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Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Možná si to nechceme připustit, ale je to tak. Ne každému osud
umožní prožít dlouhý život a vidět vyrůstat své potomky. Nejhorší je, když člověk náhle opustí své malé děti a spoustu rozdělané práce. Právě to se stalo v případě Martina
Černého z Ludéřova, který náhle zemřel ve 46 letech. V takovém případě je každá pomoc dobrá. O ni se nyní snaží členové SDH Ludéřov, jehož byl Černý 25 let členem.
Ti na pomoc rodině založili transparentní bankovní účet. Na něj okamžitě přispělo velké
množství lidí mimo jiné i z Konicka. Nelze se divit, Martin byl i díky obětavé práci u hasičů velmi dobře znám po celém regionu. I díky tomu se na kontě na konci uplynulého
týdne sešla částka přes 670 tisíc korun. Proč se to všechno vůbec stalo?
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Chybìla mu koruna
Prostějov (mik) – Roztomilého
okamžiku byl Večerník svědkem
u pokladny v jednom z prostějovských supermarketů. Asi šestiletý
klučina si z regálu vzal čokoládku
ve slevě, kterou prodejna nabízela
za sedm korun. Hošík však v dlani
svíral korun pouze šest... „Neslevili byste ještě korunu?“ zeptal
se pokladní chlapec zcela bezelstně. Paní za kasou mávla rukou
s tím, že onu kýženou kačku malému zákazníkovi odpustí. Hoch
s radostí odešel i s čokoládkou.
Věc ale měla dohru. Ani ne za
minutu přispěchala za pokladní
mladá maminka, která zbývající
minci okamžitě za syna doplatila.
A s omluvou...

Se zákazem je svízel
Prostějov (mik) – Noční zákaz
vycházení všichni občané zcela
jistě dodržují. No, všichni... Ale
co bezdomovci? „A co jako máme
dělat, když žijeme na ulici a dokud je teplo, tak přespáváme na
lavičkách nebo někde na nádraží? Do azyláku nepůjdeme, takže
se musíme schovávat, aby na nás
nepřišli,“ svěřil se Večerníku muž
bez přístřeší, který se nejčastěji
pohybuje okolo hlavního nádraží
a blízkého supermarketu Albert.

www.vecernikpv.cz
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Večerníku
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Ochráncům se začne stavět. Večerník už s předstihem informoval
o záměru vedení města postavit
ochráncům přírody z regionálního
sdružení IRIS na Husově náměstí nové
sídlo. Radní minulý týden už rozhodli
o firmě, která po demolici staré budovy
postaví na stejném místě ihned novou.
Začne se už koncem tohoto měsíce.
CO NÁS UDIVILO…

Martin ZAORAL

Foto: Martin Zaoral

LEŠANY V dnešní době začíná stále více platit, že kde jsou dva, tam už je minimálně jeden vedoucí, manager či jinak řečeno boss. Proč by tedy nemohlo platit, že svého velkého šéfa mají i halloweenské dýně? Za něj by mohl být
považován ten, který se na konci října objevil v centru Lešan. Ostatně právě tato dýně již na první pohled připomínala postavu Kmotra ze stejnojmenného filmu a mohla být tedy považována za velkého šéfa všech podobných
halloweenských ozdob. Ani ona však po pár dnech neunikla svému neodvratnému osudu...

Agentura

Houbaøi nekonèí
Prostějov (mik) – Večerník stále sleduje týden co týden situaci
v lesích na Prostějovsku, odkud
houbaři opakovaně nosí bohaté
úlovky hub. „Na Konicku je abnormálně mokro, takže pokud
nezačne mrznout, houby pořád
porostou. S celou rodinou jsme
během víkendu našli sedm plných
košů babek, suchohřibů, václavek
a bedel,“ hlásil Večerníku tradiční
houbař pan Jaroslav z Konicka.
A co vy, chystáte se taky do lesa?
Běžte, stojí to za to!
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Prostějovští konšelé se nakonec rozhodli, že vánoční strom na náměstí
tatíčka Masaryka přece jen bude!
Má to ovšem jeden háček...
„Dlouho jsme uvažovali, jestli letos
vůbec máme nějaký strom pokácet
a dotáhnout ho před Vánoci na náměstí. Zjistili jsme totiž, že většina
dřevorubců je nakažena koronavirem a nejsou tak lidi. Nakonec

