste to přes mobil
strana 48

je spuštěna, podívejte se

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

nejčtenějšího regionálního
periodika

V

poslední zasedání disciplinární komise.

15 Let bylo nejmladšímu hráči, který se aktivně zapojil do zápasů.
16 Týmů z Prostějovska hrálo mezi muži krajské soutěže.
24 Penalt se kopalo v utkání mezi Mostkovicemi a Jezernicí.
28 Zápasů týmů z Prostějovska skončilo vítězstvím s vychytanou nulou.
139 Zápasů odehrály týmy z Prostějovska v krajských soutěžích mužů.
157 Hráčů se zapojilo do krajských utkání mužů z Prostějovska.
256 Diváků navštívilo utkání mezi Klenovicemi a Vrchoslavicemi.
4 300 Takovou pokutu hráčům a vedoucím z Prostějovska vyměřilo

a David Preisler.

3 Jen tři vynechaná utkání se na podzim týkala týmů z Prostějovska.
6 Nul v řadě dokázal udržet konický brankář Patrik Huňka.
10 Gólů dokázali nastřílet nejlepší střelci z Prostějovska Roman Kamený
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PROSTĚJOVSKO Derby nemá
favorita. Tato známá poučka nejen
z fotbalu na podzim platila. Alespoň na řadě trávníků Prostějovska.
Vlastně už v prvním kole I.A třídy
skupiny „B“ Olomouckého KFS se
potvrdilo v zápase favorizovaných
Čechovic s Plumlovem. Plumlov
vyhrál 4:2, a navíc zaslouženě.
Bod vyválčily nečekaně i Kralice
s Lipovou, ale taky derby Smržic
s Jesencem-Dzbelem přineslo nečekaně hladkou výhru hostí v poměru 5:2.
Podobné souboje však vypadají různě. V případě Pivína a Klenovic na
Hané jde o divokou bitvu plnou karet, emocí i hlučících diváků. „Hlavně že to máme za sebou. Tyto zápasy
nemám rád,“ uvedl po posledním

vzájemném utkání klenovický trenér Vladimír Horák. „Těžko se hraje
v deseti proti čtrnácti,“ glosoval pak
dění na hřišti po utkání 3:0 pro Klenovice trenér Pivína Jaroslav Svozil
starší. Menší zadostiučinění pak přišlo ve chvíli, kdy byli za svůj výkon
v zápase rozhodčí potrestáni.
Příliš se v derby nedařilo ani Čechovicím. Ze čtyř zápasů se soupeři
z Prostějovska vyhrály pouze jeden,
a to s Určicemi. „Zápasy s Plumlovem
a s Protivanovem jsme odehráli na
začátku sezóny. Výsledky ale nebyly
dobré, protože šlo o derby. Doplatili
jsme na chyby a momentální formu,“
okomentoval ztráty se slabšími celky
trenér Čechovic Lukáš Koláček. Ještě
méně slavné výsledky pak měli hráči
Jesence-Dzbelu. Ve Smržicích dostali

„pětku“. „Ono se nám v derby celkově
přestalo dařit už tak dva roky dozadu.
Problém je, že se nikdy nesejdeme
pořádně ve stabilní jedenáctce. Proti
Hané jsme však letos byli vyrovnaným soupeřem,“ vzpomíná na mač na
prostějovské umělce kouč Petr Tichý.
Bohužel derby nakonec hodně
poznamenala koronavirová epidemie. Například na zápas Kostelce
na Hané s Určicemi mohlo dorazit
pouze 50 diváků, na další souboj
mezi Otaslavicemi a Klenovicemi
už nikdo. Asi největší smutek ale
musel zavládnout v Klenovicích,
nejostřejší derby regionu s Pivínem
totiž mělo nakázaných taktéž pouze
padesát diváků. Zápasy rivalů jsou
přitom schopny přitáhnout i desetinásobek.
(sob)

I.B třída O KFS, skupina „A“
Klenovice – Vrchoslavice 3:3 (pk 4:3,
branky: 2 Pytela, Všianský – M. Hradil, T.
Hradil, P. Horák)
Pivín – Otaslavice 4:2 (branky: 2 J. Ježek, J.
Svozil, Valtr – Hon, Šatný)
Mostkovice – Klenovice 4:4 (pk 5:3, branky: 2 Foret, Jančík, M. Vojtíšek – 2 Pytela,
Všianský, Pokorný)
Vrchoslavice – Mostkovice 4:2 (branky: 2 P.
Horák, Klesnil, vlastní Milar – Šlambor, Bureš)
Klenovice – Pivín 3:0 (branky: Dostál,
Dreksler, Pytela)
Otaslavice – Klenovice 2:4 (branky: Drmola, Šatný – Frys, Zbořil, Dreksler, Grepl)
Pivín – Vrchoslavice 3:2 (branky: 2 Konupka, Valtr – T. Hradil, J. Horák)
I.A třída O KFS, skupina „B“
Plumlov – Čechovice 4:2 (branky: 3 Fajstl, Parák – F. Halouzka, O. Halouzka)
Kostelec na Hané – Plumlov 4:2 (branky: 4 Preisler – Hladký, vlastní Pazdera)
Plumlov – Určice 0:5 (branky: 3 Štěpánek, 2 Frehar)
Protivanov – Čechovice 0:0 (pk 3:1)
Kostelec na Hané – Protivanov 2:1
(branky: Preisler, Grulich – Grmela)
Protivanov – Určice 0:1 (branky: Halouzka)
Čechovice – Kostelec na Hané 1:2
(branky: F. Halouzka – Skalník, Grulich)
Určice – Čechovice 1:4 (branky: Štěpánek – F. Halouzka, Muzikant, Valdez)
I.B třída O KFS, skupina „B“
Kostelec na Hané – Určice 5:0 (branky: Haná Prostějov – Jesenec-Dzbel 2:1
Grulich, Preisler, Chytil, Skalník, Kupka) (branky: Danis, Vašut – Čížek)
Smržice – Jesenec-Dzbel 5:2 (branky: 3
Kotlár, Š. Verner, Klus – 2 Poles)

Krajský přebor
Kralice na Hané – Lipová 0:0 (pk 4:5)

DERBY V ÈÍSLECH

Derby? .RVWHOFLVHGODQDYìERUQRXÿHFKRYLFtPYţEHFQH
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Jeden problém však předčasné ukončení podzimu dosud nevyřešilo, a to
kdy se zápasy dohrají? Některé týmy
například Jesenec-Dzbel musí přitom
kromě plošně rušených zápasů někde
vmáčknout i další dva, které byly z důvodu karantény zrušeny. A problém
s velkým množstvím dohrávaných
zápasů? „V úterý třetího listopadu se

Jaro na umìlce?