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

•• Pondělí••
Svátek všech živých. Dušičky jsou všeobecně vnímány jako svátek všech
zemřelých. Tak tomu ovšem není. Dušičky jsou svátkem všech živých, kteří vzpomínají na ty, s nimiž kdysi sdíleli vlastní radosti i trampoty. Právě
v tento den bychom si všichni měli položit zásadní otázku, zda žijeme skutečně tak, aby si i na nás po naší smrti někdo v dobrém vzpomněl?
••Úterý ••
Bojoval s mindrákem. Pokud žárlíme, nemusí to vždy znamenat, že někoho horoucně milujeme, ale spíše to, že si málo vážíme sami sebe... Nedostatek sebevědomí si naprosto nevhodným způsobem kompenzoval
Lukáš Podhorný. Přišlo jej to pořádně draho a málem skončil ve vězení.
Nakonec od soudu odešel s podmínkou.
•• Středa ••
Bude stát na náměstí Lipánek? Město spustilo anketu o jméno vánočního stromku. Sám jsem se do ní aktivně zapojil. Vzhledem k tomu, že smrk
pochází z obce Lipová, navrhl jsem pro něj jméno Lipánek. Ve hře u mě
byla i varianta Lipovánek, ale přijde mi vtipnější, pokud by se vánoční
strom jmenoval stejně jako dětmi oblíbený dezertní krém.
•• Čtvrtek ••
Zavřené muzeum. „Ve Slezském muzeu v oddělení třetihor je bílý krokodýl
a medvěd a liška a kamenní trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine,
abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí,“ zpívá Jarek
Nohavica v písní Muzeum. Plánovaná Muzejní noc v prostějovském muzeu
musela být kvůli koronaviru zrušena.
•• Pátek ••
Proč vládne blbost? „Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto
samo zůstává blbé,“ vystihl Vladimír Jiránek. Úžasný kreslíř, humorista
a moudrý muž zemřel před osmi lety.
•• Sobota ••
Způsob života. Fotbal není hra, ale způsob života. To platilo i pro Aloise
Procházku, který prožil celý život v Prostějově. Během války nastupoval za
naše město v nejvyšší fotbalové soutěži, v níž vstřelil tři góly. Zemřel přesně
před sedmi lety ve věku 94 let.
•• Neděle ••
Služba na prvním místě. „Ať pro nás Rotary znamená cokoli, ve světě
budeme známí jen tím, čeho dosáhneme,“ napsal zakladatel Rotary klubu
Paul Harris. Na závěr týdne byl připraven Slavnostní koncert k 25. výročí
obnovení Rotary klubu Prostějov, na němž měl vystoupit dechový orchestr ZUŠ Prostějov. Koronavirus vystavil akci stopku.

.YiQRÿQtPXVWURPXMHQYHGYRX
jsme ale sehnali lesníka důchodce,
který už je z nákazy vyléčen, a ten je
ochotný složit k zemi jeden ze stromů
na Sídlišti E. Beneše. Pro vánoční
strom na náměstí jsme tedy udělali
maximum,“ sdělila Agentuře Hóser
náměstkyně primátora pro přírodu
a kácení Miládka Bitva u Sokolova. Jak vzápětí ale dodala, vánoční
strom zřejmě před Vánoci ani během
nich moc lidí neuvidí. „Vzhledem
ke koronavirovým opatřením se samozřejmě ruší tradiční slavnostní
rozsvícení stromku a během konce
listopadu i celého prosince bude k jehličnanu na náměstí povolen přístup

KRIMI
Ü½NGJ

Každý řádný příslušník vám
řekne, že je policistou čtyřiadvacet hodin denně. A přesně
v tomto duchu se zachoval
strážce zákona, který sice nebyl ve službě, ale přesto nedal
zloději šanci! Minulé úterý odpoledne vzal totiž ze supermarketu Lidl v prostějovské ulici
Újezd nohy na ramena třicetiletý chmaták, který v prodejně
ukradl zboží za dvě tisícovky.

2 000
Zloděj utíkal ochrance, ale daleko nedoběhl. Na parkovišti
náhodou seděl v autě muž zákona. Jakmile policista mimo
službu zahlédl prchajícího nenechavce, neváhal a po krátké
honičce dotyčného zadržel.
Tomu teď hrozí kvůli vyhlášenému nouzovému stavu až osm
let kriminálu a policistovi patří
jednoznačně palec nahoru.

pouze dvěma Prostějovanům naráz.
Ti navíc musí být z jedné rodiny, musí
mít nasazeny roušky, rukavice a po
prohlídce stromu budou povinni se
nechat vydezinfikovat. Pak na náměstí pustíme další dva lidi,“ popsala
drastická opatření Miládka Bitva
u Sokolova.
Dá se tedy očekávat, že nařízení nezůstanou bez odezvy a protestů od
běžných Prostějovanů. „Ať si celý
strom radnice strčí do zádele! Nás
je v rodině deset a chodit na náměstí
po dvou, to je na pět hodin ztraceného času. To si raději vyperu doma
všechny roušky a ten covid vyležím,“

nechal se před Agenturou Hóser slyšet Pavel Bacil z Prostějova.
Otázkou tedy zůstává, zda má cenu
letos vánoční strom vůbec na náměstí
instalovat. „Tak ten smrk, který je určen pro vánoční výzdobu na náměstí,
je stejně prožraný od kůrovce, takže
mu dáme aspoň poslední možnost,
aby byl k užitku,“ stojí si za původním záměrem náměstkyně primátora pro přírodu a kácení 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.

RICHARD ADAMEC
se narodil 15. září 1970 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 30. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 50 do 52 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

Letos bez kluziště. Kvůli zvýšeným
protiepidemickým vládním opatřením, která mají trvat až do Vánoc,
se prostějovští radní rozhodli zrušit
instalaci tradičního kluziště na náměstí T. G. Masaryka. A nejen to, neuskuteční se ani připravovaný jarmark
a zrušen je i program Prostějovské
zimy. Vánoce budou prostě letos jiné...
ZACHYTILI JSME

1 873

Právě tolik je aktuálně na Prostějovsku lidí bez práce. Ve zdejším
regionu se během listopadu jejich počet nepatrně zvýšil, přesto
patříme k oblastem s nejnižší nezaměstnaností na Moravě.
ZAUJAL NÁS...

IVO SLAVOTÍNEK

Foto: Internet

Prostějovský rodák se sice již před
dvaceti lety odstěhoval do Velké Bystřice, přesto se dá jeho inaugurace do
pozice prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje považovat za
velkou regionální stopu.
ZASLECHLI JSME…

„HLAVNĚ JE DŮLEŽITÉ,
ABYCHOM TUTO
SLOŽITOU DOBU
PŘEČKALI BEZ
ZBYTEČNÉHO
A ŠKODLIVÉHO
STRESU“
Primátor statutárního města Prostějova František Jura nabádá
občany k obezřetnosti a ochraně
svého zdraví.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/4 °C

¶WHUÙ

9/5 °C

Støeda

8/4 °C

Ètvrtek

8/0 °C

Bohdan
Evžen
Martin

MARIÁN NEDZBALA
se narodil 28. března 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. října 2020. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 35
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má
střední postavu a hnědočerné vlasy.

Benedikt

Pátek

9/0 °C

Sobota

8/3 °C

Nedìle

8/4 °C

Tibor
Sáva

Leopold
Zdroj: meteocentrum.cz
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K nehodě došlo po vynuceném odstranění
bariér dělicích posezení a chodník
PROSTĚJOV Co vypadá od kancelářského stolu jako dobrý nápad, může v realitě způsobit pořádné problémy! To je i případ úprav, které museli provést provozovatelé kaváren a restaurací na hlavním prostějovském náměstí. Městští památkáři si na nich vymohli úpravy předzahrádek. Zatímco
některé z jejich požadavků přispěly k lepšímu vzhledu centra města, nad dalšími zůstával rozum
stát. Nejbouřlivější diskusi vyvolala nepochopitelná touha po odstranění zelených tújí kolem jedné
z předzahrádek. Jak se nyní ukázalo, zdaleka to nebyl nejhorší následek daných změn.
ce přecházejícího silnici, který se zapletl
mezi stoly a nevěděl, jak se z toho vymotat,“ popsala vlastní zkušenost Iva Polická,
která na náměstí již řadu let provozuje
populární kavárnu Avatarka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Po změně pravidel museli provozovatelé
zrušit jakékoliv bariéry dělicí posezení od
chodníku. To se s odstupem času ukázalo
jako „kámen úrazu“. A to doslova. „Letos
na jaře jsem musela odstranit ohrádku
kolem našeho posezení před kavárnou.
Lidi to mátlo, zažila jsem tu případ slep-

SULP¿WRU
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Vše vyvrcholilo ošklivou nehodou
z června letošního roku. Procházející
důchodkyně zde zakopla o vybavení
zahrádky. Odnesla to úrazem hlavy
a tříštivou zlomeninou, kvůli níž skončila
v nemocnici. Po propuštění z ní skončila

na vozíku a stále se pere s dlouhodobými
následky. „Nedávno mě oslovil její právník s tím, že po nás bude požadovat náhradu škody na léčení. V tomto ohledu
jsem jej však musela odkázat na magistrát. Mimo jiné je jisté, že pokud by tam
původní ohrádka stále byla, k žádnému
zranění by nedošlo. Od té doby se mi již
nikdo neozval,“ uvedla Iva Polická, podle
níž je odstranění bariér kolem zahrádek
minimálně nepraktické. „Navíc nechápu,
jaký negativní vliv mají na celkový vzhled
náměstí či jakým způsobem ohrožují jakoukoliv budovu či dokonce památku,“
podivuje se kavárnice.

vníka
Domo İiGQđ
SR
QđNGR iOLO
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František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Měl to být podle
všeho vtip. Ale v této těžké koronavirové době hodně špatný vtip!
Obyvatele domu na Sídlišti Svornosti minulý čtvrtek rozlítil text
cedule, kterou na vchodové dveře
nalepil předseda výboru Společenství vlastníků domu 7/15 Petr
Konšel. Na vylepeném papíře stál
drsný vzkaz, podle kterého je do
domu zakázaný vstup nejen nepovolaným osobám, ale i nepřihlášeným!

Michal KADLEC
V uvedeném domě na Sídlišti Svornosti bydlí mnoho seniorů, kteří jsou
obzvláště v této době hrozby nákazy
covid-19 odkázáni na pomoc rodinných příslušníků. Podle cedule vylepené na dveřích však nikdo, kdo není
trvale přihlášen k bydlení v tomto
bytovém domě, dovnitř nesměl ani
vkročit! „Je to neuvěřitelné, vždyť to
je naprostá zhovadilost a takový příkaz nemůže mít ani oporu v žádném

6CVQEGFWNGUPCRTQUVQPGJQT¾\PÚOQ\P¾OGPÊOPCwVXCNCQD[XCVGNGFQOWPC
5ÊFNKwVK5XQTPQUVK.KFÆLKUVTJNKTQ\VTJCNKC\CJQFKNK
Foto: Michal Kadlec

zákoně,“ láteřil muž, který každý den
chodí do domu za svojí matkou, jež
nedávno prodělala náročnou operaci. „Když mám trvalé bydliště jinde
v Prostějově, tak sem nemůžu chodit
za svojí babičkou? Nemůže na nohy
a je odkázaná pouze na naši pomoc,“
ozval se další kritik, který při čtení cedule nevěřil vlastním očím.