Dlouhé čekání ale nakonec očekávaný výsledek. Ani okresní, ani krajské
regionální soutěže se už nerozjedou.
Minulý týden tento fakt definitivně
potvrdily oba svazové orgány. Pro
kluby se ovšem nejednalo o překvapení. Trenéři i předsedové předpovídali, že už se fotbal letos nerozjede.
A někteří se upřímně děsili toho, že
by rozpis jejich hráče vyhnal na rozmoklé, případně i namrzlé podzimní
trávníky. „Kromě první a druhé ligy
bylo jasné, že už se letos hrát nebude,“ poznamenal Stanislav Kaláb,
předseda Olomouckého Krajského
fotbalového svazu.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO To, o čem si dlouho cvrlikali vrabci na střechách, se stalo skutečností. Jak večerník předeslal v minulém čísle, tak se i stalo. Olomoucký KFS i Okresní fotbalový svaz Prostějov
ukončily podzimní část sezóny 2020/2021. Odehrát se nakonec
stihlo deset zápasů, některým celkům tak chybí ještě třetina mačů. S tímto scénářem se už ale víceméně počítalo. Hned záhy po
spuštění koronavirové stopky byli ohledně návratu zápasů trenéři skeptičtí. Nyní se potvrdilo, že oprávněně.

s jarními rozpisy soutěží
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Svazy čeká rozmýšlení, jak si poradit
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PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem
méně odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020
přídomek „divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál
– „strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jarní část
vůbec nezačala a podzim už je po deseti odehraných kolech
taky hotový...
I v tomto omezeném úseku se toho ale událo mnoho zajímavého.
Padaly góly i červené karty, zklamání střídalo nadšení, nechybělo
ani několik překvapení. Kdo by třeba tipoval, že Mostkovice doma
porazí první tým? Nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi
bezbrankovou remízu? Takových zajímavých a často nečekaných momentů bylo ve zkráceném podzimu sezóny 2020/2021
přitom dost a dost. Společně se pak podíváme nejen na ně, ale
také na dění v jednotlivých soutěžích a týmech, rozebereme si
hráčské statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarem.
Co to znamená? Seriál Fotbal extra, tedy dvě strany věnované
uplynulé půlsezóně, jsou v plné palbě zpátky a postupně si na
nich představíme dění v jednotlivých ligách. Tentokrát se spolu
ve 3. díle vrhneme na bilancování právě uplynulého podzimu
a úvahy, co bude dál. V příštím čísle přineseme náhled do krajského přeboru, následovat bude sonda do I.A třídy, skupiny „A“
věnované pouze Konici a její senzační podzimní jízdě. V dalších
vydáních se postupně dostaneme k „béčku“ A-skupiny, I.B třídě,
okresním či mládežnickým soutěžím. Nezapomeneme ani na ženy, kde se toho rovněž na podzim nemálo událo.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si v dalším ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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Prostějovští fotbalisté nadále stojí, naposledy hráli F:NL přesně před měsícem

PROSTĚJOV Někteří optimisté z vedení ligových profesionálních soutěží doufali, že obě fotbalové soutěže budou pokračovat už o uplynulém víkendu. Ostatní amatérský fotbal
lehce prořídlé vedení Fotbalové asociace ČR totiž v tomto kalendářním roce definitivně odpískalo. Politické turbulence na
Ministerstvu zdravotnictví však jakékoli naděje na brzký restart
první a druhé ligy pohřbily. Posledním vystoupením eskáčka
tak bylo vítězství na trávníku Jihlavy, kde se ale hrálo už 2. října,
tedy přesně před měsícem od dnešního dne! Dočasnou derniérou se pak stal pohárový kanár na Slovácku.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Celá situace se samozřejmě dotýká
také fotbalistů 1.SK Prostějov, byť se
primárně hovoří o spuštění aspoň
nejvyšší fotbalové soutěže. Ligová
fotbalová asociace minulý týden
informovala své členské kluby, že
sedmé prvoligové kolo se neodehraje
dříve než 7. listopadu, tedy o tomto
víkendu. Stejně tak ve druhé nejvyšší
soutěži se zcela jistě nevyužije ani
vložený termín, který byl plánovaný
podle původní termínové listiny na
4. a 5. listopadu. To se právě týkalo
eskáčka, které mohlo v tomto termínu
nastoupit, jenže všechno je jinak.

Pověstnou žábou na prameni
se tentokrát stalo Ministerstvo
zdravotnictví, respektive jeho
nejvyšší představitel. Zatímco
s předchozím ministrem Prymulou,
který poněkud neslavně skončil po
známé aféře, měly sportovní svazy
již leccos předjednáno, s nástupem
nového šéfa resortu Blatného začíná
celé „kolečko“ zase od začátku.
Známý fakt potvrdil technický ředitel
eskáčka. „Do hry vstupuje během
listopadu i naplánovaná reprezentační
přestávka. Ta vylučuje z termínové
listiny víkend v půli listopadu. Pokud
se tedy soutěže nerozeběhnou tento
víkend, nejbližším možným datem
je až sobota 21. listopadu,“ upozornil
Tomáš Čepa. Na úplné naplnění
podzimního harmonogramu, který
předpokládal odehrání dvanácti
utkání, to už příliš nevypadá,

pakliže by se ovšem sezóna
neprotáhla až do poloviny prosince.
Základním mottem aktuální situace
je lapidární „nikdo nic neví, vše může
být úplně jinak“. Druholigové kluby
sice v průběhu minulého týdne
dostaly pracovní návrh termínové
listiny, který poodkryl další
harmonogram ligy nejen na podzim,
ale i na jaře příštího roku, jenže za
jeho naplnění by dnes nedal nikdo
ani pověstnou zlámanou grešli.
V případě Prostějova, který
má před sebou rovněž jednu
dohrávku, konkrétně čtvrtého
kola na půdě Vlašimi, by sezóna
mohla pokračovat už během
reprezentační pauzy, kdy by se
v případě příznivých okolností
mohly
uskutečnit
dohrávky
odložených zápasů. Sedmé kolo by
pak mohlo být na programu o výše
zmíněném víkendu a do konce
listopadu by se mohla stihnout ještě
další dvě kola.
Nabité by pak mělo být jaro příštího
roku, kdy je na první březnový víkend
naplánováno desáté kolo. Další dvě

Foto: archiv

kola odložená z podzimu a také první
jarní by se měla stihnout ještě do
reprezentační pauzy ve druhé půli
března. Celá porce třinácti odvetných
zápasů by se pak musela stihnout

během dubna a května, samozřejmě
za cenu množství vložených zápasů
uprostřed týdne, jak tomu ostatně
bylo už při dohrávce minulého
soutěžního ročníku.

Jestli
opravdu
bude
celý
harmonogram druhé ligy vyčerpán
závěrečným šestadvacátým kolem
v sobotu 29. května, by se odhodlala
předvídat leda delfská věštkyně.