(QVQ+XC2QNKEM¾

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 15

Rozhněvaní nájemníci
CEDULI ROZTRHALI
NA VÁŠ NÁMÌT

Minulý týden jsem navštívil prostějovskou Charitu, abych se přímo na místě
seznámil s jejím působením v době koronavirové epidemie. S ředitelem Františkem Hynkem jsme řešili situaci v domově Daliborka, jehož klienti se musejí
vyrovnávat s izolací od okolního světa.
Dalším tématem byla pečovatelská služba, které v době epidemie přibylo náročné práce přímo v terénu. Město nedávno
podpořilo nákup nového elektromobilu
pro tuto službu.
Charita potřebuje další podporu, aby
mohla pomáhat potřebným v Prostějově a okolí. V pátek jsme proto s kolegy
z rady města souhlasili s další finanční
podporou a doporučili zastupitelům,
aby příspěvek definitivně schválili. Charita nebude jediná, peníze dostanou
i další poskytovatelé služeb. Je důležité,
abychom se v současné složité situaci dokázali postarat o ty nejzranitelnější občany Prostějova. Proto já i moji kolegové
uděláme vše, aby se to podařilo.

<TCP÷P¾åGPCRQéCUGPCXwVÊXKNCMCX¾TPW#XCVCTMCPCXQ\ÊMW

Večerník kontaktovali nejen obyvatelé zmíněného domu, začali
jsme se tedy zajímat o to, na jakém základě Společenství vlastníků Svornosti 7/15 nechalo
upozornění ve čtvrtek dopoledne vylepit?
>>> pokračování
na dvoustraně 26-27
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PROSTĚJOV Dalo se to tak nějak čekat, přesto drsné rozhodnutí
vedení magistrátu Prostějovany mrzí. Radní totiž oznámili, že z důvodu narůstajícího nebezpečí nákazy covid-19 a předpokladu, že nejpřísnější vládní protiepidemická opatření potrvají minimálně až do
Vánoc, zruší tradiční program na prostějovském náměstí.
„Nemá cenu plýtvat veřejnými financemi, proto jsme se rozhodli zrušit v letošním roce jak kluziště, tak všechny doprovodné kulturní a společenské
akce na náměstí během předvánočního období,“ informovala Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova. „Vánoce budou prostě letos jiné, ale to neznamená,
2À=?ßNíN?
že musí být horší,“ dodal primátor František Jura.
H;MNL;Hí
Z plánovaného listopadového i prosincového programu tak
zbyde jen zdobení vánočních stromečků na náměstí a možná
pár stánků s vánočním zbožím...
(mik)
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Za brutální útok
na plese SOŠPO
padla podmínka

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tenhle chlapec si může pořádně oddechnout!
Není zvykem, aby dosud netrestaný mladík šel po rvačce na
plese do vězení. Ale v případě Lukáše Podhorného to bylo něco
docela jiného. Nejenže na svého soka v opilosti brutálním způsobem zaútočil pěstmi, nejhorší bylo, že poté, co mladík zůstal ležet
bezvládně pod schody, do něj ještě kopal.
se sluchem. Prostějovský soud musel
uplynulé úterý pečlivě zvažovat všechny okolnosti případu, k němuž došlo
během plesu Střední odborné školy
podnikání a obchodu.

.WM¾w2QFJQTPÚUGX÷\GPÊX[JPWNQRTCXFWLGPUQFąGPÚOCWwKOC
Foto: Martin Zaoral

REPORTÁŽ ČTĚTE
NA STRANĚ 5

20102711655

Přitom úspěšnému tenistovi a studentovi sportovního managementu na
americké univerzitě Jakubovi šlo v tu
chvíli skutečně o život! I více jak půl
roku od útoku má navíc stále problémy

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
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PROTIVANOV *ÁNOJFG@IJOPOSTUDA!
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Foto: Facebook

PROTIVANOV Holóbkova mozeka je fenomén! Populární dechovka
z Protivanova na scéně působí již
sedmnáctým rokem. Loni touto
dobou pokřtila v kulturním domě
v Malém Hradisku své druhé album
a tak Večerník zajímalo, co je u nich
nového. A dozvěděli jsme se zajímavé
věci!
První album dechové hudby Holóbkova
mozeka vzniklo k pátému výročí vzniku této dechovky. Tím druhým oslavili
šestnácté narozeniny. Ani ty letošní
sedmnácté se neobešly bez velké slávy.

Napsáno
pøed

8. 11. 2010

Těsně před celostátním zákazem zpěvu
se Holóbkova mozeka stala jedním
z hlavních tahounů multižánrového koncertu, jenž se konal v kulturním domě
v Lipové. Během programu „Zpívá celá
dědina“ se kromě ní představili také
protivanovská schola Kamínky, žesťový
kvintet či zdejší bigbeatová kapela Tamdem.
„Celý koncert živě přenášela TV Noe,
které děkujeme za nové zkušenosti. Záznam si lze poslechnout na internetových
stránkách televize,“ zmínil se kapelník Jiří
Holub, který celou akcí prováděl. (mls)

PROSTĚJOV Řada historických staveb
v centru Prostějova se v průběhu posledních let dočkala opravy – nových
oken, nové fasády, nové střechy.
Jiné stavby ale tak šťastný osud
nemají. A u části naopak dokonce vypadá, že se brzy obejdou i bez
demoliční čety... Příkladem může být
nemovitost v Kravařově ulici. Magistrát
ji před třemi lety prodal s tím, že nový majitel
vše opraví. Tak se ale nestalo a dům, který byl zanedbaný ve vlastnictví města, chátrá dál v i v péči soukromníka. Doslova
2CO¾VMCPCF¾XPÆéCU[4CFPKEGFčORTQFCNCPCQRTCXWXwCMéGM¾VąGVÊTQM
před očima nám tak vzniká pořádný STÍN MINULOSTI...
Foto: Michal Sobecký
Pro mnohé lidi je stavba nepřehlédnu- hojně navštěvovaný Mode Shop. Nyní
telná. Stojí totiž na frekventované pěší z něj zbyly jen zaprášené, prázdné výlohy. nu 2017 ho radnice prodala. „Počítáme prozradil Večerníku Jan Pavlů, který byl
zóně, navíc se tam leta letoucí nacházel Jak Osud přitom měl mít dům jiný, v říj- s tím, že by zde byly nadále bytové a ne- dlouhodobým pronajímatelem. S manbytové prostory. Shodli jsme se ve vedení želkou následně obchod Mode Shop
vyjádøení památkáøe Milana Perùtky:
města, že rekonstrukce by byla nákladná, přestěhoval jinam. A od té doby zůstává
Patrový řadový dům Kravařova 127/3 století výrazně pozměněno především zkoušíme tedy objekt znovu prodat,“ dům prázdný.
je situován na menší parcele v západní díky stavbě Živnobanky na nároží nám. uvedl tehdy náměstek prostějovského Aktuálním majitelem je podle katastru
části městské památkové zóny. V jád- T. G. Masaryka a Kravařovy ulice. primátora Jiří Pospíšil. Dům nakonec nemovitostí paní Šubrtová. Stav domu
ru se jedná o dům zřejmě klasicistního Dům je součástí historické zástavby magistrát přepustil soukromému zájem- se však nezměnil. „Smlouva neobsahuje
původu z přelomu 18. a 19. století, který a tvoří významný prvek v hmotové
žádný termín pro opravu. Dům je v pabyl v pozdějším období stavebně upra- a prostorové skladbě bloku. Svými do- ci za dva a půl milionu korun.
vován. Dům není evidovanou kulturní chovanými historickými konstrukcemi Po třech letech se na něm ale fakticky nic mátkové zóně, tak majitel bude muset
památkou, ale je objektem zvýšeného a také svou vlastní hmotou, architekton- nezměnilo. Pouze jedno – odešli tehdejší veškeré práce konzultovat s památkáři.
památkového zájmu. Nalézá se mezi ickým ztvárněním a celkovým výrazem nájemci. „Byli jsme tam od devadesátého Podle posledních informací však mavýrazně vyššími mladšími domy představuje významný prvek městské roku minulého století. Ještě v roce 2000 jitel připravuje rekonstrukci,“ vyjádřil
a představuje pozůstatek původní památkové zóny. V plánu městské jsme chtěli nemovitost odkoupit, radni- se k neutěšenému stavu domu první
nízké zástavby i jejího půdorysného památkové zóny byl dům zařazen do ce ale nesouhlasila. Pak už po vyhlášení náměstek primátora statutárního města
uspořádání, které bylo na začátku 20. území, které je pro zónu určující.
záměru před pár lety to šlo mimo nás,“ Prostějov.

Historic
ký d
v Krava ům
řo
ulici chá vě
trá dál

Prokázal kus odvahy, SURQiVOHGRYDO]ORGďMH
K nevšednímu případu došlo poslední listopadový den ve Školní
ulici v Prostějově. Mladý muž tudy
procházel se svou přítelkyní. Bylo
krátce po třetí hodině v noci, když
z jednoho místního obchodu vyběhl podezřelý muž. Náš hrdina
nelenil, zavolal na linku 156 a sám
se vydal zloděje pronásledovat.
Velmi rychle také zareagovali strážníci městské policie, kteří byli s pronásledovatelem v kontaktu a za
jeho navigace dopadli pachatele
v Rejskově ulici.
„Třiatřicetiletý muž z Prostějova odcizil dne 30. listopadu 2010 v 03.15 hodin z prodejny Elektro ve Školní ulici

finanční hotovost a zboží v předběžné
hodnotě sedmi tisíc korun. Při tom byl
vyrušen náhodným šestadvacetiletým
kolemjdoucím, který ho pronásledoval. Cestou linky 156 informoval městskou policii. Podezřelý muž byl strážníky zadržen v Rejskově ulici, kdy poté
dobrovolně následoval přivolanou
hlídku Policie ČR na zdejší obvodní
oddělení k provedení dalších úkonů,“
informovala Večerník Jana Adámková
z Městské policie Prostějov.
Mladý muž, který se nejvíce zasloužil
o dopadení pachatele, pak pár dní nato
přišel osobně za velitelem Městské
policie, aby poděkoval za bleskurychlý
zásah strážníků. „Osobně mě návštěva

tohoto pána překvapila, protože sám
projevil zájem poděkovat strážníkům
za rychlý a kvalifikovaný zákrok. Spíše
ale já děkuji tomuto mladíkovi a dávám ho za vzor ostatním občanům.
Jsem rád, že mu nebylo lhostejné, když
byl zřetelně porušován zákon a došlo
k protiprávnímu jednání. Muž nejenže zavolal na tísňovou linku městské
policie, ale sám zloděje pronásledoval
a vlastně dovedl strážníky až k němu.
Dobrá práce, děkuji mu,“ podotkl
k setkání Jan Nagy, šéf prostějovských
strážníků.
Z bezpečnostních důvodů si odvážný
mladík nepřál být jmenován. „Když
jsem s přítelkyní procházel kolem toho