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

PRzQÙSURJUDPVNSURVWÈMRYGRNRQFHSRG]LPX
10./14./18. listopadu
dohrávka 4. kola
Vlašim – Prostějov
21. listopadu
7. kolo
Prostějov – Vyšehrad
25. listopadu
8. kolo
Chrudim – Prostějov
28. listopadu
9. kolo
Prostějov – Ústí n/L
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„Limituje nás i zákaz sprch,“ posteskl si lodivod Šustr

INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK

PROSTĚJOV Značně omezené
tréninkové podmínky a nejistota ohledně toho, kdy se opět
bude hrát. Tým prostějovských
fotbalistů neprožívá zrovna
nejpovedenější podzim. Trénovat však nehledě na nepřízeň osudu a nařízení vlády
může.
„Máme tam pár drobných zdravotních neduhů, ale nic vážněj-

šího. Trénujeme tedy víceméně
všichni. A to tak, abychom se nachystali pro případné obnovení
zápasů naší soutěže,“ vyjádřil se
pro Večerník trenér eskáčka Pavel Šustr.
Musí se ovšem potýkat s komplikacemi. Eskáčko nadále nesmí využívat sociální zázemí, zapovězená mu rovněž zůstává posilovna.
„Zaměření tréninků zůstává stej-

né. Bohužel nemůžeme trénovat
dvoufázově a rovněž nemůžeme
využívat například sprchy. Protože zároveň hodně kluků dojíždí
tam a zpět, odrazilo se to na určitém prodloužení tréninkových
jednotek,“ posteskl si Šustr.
Ten
pochopitelně
doufá,
že se harmonogram zápasů
Fortuna:Národní ligy opět rozjede. Zatím však v tomhle směru

mnoho pozitivních zpráv nepřichází. „Situace je, jaká je... Sledujeme její vývoj a samozřejmě
víme, že probíhají jednání svazu
s vládou o znovuspuštění soutěží.
Snažíme se zkrátka připravit tak,
abychom byli v případě úspěchu
nachystaní,“ uvedl Pavel Šustr, jehož tým má navíc tu nevýhodu,
že je z velké části nový a musel se
nejen herně sžívat.
(sob)

V

PLZEŇ, PROSTĚJOV Se svými
dvaadvaceti lety dobře zapadá
do současného velmi mladého
kádru 1.SK Prostějov. Přesto se
od ostatních mladíků něčím liší.
Prošel už dvěma druholigovými
týmy, v posledních sezónách stačil v Táborsku a Sokolovu nabrat
určité zkušenosti. A ty by měl Jakub Kopřiva (na snímku) zúročit
na postu středního obránce. Že si
věří, dokázal bravurně proměněnou penaltou v zatím posledním
utkání v Jihlavě.

jít, nakonec se to nějak ‚upeklo‘ do
Prostějova. Jsem za to rád, pořád je
to druhá liga. Cítím to jako odrazový můstek v dalších ambicích. Byla
tedy možnost jít na Moravu, nijak
mi to nevadí, že je to tak daleko od
domova.“
yy Jako odchovanec jistě plzeňský fotbal sledujete, je to váš cíl
vrátit se jednou domů?
„Plzeňský fotbal jistě sleduji, je
to u nás top mančaft. Pro mě jako
Plzeňáka je to určitě jakási meta,
jakýsi cíl, bylo by určitě super hrát
v Plzni. Zatím ale tomu neodpovídá výkonnost, možná v budoucnu,
uvidíme. Kdyby se to povedlo, bylo
by to fajn.“
yy Přestože patříte rovněž k mladým hráčům, přece jen máte zkušenosti z druholigových týmů.
Čeká se v tomto smyslu od vás
v týmu víc?
„Když se řešil můj přestup do Prostějova, byl jsem hodně v kontaktu
s trenérem Šustrem. Upozornil mě
na to, že mančaft je mladý, že je
tam pár zkušených hráčů, kteří jsou
v klubu déle. Neříkám samozřejmě,
že jsem nějaký matador, ale druho-

ligový fotbal jsem přece jen tři sezóny hrál, takže i mladým klukům
bych měl těmito zkušenostmi pomoci. Vím, jak druhá liga funguje,
takže si myslím, že bych v týmu určitě neměl být do počtu a měl bych
mít nějakou důležitější roli.“
yy Jste středním záložníkem jen
v Prostějově nebo je to vaše dlouhodobá parketa?
„Celý život jsem střední záložník.
Ještě v juniorce byly nějaké rotace,
kdy mě třeba trenér zkoušel na hrotového útočníka, v Táboře jsem hrál
i na kraji zálohy, ale uprostřed mě to
vždy sedělo nejlépe. Cítím se tam
nejlépe.“
yy Měl byste být tvůrcem hry?
„Sedí mi taková ta klasická ‚osmička‘, jak se dnes říká box-to-box.
Nejsem úplně podhrotový hráč, ale
nejsem ani ten, co by stál na vlastní
polovině a bránil. Takový flexibilní,
pohybující se nahoru a dolů.“
yy V zatím posledním ligovém
zápase v Jihlavě jste byl u důležitého momentu, kdy jste šel za stavu 0:1 na penaltu. Byl jste určen
nebo jste měl v daném okamžiku
nejlepší nervy?

„Před zápasem se vždy určují hráči
na standardní situace, byla tam dvě
tři jména, já mezi nimi byl. Když
byla odpískaná penalta, viděl jsem,
že naši útočníci se k tomu nějak nemají, tak jsem říkal, že si to vezmu.
Vzal jsem si balón, na penaltu jsem
si věřil, měl jsem sebevědomí a díky
tomu jsem srovnal na 1:1.“
yy Vypadalo to jako dobrý odrazový můstek do dalších zápasů,
jenže nastala opět koronavirová
pauza. Bude to na škodu týmu?
„Myslím si, že i zápasy, které jsme
odehráli před Jihlavou, byly sice tři
remízové a jedna porážka s Žižkovem, ale podle mého jsme měli vždy
na to, abychom tři body urvali. Měli
jsme někdy i smůlu, třeba s Táborskem jsme měli o poločase vést čtyři
nula, nestalo se tak a nakonec jsme
remizovali. Všechny zápasy byly solidní co do výkonu, v Jihlavě se nám
to podařilo i výsledkově, což pro nás
byly důležité tři body do tabulky.
Chtěli jsme na to navázat, bohužel
musíme čekat, až se to zase rozjede.“
yy Prošel jste několika druholigovými týmy, jak na vás působí
prostředí v Prostějově?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
yy Jak se vlastně odchovanec
plzeňské Viktorie dostane až na
relativně vzdálenou Moravu?
„Díky fotbalu. Nejdříve jsem byl
v Táborsku, odtamtud jsem přešel
do Sokolova, kde vrcholový fotbal
skončil, protože tam nebyly peníze.
V létě byl jen krátký čas na to někam

je spuštěna, podívejte se
nejčtenějšího regionálního
periodika je tu!

zkuste to přes mobil

]DVQLOVH]iORçQtN-DNXE.RSőLYD
„Musím říci, že na mě klubové zázemí působí super. Vypadáme sice
jako mladý, nezkušený tým, ale
já v něm vidím hodně kvalitních
hráčů, kádr určitě splňuje nějaká měřítka. S trenérem
Šustrem máme náročnější tréninky, takže bych
řekl, že jsme na tom
dobře běžecky a kondičně. Z toho i těžíme,
jsme mladý, dravý tým.
Jinde s množstvím zkušených hráčů už třeba fotbal
není tak rychlý, tak
v pohybu, ale tady
jsme mladí,
máme pohyb, máme
síly.
Určitě jsem
z
týmu
a prostředí
pozitivně překvapen.“
yy Jaký je vůbec váš týdenní
režim, máte stále
pravidelné tréninky?

„Zatím máme tréninky pravidelně
každý den kromě víkendu, který
je volný, logicky žádné zápasy být
nemohou. Pravidelné tréninky by
měly být i příští týden.“
yy Měl jste v začátcích
své kariéry nějaký fotbalový vzor?
„Já jsem odjakživa fanoušek Liverpoolu, na mé
pozici tam vždycky hrával Steven Gerrard. Anglický fotbal celkově sleduji,
Liverpool se mi líbí, takže se
to dá považovat za určitý
fotbalový vzor.“

Foto: Josef Popelka

lední hokej
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Nouzový stav i zákaz sportování prodlouženy,
Jestřábi tak dál nemohou trénovat na ledě
PROSTĚJOV Už tři týdny nesmějí sportovci v České republice
sportovat ve větším počtu než dvou lidí buď vůbec, nebo v případě profíků pouze venku. A tahle kritická situace v zájmu omezeného šíření koronaviru potrvá minimálně do pátku 20. listopadu, neboť vláda ČR prodloužila nouzový stav i všechna razantní opatření včetně uzavření vnitřních sportovišť. Hokejisté
LHK Jestřábi Prostějov tak nadále budou muset trénovat jen
pod otevřeným nebem, to znamená mimo led. Bez herních tréninků jsou tedy nuceni se obejít více než měsíc od 12. října.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jedinou záchranu může přinést výjimka, o níž alespoň pro profesionální
sportovce vyjednává s novým ministrem zdravotnictví Janem Blatným šéf
Národní sportovní agentury Milan
Hnilička. „Bohužel k rozhodnutí o prodlouženém nouzovém stavu všechno
směřovalo, nic jiného se po dosavad-

ním průběhu ani nedalo čekat. Tlak
ze strany celé české sportovní sféry na
obnovení normální přípravy, případně
i soutěží však neustále roste a uvidíme,
jestli k něčemu konkrétnímu i povede.
Každopádně prodlužování současné
situace je nejen pro sportovní profi
kluby neúnosné, ohrožuje jejich další
existenci,“ prohlásil sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal.
Stejné či podobné názory jako on
má drtivá většina sportovní komunity, od níž pořád častěji zaznívají
prosby, žádosti nebo přímo protesty
a výzvy ke změně. Bouří se přitom

Marek SONNEVEND
yy Všichni hokejisté na území
České republiky včetně Jestřábů
se už tři týdny nesmí připravovat
na ledě svých krytých zimních
stadionů. Co na to říkáte?
„Tohle po pravdě nechápu! Hokejová komunita už je koronavirem převážně promořená, v profi soutěžích
extraligy a první ligy přibližně ze
tří čtvrtin. A momentálně se v ní
tahle nemoc dál
nešíří. Ze zveřejněných statistik jasně
vyplývá, že při sportu
se nakazilo pouhé jedno procento ze všech lidí, co covid zatím dostali. A navíc jsme před
lockdownem hráli bez diváků, takže
hokej neznamenal z hlediska plošného šíření absolutně žádnou hrozbu
pro veřejnost. Přesto byl – stejně
jako všechny ostatní sporty – zakázán. Dokonce se ani nesmí trénovat
na jinak uzavřených zimácích, což
rozum už vůbec nebere. Nejhorší je,
že za celé tři týdny se tohle nesmyslné rozhodnutí o nemožnosti přípravy ve vnitřních prostorech i pro
veškeré profesionální sportovce nepodařilo nijak zvrátit.“
yy Těsně před odvoláním Romana Prymuly to však vypadalo slibně, ne?
„To je pravda, ovšem jen pro extraligu, jejíž kluby ve spolupráci s vedením Českého hokejového svazu i Národní sportovní agentury vyjednávaly
o výjimce jak normálně trénovat, tak
znovu rozjet soutěž. Nás ze Chance
ligy ale hodili tak trochu přes palubu.

Foto: internet

nejen vedení jednotlivých soutěží
či oddílů, ale také už i samotní hráči. Otevřený dopis vládním představitelům společně zaslali rovněž
kapitáni všech čtrnácti účastníků
hokejové Tipsport extraligy. Zatím
to ovšem bylo k ničemu, když se veškerá předchozí jednání na více než
týden zastavila kvůli odvolání bývalého ministra zdravotnictví Romana
Prymuly. Jehož nástupce Jan Blatný
teprve postupně proniká do dané
problematiky.

Pokud výše zmíněnou výjimku
pro lední hokej neodklepne, bude
to v případě Chance ligy mužů ČR
2020/2021 znamenat odloženi
dalších čtyř kompletních kol (17.
až 20.), tudíž šestatřiceti utkání.
Plus Hanáci měli na pondělí 16. 11.
navíc dohodnutou dohrávku 13.
dějství doma proti Vsetínu, jež by se
přidala ke zrušeným duelům s Porubou, Jihlavou, v Třebíči a s Frýdkem-Místkem. Nemluvě o tom, že věřit
v následné ukončení nouzového sta-

vu i zákazů hned od 21. listopadu by
na základě dosavadních zkušeností
bylo bláhové.
„Bavíme se tady o tom, že v zájmu něčeho se absolutně hodí bokem veškerý
sport a pohyb jako přirozené prvky,
díky kterým jsou lidi obecně zdravější
i odolnější vůči nemocem. Tohle dává
logiku? Za jakou cenu? Dělají z nás stádo psychicky zdeptaných jedinců, jež
nesmějí dělat to, co je baví. A často ani
vykonávat svou práci,“ zmínil Vykoukal výstižně.

PROSTĚJOV Kdeže odpočinek. Konec soutěžních utkání neznamená pro sportovce často konec práce, spíše naopak. Potvrzují to i zprávy z SK Prostějov 1913. Klub se rozhodl zapojit třinácti až šestnáctileté brankáře do výzvy, při níž mají testovat své dovednosti. Za úkol
tak mají například žonglování, ale také další činnosti.
„Naši trenéři se dohodli, že se zapojí. Zatím ale nemám zpětnou vazbu,
kolik brankářů do toho od nás půjde,“ uvedl trenér dorostu Filip Smejkal.
Nápad, do kterého se zapojily například hokejisté Havířova, Vsetína a Přerova, se mu ale líbí. „Už během první vlny jsme se zapojili do podobné
výzvy. Teď vyzdvihuji, že se tato aktivita propojila napříč kluby. To je moc
fajn,“ kvituje Smejkal.
(sob)