obchodu, viděl jsem, že jsou pootevřeny dveře. Už to se mi zdálo podezřelé.
Zavolal jsem tedy na linku 156, aby
městská policie nějak zajistila zabezpečenost této prodejny. V tom ale zevnitř
vyběhl muž. Bylo mi hned jasné, že
jde o zloděje. Vůbec jsem nepřemýšlel o nějakém nebezpečí a s telefonem
u ucha jsem vyběhl za ním. Se strážníky jsem byl pořád v kontaktu a hlásil
jsem jim, kudy zloděj utíká,“ uvedl
mladík.
Jak se Večerník ještě záhy dozvěděl,
odvážného mladého muže si pozval
také nový starosta Prostějova Miroslav
Pišťák, který mu za jeho skutek předal
věcné dary od vedení města.

$.78/1«
.20(17ą
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Podobných případů, ve kterých se zcela správně a s odvahou zachovali někteří občané Prostějova, jsme během
uplynulé desetiletky zaregistrovali
hned několik. Na druhé straně jsme
ovšem mnohokrát informovali také
o naprosté lhostejnosti svědků, kteří
na vlastní oči viděli páchání trestného
činu, přestupku či nehody, přičemž odvrátili svůj zrak a dělali, že nic nevidí.
Je ale třeba zmínit také skutečnost, že
rok od roku stoupá v Prostějově počet volání na tísňovou linku 156. To
rovněž o něčem svědčí. Podle ředitele
Městské policie našincům není jedno,
co se v jejich okolí děje a často upozorňují strážníky svými oznámeními na
různé nešvary. A to je dobře. (mik)

ZKUSTE
náš
nový web

jak šel čas Prostějovem ...

Vodní ulice
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Příště: Partyzánská ulice
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Udělal binec a odjel

Odložit odpad mimo kontejnery
se nemusí vyplatit. V odpoledních hodinách předminulé neděle
1. listopadu se na linku 156 obrátila žena s tím, že viděla osobu,
která založila skládku u hřbitova
v Žešově. Hlídka po příjezdu na
místo zkontaktovala oznamovatelku a další svědky, kteří událost potvrdili. Oznamovatelka se pokusila
muže na nevhodné jednání upozornit. Ten na její výtky nereagoval. Po vytažení odpadu z vozidla
a jeho uložení na zem vedle kontejneru rychle nasedl do auta a odjel. Šetřením se strážníkům podařilo zjistit provozovatele vozidla.
Jednalo se o jednačtyřicetiletého
muže s bydlištěm mimo Prostějov.
Tím, že odložil odpad mimo místa k tomu určená, je dotyčný muž
důvodně podezřelý z přestupku
dle zákona o odpadech. Záležitost byla oznámena k projednání
příslušnému správnímu orgánu.
V případě prokázání viny hrozí
jednačtyřicetiletému muži pokuta
do výše 50 000 korun.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Trampoty s klíči
V odpoledních hodinách během
soboty 31. října vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení,
které se týkalo zaparkovaného
vozidla s ponechanými klíči ve
dveřích. Na uvedené ulici v okrajové části města bylo vozidlo
strážníky nalezeno. Z evidence
byla zjištěna provozovatelka. Na
místo se po chvíli dostavil soused majitelky vozidla, který ji
telefonicky zkontaktoval. Jelikož
se žena momentálně nacházela
mimo Prostějov, požádala hlídku
o předání klíčů jejímu sousedovi.
Strážníci vozidlo zajistili a na její
žádost klíče předali dotyčnému
muži.

Popíjeli pivo
před domem
Předminulou sobotu 31. října
vpodvečer bylo prostřednictvím
linky 156 přijato telefonické
oznámení o skupince tří osob popíjejících alkohol před domem
na sídlišti Hloučela. Strážníci na
místě zkontaktovali tři muže ve
věku 23, 27 a 37 let. Muži seděli
před domem na schodech a popíjeli lahvové pivo. Svým jednáním
jsou všichni tři důvodně podezřelí
z přestupku dle krizového zákona,
jelikož porušili mimořádné vládní
opatření. O zákazu shromažďování a zákazu konzumace alkoholu
na veřejnosti byli hlídkou poučeni. Celá záležitost byla předána
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu.

Peněženku odevzdala
V odpoledních hodinách minulé
středy 4. listopadu oznámila žena
prostřednictvím linky 156 nález
peněženky v centru města. Strážníci od oznamovatelky peněženku
s doklady i finanční hotovostí přes
jeden tisíc korun převzali. Podařilo se zkontaktovat i třicetiletou
majitelku, které byl následně nález
předán.

Cyklista pod pervitinem
to pořádně schytá...

$;.8'0-7

PROSTĚJOV Pěkný „výlupek“ se vyklubal z muže, jehož předminulou středu honili policisté po
Svatoplukově ulici, když hlídce ujížděl na jízdním
kole. To bylo neosvětlené, navíc měl chlapík pozitivní
test na drogy. To ale nebylo všechno! Policisté záhy
zjistili, že muž s sebou veze podivné předměty sloužící k trestné činnosti. Po dalším šetření pak ještě vyšlo
najevo, že stejná osoba má na svědomí vyloupení
prodejny v Krasické ulici...