Každopádně restart nejvyšší soutěže
byl blízko, možná by se pak totéž
povedlo i v případě první ligy.
Bohužel ministr zdravotnictví
udělal to, co udělal, byl odvolán
a tím se celý proces nového začátku profi hokeje i fotbalu na týden či ještě delší dobu v podstatě
zmrazil. Teprve teď po jmenování nového ministra mají jednání nějak pokračovat, ale
vypadá to jako běh na
dlouhou trať. Přitom
situace se postupně
stává kritickou.“
yy Jaké bude mít
konkrétně pro
hokej následky?
„V jedné rovině
jde samozřejmě
o
výkonnost
hráčů, která za
posledního půl

roku dostala
pořádně zabrat.
Nejdřív přišli
o play-off minulé sezóny, teď
bůhví na jak dlouhou dobu nemůžou
hrát zápasy a dokonce ani bruslit. Hokejová příprava na ledě je přitom od
té suché natolik odlišná, že kompenzovat klasické tréninky s bruslením
sebekvalitnějším udržováním kondice prostě nelze. Druhou podstatnou
rovinou je pochopitelně ekonomika.
Kluby přišly o příjmy ze vstupného,
naprosto reálně hrozí velké výpadky peněz od partnerů a sponzorů za
neplnění smluvních podmínek. Na
slíbenou podporu od státu se pořád
čeká, skoro všude museli sáhnout
hráčům i dalším zaměstnancům na
výplaty. A kdyby se soutěže nerozjely
během listopadu nebo dokonce ani
v prosinci, nastanou obrovské problémy. Včetně toho, že některé kluby
jednoduše zkrachují.“

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Poruba trénuje v Polsku
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PROSTĚJOV Na jednu stranu
chápe závažnost současné zdravotní situace, ale na stranu druhou
nerozumí hygienickým opatřením
vlády ČR vztaženým bez rozdílu
na úplně celou populaci. „Měla se
vymyslet a zavést taková nařízení,
která primárně ochrání rizikově
ohroženou skupinu obyvatel. A ne,
že se zakáže všechno všem. Včetně
nesmyslného zákazu veškerého
sportu, tudíž profesionálové ani
nemohou normálně trénovat,“
pořádně se rozčílil sportovní manažer prostějovských hokejistů
Jiří Vykoukal během exkluzivního
rozhovoru pro Večerník.
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Ostrava, Prostějov (son) – Vedení LHK Jestřábi Prostějov zavrhlo teoretickou možnost jezdit
za přípravou na ledě do Polska
kvůli velké vzdálenosti a tím neúměrné náročnosti časové i ekonomické. Hokejisté HC RT Torax Poruba to však mají k našim
severním sousedům mnohem
blíže, proto nasměrovali své herní tréninky do Jastrzebie. „Jezdíme tam třikrát týdně, kromě toho
makáme i doma na suchu,“ prozradil trenér ostravského týmu
Martin Janeček, prostějovský
rodák a odchovanec zdejšího hokeje. K porubskému mančaftu se
navíc připojila ruská posila Jurij
Žolobov – sice se značným zpožděním vinou koronavirových
průtahů, ale přece jen.

V Ústí rozpustili led
Ústí nad labem, Prostějov
(son) – K radikálnímu řešení
současné situace s nadále platícím zákazem trénovat ve vnitřních prostorech sáhli v Ústí nad
Labem, kde vedení města jakožto
vlastník tamního zimního stadionu rozhodlo o rozpuštění ledové
plochy. „Já se tomu nedivím. Provoz stojí nemalé peníze, a když se
nesmí hrát zápasy ani trénovat,
jde o ekonomicky logický krok.
Pokud by se rozhodlo, že soutěž
bude pokračovat, tak by se led
v co nejkratší době znovu připravil,“ řekl kouč ústeckých hokejistů HC Slovan Miroslav Mach.

www.vecernikpv.cz

Foto: archiv

yy Patříte tedy ke kritikům přísných nařízení proti šíření koronaviru?
„Současná čísla nakažených sice vypadají špatně, ale často jsou účelově
podaná včetně způsobu informování o covidu ve spoustě médií. Tak,
aby se u široké veřejnosti vzbuzoval
strach. Já tvrdím, že nejen v Česku, ale
na celém světě měla být vymyšlena
a zavedena taková opatření, která by
primárně ochránila rizikově ohroženou skupinu obyvatel, pro niž covid
může být opravdu nebezpečný. Místo toho se bez rozdílu omezují úplně
všichni, což mi nedává smysl. Anebo
to naopak vše je dobře promyšlené
z důvodů běžným lidem neznámých.
Normálně uvažující člověk se takovým závěrům těžko ubrání.“
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Ligové kluby NEJHŮŘ SE BRÁNÍ ŠIŘINA, MAREŠ A HRUBAN
„Bránit Ondřeje Sehnala je něco šíleného. A nesnášel
oslovily Národní
jsem Jardu Bohačíka,“ nechal se slyšet František Váňa

sportovní agenturu

PRAHA, PROSTĚJOV Všech
dvanáct basketbalových klubů
Kooperativa Národní basketbalové ligy, nejvyšší soutěže mužů
v České republice, se rozhodlo
otevřeným dopisem upozornit
na již neúnosnou ekonomickou
a sportovní situaci, která je způsobena aktuálními opatřeními
vlády České republiky. Situace totiž začíná být kritická, až
existenční. Otevřený dopis je
adresovaný především Národní
sportovní agentuře.
„Plně respektujeme nelehkou situaci i kroky, které mají vést k zastavení pandemie, ale zároveň je
potřeba si uvědomit, že tyto kroky
mají naprosto fatální dopady na
podnikání profesionálních basketbalových klubů, které je nutné
vnímat i jako důležitou součást
výchovy českých reprezentantů
a nositele kvality basketbalu v České republice,“ píše se v prohlášení
klubů.
Tyto kluby zaměstnávají stovky
lidí, mají uzavřené platné kontrakty s hráči, s trenéry a s lidmi dalších
profesí. Mají rovněž podepsané
obchodní závazky vůči svým obchodním partnerům se zcela jasně
definovaným plněním v průběhu

návrhy asociace
OLJRYÙFKNOXEÕ
YERGHFK
y být v první vlně uvolňování a hrát
utkání alespoň bez diváků
ypřijímat taková opatření, aby kluby
KNBL mohly i nadále trénovat
a hrát utkání
y udělit výjimku klubům hrajícím
evropské a mezinárodní soutěže;
jsme jediná země, která nemůže
trénovat a hrát utkání
y jednat s příslušnými institucemi
v tom směru, aby v nově
vyhlášeném nouzovém stavu
od 4. listopadu byla možnost
přípravy a utkání již byla
zahrnuta v opatřeních vlády
a ministerstva zdravotnictví
y kompenzovat ušlé příjmy, stejně
jako u jiných činností, metodika
a čas podpory jsou důležité
ykomunikovat sport jako důležitou
součást společensko-sociálního
prostředí v České republice
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PROSTĚJOV Nejlepší střelec ligy Jakub Šiřina, v životní formě hrající rozehrávač USK Praha Ondřej Sehnal nebo obávaný reprezentační snajpr Vojtěch Hruban patří mezi nejmézápasů, stejně jako mají závazky
ně oblíbené soupeře hráčů nejvyšší basketbalové soutěže.
vůči spoustě dalších subjektů.
„Je třeba si uvědomit, že kluby již Příznivce mají vesměs pouze v týmech, které reprezentují
během první vlny pandemie vyvi- a kterým svými body pomáhají k cenným výhrám.
nuly značné úsilí, aby snížily náklady na možné minimum včetně
dohod s hráči o ponížení odměn
a podobně, přičemž se musely vyrovnat s výpadky na straně příjmů,
které nebyly státem nijak kompenzovány,“ připomínají elitní české
basketbalové týmy.
Podle autorů dopisu nesmírně
složité období kluby nemohou
překlenout a zvládnout bez pomoci a kompenzace ušlých příjmů.
Je třeba si uvědomit, že se jedná
o obchodní subjekty se všemi
právními a ekonomickými dopady, stejně jako u jiných činností,
byť je to mnohdy i mediálně zpochybňováno. Pro kluby je důležitým aspektem i tréninkový proces.
Bez tréninků vzniká do budoucna
velké riziko. Hráči uvažují o ukončení kariér, nedává jim to smysl. Je
potřeba je vnímat již jako podnikatele, které živí jejich tělo. V rámci
otevřeného dopisu Asociace ligových klubů žádají příslušné orgány,
aby umožnily týmům Kooperativa
NBL realizovat jejich sportovní
činnost.
(lv)

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Podle mého názoru je nejtěžší bránit Vojtěcha Hrubana. Jak je dlouhý,
dá koš i ze šatny. Vlastně se jeho zakončení nedá bránit. Jen se modlit,
aby se netrefil,“ uznává kvality opory národního týmu Radek Farský
z Brna, který navíc nerad brání Ondřeje Sehnala. „Pořád je schovaný
někde za clonami a to mě nebaví.
Pak je tady Jakub Šiřina, který je nepříjemný tím, jak je rychlý a pořád
běhá, navíc teď je ještě v laufu. A špat-

ně se brání František Váňa, když má
svůj den,“ vypočítal své nejméně oblíbené střelce v sestavách protivníků
Farský.
Podobný názor má rovněž právě Váňa,
obávaný střelec BK Olomoucko z dálky, který na vlastní polovině musí plnit
také defenzivní povinnosti a vzhledem
k vytížení v posledních sezónách má
s obranou klíčových hráčů své zkušenosti. „Jakub Šiřina je hodně nepříjemný, ale bránit Ondřeje Sehnala je něco
šíleného. Ten, když mu nevyjde jedna
clona, běží hned za další. Je to k zbláznění. Ještě jsem nesnášel Jaromíra Bohačíka. Je silný, je to střelec, umí driblovat a je hrozně nepříjemný. Naštěstí už
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je z ligy pryč,“ vzpomněl si z úsměvem
na bývalého spoluhráče Váňa.
Trošku jiné pořadí nejméně oblíbených soupeřů má svitavský Matěj Svoboda. I v jeho případě se na
stupních vítězů objevila dvojice

Sehnal, Šiřina, první příčku ale obsadil nymburský střelec Hruban.
„Je to typický skórer, který může
ohrozit ze všech pozic. Z dálky,
z nájezdu. To se brání hodně těžce,“
říká Svoboda.
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PRAHA, PROSTĚJOV Módnímu trendu návštěv barber shopů
basketbalisté v Kooperativa NBL
podléhají podle nabídky kadeřnictví ve městech, kde ligové kluby
sídlí. Například hráči Brna mají
výrazně větší počet možností než
basketbalisté ze Svitav nebo třeba
Olomoucka sídlící v Prostějově.
Někde si pomáhají i nabídkou
z vlastních zdrojů.

Ladislav VALNÝ
„Náš spoluhráč Zdenda Nehyba je
tak trochu barber a stříhá nás. Jinak
v týmu barber shopy jedou dost,
navíc můj dobrý kamarád je taky
barber a chodím za ním co týden,“
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říká brněnský univerzál Radek Farský.
Týmový duch udržují prostřednictvím kadeřnictví hráči Nymburka.
Kromě stejného trenéra nebo fyzioterapeuta mají také jednu holičku.
„Máme u nás jednu holku, která si
otevřela provozovnu a chodíme k ní
skoro všichni,“ přiblížil stříhání nymburských hráčů křídelník šampionů
Petr Šafarčík, který přiznal, že poslední návštěvu holičství absolvoval
v pět ráno, těsně předtím, než vládní
nařízení tuto službu na čas omezilo.
Výrazně omezené možnosti mají
Tuři, protože ve Svitavách žádný podobný podnik prostě není. „Osobně
mám přitom barber shopy rád. Ale

mám smůlu. Jeden oblíbený mám
v rodné Ostravě, tak jednou do měsíce tam vyrazím. Teď si ale chvíli
budu muset počkat,“ poznamenal
Matěj Svoboda, rozehrávač či křídlo
Turů.
Podobně jsou na tom basketbalisté BK Olomoucko. V Prostějově je
jediné podobné kadeřnictví a tomu
odpovídají čekací lhůty. S objednáváním má problém například
František Váňa. „Nevydržím čekat,“
přiznává odchovanec prostějovského basketbalu, podle něhož nejlepší
účes v lize má ústecký Lamb Autrey
(na snímku). „Se svým Mickey
Mousem je dokonalý,“ směje se basketbalista.

Český basketbal stále čeká na vládní kroky
PRAHA, PROSTĚJOV Nejen fotbal nebo hokej čekají, jak se vedení
státu postaví k profesionálnímu sportu. Také vedení českého basketbalu doufá, že se situace v dohledné době vyřeší a hráči budou mít
možnost alespoň trénovat v uzavřených skupinách. To momentálně
není možné, což již hodně nabourává i program národního týmu.
„Největší problém je, že nejsme jako bec mohli začít trénovat. V Čechách
národní tým schopni dostat ani od hraje a trénuje pětaosmdesát procent
vlády, ani od Národní sportovní agen- týmu a teď sedí doma na gauči, trénotury povolení k tomu, abychom vů- vat nemůžou, protože vnitřní spor-

toviště jsou zavřená a nikdo zatím
výjimku basketbalu nedal,“ posteskl
si Michal Šob, manažer českého výběru, který v listopadu čekají zápasy
evropské kvalifikace v Litvě.
„Stále doufáme v to, že Česká republika podpoří český nároďák, jediný tým
z kolektivních sportů, který má šanci
startovat na olympiádě, a udělá pro

nás maximum, abychom se mohli
připravovat v České republice,“ prohlásil Šob, podle něhož existují momentálně dvě varianty přípravy.
Pakliže se nám podaří v průběhu
nějakých deseti dnů od vlády získat
povolení pro trénink, tak bychom
uspořádali domácí přípravný kemp
nějakých deset dnů před odletem

do té litevské bubliny. Pakliže ne,
tak bohužel bude mít český tým přípravu jinde než v České republice,“
řekl manažer s tím, že ve hře je také
dřívější odlet do Litvy. „Nabízí se to,
abychom tam odjeli týden dopředu
a trénovali. Přesto věříme, že se najde
řešení a budeme se moci připravovat
doma.“
(lv)
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PROSTĚJOV Každý zápas je vrcholkem úsilí sportovců. Bez odpovídající přípravy by ale neměly odpovídající úroveň a fanoušci by o ně neměli zájem. Proto
se zástupci basketbalových klubů snaží přesvědčit
státní orgány, že by měly povolit klubům návrat na
sportoviště a trénování.„Musíme se dostat zpátky do
haly. Jinak odpovídající přípravu nemůžeme zabezpečit,“ burcuje sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek (na snímku).
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
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yy Fotbalisté můžou alespoň v omezeném počtu trénovat s míčem. Jsou
v tomto halové sporty ve velké nevýhodě?
„Pochopitelně. Sportovní náčiní je pro
profesionální sportovce nezbytná potřeba pro zajištění jeho povolání. Zedník
také nemůže vydělávat bez zednické
lžíce. Jsme v nesmírně složité situaci. Pochopitelně můžeme běhat a posilovat.
Ale když nebudeme mít možnost hrát
s míčem, půjde kvalita dolů.“