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Michal KADLEC
Během jarního nouzového stavu kradl,
během druhého na konci října porušil
zákaz vycházení. „Ve středu 28. října po
druhé hodině v noci zahlédli policisté
oddělení hlídkové služby ve Svatoplukově ulici v Prostějově neosvětleného
cyklistu jedoucího po chodníku. Pro
toto jednání muže podezírali z několika přestupků, včetně porušení zákazu
nočního vycházení. Když policisté
muže pokynem ze služebního vozidla
chtěli zastavit, ten neuposlechl a pokusil se jim ujet. Přes opakované výzvy
muž stále ujížděl, a to až do ulice U Kalicha, kde ve slepé ulici už dál pokračo-

,CMOKNGRQNKEKUVÆFQRCFNKWLÊåF÷LÊEÊJQE[MNKUVWD÷JGO\¾MC\WPQéPÊJQX[EJ¾\GPÊ
RąKwNQUGPCVQåGUVGLPÚRCEJQNGMO¾PCUX÷FQOÊLGwV÷LCTPÊXNQWR¾PÊFQRTQFGL
P[X-TCUKEMÆWNKEK
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

vat nemohl. Proto sesedl z kola a pokusil se utéct. Při útěku však byl policisty
dostižen a zadržen,“ popsal noční honičku s neosvětleným cyklistou František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
To však bylo to nejmenší, co šlo
cyklistovi vytknout... „Kromě výše

uvedených problémů se po zadržení
muži ke škodě přičetlo, že měl pozitivní test na pervitin, a policisté u něj
navíc nalezli předměty, které mohly
sloužit k trestné činnosti. Završením
pak bylo zjištění, že muž je důvodně
podezřelý z vloupání do prodejny
v Krasické ulici, kterého se měl dopustit 11. května tohoto roku, také

v době trvání nouzového stavu,“ sdělil
mluvčí prostějovské policie. „Přestože
se k tomuto skutku muž neměl, obdržel od prostějovských kriminalistů
sdělení obvinění ze zločinu krádeže.
Za ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ doplnil
ještě Kořínek.
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Policie šetří
PROSTĚJOV Jako z nějakého
laciného hororu... Policisté nyní
vyšetřují zajímavý případ nečekané návštěvy neznámého hosta,
kterého se lekla majitelka bytu.
Tajemný neznámý si totiž klíči
odemkl dveře a snažil se vejít dovnitř. Nakonec však utekl, protože
nepočítal s přítomností majitelky
bytu a také se štěkajícím psem!
V bytě mladé ženy se uplynulý čtvrtek dopoledne nečekaně objevil
nezvaný host. Prostějovští policisté
se nyní snaží zjistit, kdo byl oním návštěvníkem, který se 5. listopadu kolem desáté hodiny „vloudil“ do bytu
mladé ženy v Prostějově.
Ta uslyšela podivný šramot připomí-

nající odemykání dveří. Že není něco
v pořádku, zaregistroval i pes, který
se rozštěkal. „Když žena nakoukla
do chodby bytu, spatřila u vstupních dveří jí neznámého muže. Její
přítomnost v bytě ho pravděpodobně zaskočila, nepříjemný okamžik
okomentoval jedním vulgárním
slovem a dal se na úprk. Vyděšená
žena za ním zabouchla dveře a zalarmovala policisty,“ popsala podivnou
záležitost Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. „Věc šetříme
pro podezření ze spáchání trestného
činu porušování domovní svobody,“
přidala podstatnou informaci Vybíhalová.
(mik)

Zloděje
zadržel policista

URČICE Policejní hlídka hned dvakrát během pár hodin vyjížděla řešit
incident mezi bývalými partnery.
V poutech a na záchytce nakonec
skončil opilý muž, který zvoněním
a kopanci do dveří obtěžoval ženu,
posléze se dokonce popral s jejím
současným přítelem.
„V sobotu jedenatřicátého října po devatenácté hodině jsme přijali oznámení
o incidentu v Určicích, kde měl šestatřicetiletý muž soustavně zvonit, bouchat
a kopat do dveří domu své známé. Vyslaní policisté na místě zjistili, že muž
už odešel a oznamovatelka nechce nic
řešit,“ řekl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
O necelé dvě hodiny později však stejná

žena volala policii znovu! „Oznámila,
že agresor se na místo vrátil a došlo
k drobnému fyzickému incidentu mezi
agresorem a jejím přítelem. Na místo
vyslaní policisté muže vypátrali ve vysoké trávě, kde se před nimi skrýval.
A protože v agresivním jednání nadále
pokračoval, tak ho také zajistili. Provedenou dechovou zkouškou u něho
změřili hodnotu 1,97 promile alkoholu
v dechu. Z důvodu zabránění pokračování protiprávního jednání a z důvodu
jeho ochrany policisté muže k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné
stanice,“ konstatoval Kořínek s tím, že
pro své jednání je muž nyní podezřelý
z několika přestupků proti občanskému
soužití. Za ty mu hrozí pokuta až do
výše 20 000 korun.
(mik)

v úterý 3. listopadu měl třicetiletý
muž v supermarketu v ulici Újezd
v Prostějově odcizit zboží v hodnotě bezmála dvou tisíc korun.
Při útěku z prodejny ho pronásledoval pracovník ostrahy, přesto
by se mu zřejmě utéct podařilo.
K jeho smůle však na parkovišti
u prodejny ve vozidle seděl policista prostějovského oddělení
hlídkové služby. Policista ani na
chvíli nezaváhal, a přestože nebyl
ve službě, tak se za podezřelým
rozběhl. Muže se mu podařilo dostihnout a ten na jeho výzvu zastavil. Na místo přivolaní sloužící policisté dalším šetřením zjistili, že
zadržený muž byl pro majetkovou
trestnou činnost v minulosti již
odsouzen, a proto je pro své jednání podezřelý z trestného činu.
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu mu pak za toto jednání
hrozí trest odnětí svobody na dva
roky až osm let.