yy Připravuje se alespoň venku
celá sestava Olomoucka?
„Od začátku týdne už budeme kompletní. Atletické a posilovací tréninky v tom
minulém absolvovala většina kádru.
Chyběli pouze bratři Klepačové a Radovan Kouřil. I ti už jsou ale v pořádku.“
yy Máte představu, kdy se haly
opět profesionálním sportovcům
otevřou?
„Všichni se pídíme po informacích,
které by na tuto otázku dokázaly od-

povědět. Zatím ale jde spíše o odhady. Podle některých náznaků se zdá,
že by k tomu mohlo dojít během relativně krátké doby.“
yy V souvislosti s obnovením zápasů?
„Ten termín nemusí být shodný. V první řadě se potřebujeme vrátit k tréninku.
Nachystat se na ostré zápasy. Soutěž
se může restartovat i později. V první
řadě potřebujeme, aby se haly otevřely
k tréninku.“
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Nohejbalový boss Richard Beneš:
PROSTĚJOV Táhne mu na
sedmdesátku a prodělal ko- EXKLUZIVNÍ
ronavirus. Hlavní trenér a vůd- rozhovor
čí osobnost prostějovského pro Večerník
nohejbalu Richard Beneš Marek
(na snímku) se s ním popral SONNEVEND
i díky svému celoživotnímu
yyJak se k vám covid-19 dostal?
sportování statečně,
„Příznaky jsem začal pociťopřesto mu dal zabrat.
vat pár dnů po závěrečném
A kouč Sokola I se
utkání prostějovského týmu
po svém uzdravev Ligovém poháru ve Vsetíní rozpovídal též
ně. Ale myslím si, že jsem
o celkové situaci
to chytil už předtím někde
v souvislosti s mojinde, protože koronavirus
mentálně vládnouse podle dostupných
cí nakažlivou
chorobou.
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informací projevuje až po uplynutí
většího počtu dní.“
yy Nakolik vás nový typ nemoci
zasáhl?
„Mám devětašedesát let, takže to
nebyla žádná sranda. Horečky jsem
sice neměl, jen zvýšenou teplotu,
ale z pocitového hlediska určitě šlo
o něco horšího, než je klasická chřipka. Všechno mě bolelo, strašně jsem
se potil a dost kašlal. I teď po vyléčení
se mi hůř dýchá, zvlášť při nějaké větší
námaze se rychle zadýchám. Ale každopádně jsem rád, že to nejhorší už
mám za sebou.“
yy Onemocněli i vaši svěřenci?
„Ano, někteří hráči to chytili také.
Jsou však ještě mladší a neměli buď
žádné příznaky, nebo jen mírné.
Jeden z kluků říkal, že kdyby
nemusel na testy a nedostal

pozitivní výsledek, tak by vůbec nevěděl, že covid prodělal.“
yy Vnímáte přízeň osudu, díky níž
jste celou základní část Ligového
poháru stihli absolvovat mezi první
a druhou vlnou virového šíření?
„My jako nohejbal jsme po téhle stránce měli opravdu štěstí. Hrát Ligový
pohár jsme začali brzy po uvolnění
hygienických opatření a poslední desáté kolo proběhlo krátce předtím, než
kvůli opětovnému šíření nákazy vláda
ČR znovu nařídila přísná omezení. My
jsme tak vlastně o nic nepřišli tím, že se
nám nepodařilo postoupit do play-off
elitní Divize 1. Pro ostatní družstva je
to nepříjemné, neboť vyřazovací boje
zůstanou téměř jistě nedokončené.“
yy Drtivá většina ostatních sportů
v České republice je na tom podstatně hůř. Co říkáte na jejich situaci?

„Není to vůbec dobré. Většina týmových sportů přišla o závěr minulé sezóny, například nižší fotbalové
soutěže musely zrušit celé jaro a tím
vlastně kompletní ročník 2019/20.
Teď se navíc nebude hrát od první
poloviny října až do konce kalendářního roku, možná ještě déle. Na jednu
stranu si říkám, že se sport dělá stejně
jako třeba divadlo pro diváky, a pokud
fanoušci nemůžou do hlediště, ztrácí
to vlastně smysl. Na stranu druhou je
mi však jasné, že mít tak dlouhé výpadky bez zápasů a momentálně i bez
možnosti normálně trénovat znamená obrovský problém. Profesionální
sportovci přicházejí o velké peníze jak
z diváckých návštěv, tak od sponzorů
při neplnění smluvních podmínek,
což ohrožuje samu existenci klubů.
Výkonnostní i amatérští sportovci

zase mohou ztrácet motivaci a chuť,
mají úplně jiné starosti a hrozí, že se
ke sportování už vůbec nevrátí.“
yy Vidíte řešení?
„Já chápu obě strany. Rozumím vládě ČR, která vzhledem k vysokému
počtu nakažených a závažnosti koronavirové epidemie zavádí stále přísnější opatření, aby se příval povedlo
dostat pod kontrolu. A beru i názory
těch lidí – zvláště mladších včetně
sportovců – jež chtějí normálně žít,
pracovat a dělat, co je baví. Bohužel se obávám, že současná situace
nemá dobrá řešení, jen lepší z těch
špatných. Jakákoliv další rozhodnutí
totiž někoho poškodí a vždy bude
spousta těch, kteří na ně doplatí. Žijeme teď v těžké, nepříznivé době.
Nezbývá než doufat, že v nějakém
dohledném čase bude lépe.“
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Osud letos neregistrovaným tenistùm vùbec nepøál:
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PROSTĚJOV Házená patří ke
sportům, které na současnou éru
koronavirovou doplácí ze všech
nejvíce. Minulá sezóna 2019/20
musela být kvůli nedohranému jaru
úplně zrušena, probíhající ročník
2020/21 sotva začal a hned jej přerušila druhá vlna covidového příboje. A bohužel to vypadá, že opět
na hodně dlouho.
Co říkal hlavní kouč prostějovských
házenkářů těsně před plošnou sportovní stopkou? „Dlouho jsem věřil,
že vláda ČR nepůjde znovu cestou
zastavení skoro celé společnosti, neboť to má obrovské finanční i jiné
dopady. Pokud ale k tak razantním
opatřením zase sáhla, obávám se, že
pro kolektivní sporty hrané systémem podzim – jaro tím definitivně
skončila první polovina této sezóny,“
odhadoval trenér mužů TJ Sokol II
Tomáš Černíček v neděli 11. října večer po druholigové porážce 28:33 na
palubovce Kuřimi.

Měl pravdu. Vzhledem k následnému
rychlému nárůstu pozitivně testovaných bylo postupem času čím dál
jasnější, že ještě zpřísněná hygienická
opatření potrvají minimálně do konce kalendářního roku. A podzimní
fáze bude do té doby uložena k zimnímu spánku. „Jsem velice zvědavý, co
vedení soutěže udělá se všemi odloženými zápasy. Už během úvodních
čtyř dějství jich byla celá řada, načež
je potřeba přičíst kompletní program
zbylých sedmi kol. My přitom nejsme
profíci nachystaní hrát kdykoliv i během týdne, ve všední dny bychom se
těžko dávali dohromady. Jediné teoretické řešení vidím takové: dokončit
podzim v průběhu ledna a února, pokud to opatření umožní, a pak hned
plynule navázat jarní částí,“ uvažoval
Černíček nad možností, jak zachránit
sezónu.
Současně však měl obavy, aby Hanáci
vůbec měli z koho postavit svůj mančaft. „Už dříve za normálních okolností

jsme se potýkali s nemalými problémy
při skládání hráčského kádru. Házená na úrovni druhé ligy je v podstatě
amatérský sport, před nímž čím dál víc
chlapů či kluků dává přednost rodině,
pracovním povinnostem i jiným zájmům nebo koníčkům. Do toho přišla
první soutěžní pauza trvající přesně
půl roku, teď nastala přestávka druhá
a hrozí, že může být podobně dlouhá.
Tím pádem někteří hráči logicky ztratí
chuť či motivaci se vracet, upřednostní
ekonomické a rodinné záležitosti, na
házenou se definitivně vykašlou. Což
hrozí také u všech ostatních sportovních odvětví. Nejen z tohohle mám
velký strach, koronavirové dopady
na celou společnost budou obrovské.
A zdaleka tím nemyslím pouze ekonomiku,“ přemítal Černíček neradostně.
Jeho svěřenci od té doby společně netrénují, maximálně si někteří jdou občas ven zaběhat, případně cvičí doma.
A čekají, co bude dál. Ostatně jako každý.
(son)

PROSTĚJOV Velice smutnou sezónu zaknihovala jinak renomovaná
a svou kvalitou vyhlášená tenisová
scéna neregistrovaných v Prostějově. Většinu letošního roku totiž
silně poznamenal koronavirus, což
o bílém sportu v podání špičkových
hobbíků platilo dvojnásob.
Hned v lednu normálně odstartoval
Marry Cup 2020, tedy další ročník seriálu „amatérských“ turnajů konaných
během zimy v hale prostějovského
Hotelu Tennis Club a za letního počasí v přilehlém profi areálu antukových dvorců TK Prostějov, případně
v Mostkovicích.
V tradičním režimu jednoho klání měsíčně se však stihly odehrát pouze dva
úvodní díly, po lednovém ještě únoro-

z Marry Cupu zbyly dva díly,
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vý. Zkraje března pak zaútočil covid-19
a dvojice hlavních organizátorů Martin
Krupička a Marek Florián rozhodla
z logických důvodů o zrušení následujícího programu až do letních prázdnin.
Maximální důraz byl v tu dobu kladen
na zdárné uskutečnění červnového
Prostějov Cupu 2020, což je každoročně jeden z největších podniků neregistrovaných tenistů nejen v České
republice, ale bez přehánění i ve střední Evropě.
Hygienická opatření tehdy přála, uvolnění situace s nákazou umožnilo akci

uspořádat v plném rozsahu. Leč bohužel zasáhla jiná rána osudu: pro změnu
krutá nepřízeň počasí. Vytrvalý silný
déšť od brzkého dopoledne až do odpoledních hodin rozmetal zápasové plány na padrť, zbyla jen náhradní varianta
zrychleného miniturnaje pod střechou
krytého centrkurtu Agrofert Arény.
Podle původního záměru se pak měl
od září znovu rozjet alespoň zbytek načatého ročníku Marry Cupu, jenže ani
tohle vinou opětovně se zpřísňujících
nařízení vlády ČR z důvodu nastupující druhé vlny koronaviru nevyšlo.
Zrušeny musely být i všechny zbývající díly letošní série, která tak zásahem
vyšší moci zůstala doslova v troskách.
„Tenhle rok nám skutečně vůbec nepřál,
k zákeřnému covidu se přidala i nepřízeň
počasí o předposledním červnovém
víkendu. Přesto chci moc poděkovat
všem, kdo se zúčastnili či se jakkoliv podíleli na Prostějov Cupu 2020 i obou
uskutečněných turnajích Marry Cupu
2020, stejně jako veškerým partnerům
v čele se statutárním městem Prostějov.
Věřím, že nás špatné okolnosti nezlomí,
ale naopak posílí. A v příštím roce se opět
naplno vrátíme – samozřejmě pokud to
zdravotní situace v zemi umožní,“ prohlásil Martin Krupička.
(son)

Kopřiva si vyšlápl Veselý na další čtvrtfinále nedosáhl
na silné soupeře
MARBELLA, PROSTĚJOV Hned pět zápasů odehrál na challengeru ve španělské
Marbelle Vít Kopřiva. Po úspěšné kvalifikaci prošel hráč TK Agrofert Prostějov až do
čtvrtfinále, v němž nestačil až na šestého nasazeného domácího tenistu Jaume Munara.
Kopřiva zazářil hned v 1. kole, když vyřadil turnajovou čtyřku Roberta Carballése Baenu a formu

potvrdil i v následujícím utkání. V něm po velké
bitvě přehrál Federica Gaia z Itálie a až pak jeho
vítězné tažení skončilo.
„Byl to povedený turnaj. Náročný program mi ale
vzal dost sil a to se ve čtvrtfinále projevilo,“ poznamenal Kopřiva, který na žebříčku ATP poskočil
na 303. příčku a vylepšil tak tím své osobní maximum.
(lv)

ASTANA, PROSTĚJOV Po turnaji na Sardinii, kde předminulý týden postoupil do
čtvrtfinále, se Jiří Veselý představil na turnaji v Nur-Sultanu. Do soutěže vstoupil výhrou nad pátým nasazeným Tennysem Sandgrenem ze Spojených států amerických,
pak ovšem podlehl Jegoru Gerasimovovi
z Běloruska.
„Je to škoda, byl jsem docela blízko. Po prvním zápase jsem se cítil dobře a věřil, že můžu
postoupit až do závěrečných kol. Soupeř ale

dokázal využít svoje šance, v tom byl mezi námi
rozdíl,“ uznal Veselý.
Tenista prostějovského TK Agrofert letos
v únoru porazil v třísetové bitvě Gerasimova
ve finále turnaje v indickém Puné, tentokrát se
ale radoval jeho běloruský vrstevník. V každém
setu rozhodl jeden brejk. Ve vyrovnané třetí
sadě ztratil Veselý servis v devátém gamu na 4:5
a Gerasimov následně utkání ukončil.
Jiří Veselý se po porážce odhlásil z dalšího turnaje v Paříži.
(lv)
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