V domově
ukradl strojek
Minulé úterý 3. listopadu necelou hodinu po půlnoci přijali
policisté oznámení o vloupání
do domova sociálních služeb
v Prostějově. Policisté na místě
zjistili, že se neznámý pachatel po
vypáčení okna dostal do pokoje
domova, kde z nočního stolku
odcizil holicí strojek za 1 000
korun a následně z místa utekl.
Pachateli hrozí za zločin krádeže a přečin porušování domovní
svobody vzhledem k aktuálnímu
stavu nouze vyhlášenému vládou
ČR přísnější trest odnětí svobody, a to na dva roky až osm let.
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PROSTĚJOV Sedmadvacetiletý Lukáš Podhorný byl obžalován, že letos v únoru před
Společenským domem udeřil svého soka pěstí do obličeje. Jeho protivník na to
neměl šanci adekvátně reagovat a zřítil se ze schodiště. Přitom nekontrolovaně
narazil hlavou na schod a způsobil si těžké zranění hlavy. Krev mu hned na dvou
místech zaplavila mozek, což jej bezprostředně ohrožovalo na životě. Ani to však
Podhorného nezastavilo, vystartoval k bezvládně ležícímu sportovci, do které
bezmyšlenkovitě kopl! Když se ho další z účastníků plesu pokusil zastavit, zaútočil i na něj... Líčení pokračovalo a také skončilo minulé úterý u Okresního soudu
v Prostějově. Večerník u toho ani tentokrát nechyběl.
vstane, ale on zůstával ležet, Lukáš se k němu
ještě rozběhl a kopl ho do žeber,“ popsala očitá
svědkyně. Podobně agresor napadl i mladíka,
který mu chtěl v dalším útoku zabránit. Mezitím už přítomní zavolali sanitku, lékaři pak naMartin
dějnému mladíkovi doslova zachránili život. Na
několika místech měl totiž proraženou lebku
ZAORAL
a krev se již dostala i do jeho mozku, což mohBěhem podrobného dokazování vyšlo najevo, lo způsobit jeho nevratné poškození. A reakce
že motivem k útoku byla žárlivost. „Šli jsme Lukáše Podhorného? Z místa odjel taxíkem...
si zapálit s Lukášovou přítelkyní před ‚kasko‘.
„Bál se jen sám o sebe“
Lukášovi se asi nelíbilo, že tam s námi stojí
i Kuba. Nejprve mu Lukáš dal facku, Kuba na O tom, že to obviněný agresor skutečně přeto nijak nereagoval, zůstával v klidu, pouze od hnal, svědčí mimo jiné fakt, že i více jak půl
něj odstoupil. Snažila jsem se stoupnout mezi roku od útoku má jeho oběť stále zhoršený
ně, ale Lukáš mě obešel a Kubu praštil pěstí. sluch zhruba o patnáct procent předchozího
Ten spadl ze schodů. Myslela jsem si, že hned stavu. Nelze se tedy divit, že po agresorovi po-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Lukáš Podhorný už poslal 200 tisíc korun,
dalších 50 tisíc musí splatit!

let si však Lukáš Podhorný bude muset dávat
pozor, aby nic podobného nezpůsobil, jinak
si bude muset trest odsedět. Stejně dlouhou
dobu nesmí chodit na společenské akce, kde
se podává alkohol. „O vině nebylo pochyb,
o druhu trestu jsme v senátu dlouho diskutovali. V případě obžalovaného se nejednalo
o první podobný prohřešek, jeho napadení
před třemi roky však bylo šetřeno jako přestupek. Navíc proti němu svědčila spousta přitěžujících okolností. Bylo vidět, že vše řešil, až
když něco hrozilo jemu samému. Například
první omluva mu trvala více jak měsíc, odhodlal se k ní až poté, co jej začala vyšetřovat
policie. Jediné, co ho nakonec zachránilo, bylo,
že po prvním hlavním líčení sebral rozum do
hrsti a zaplatil bolestné. Do té doby totiž neudělal téměř nic,“ shrnul Petr Vrtěl, předseda
senátu, který se rozhodl mladému muži dát
poslední šanci.
Zachránil se na poslední chvíli
Rozsudek dosud není pravomocný, obě proSoud se přesto nakonec přiklonil k variantě cesní strany si ponechaly lhůty pro možnost
podmíněného tříletého trestu. Dlouhých pět odvolání.

žadovala náhradu škody, kterou znalec vyčíslil
na 200 000 korun. Tuto částku obžalovaný,
který se má živit jako zedník, zřejmě na pokyn
svého obhájce již uhradil. „Co se týče požadavků zdravotní pojišťovny ve výši osmačtyřicet tisíc korun, tak v tomto případě byl již
vyjednán splátkový kalendář a uhrazena první
splátka,“ uvedl agilní advokát, který očividně
stál o to, aby jeho klient neskončil ve vězení.
To mu akutně hrozilo. „Podstatné bylo, že při
svém útoku obžalovaný využil zkušenost s boxem a navzdory těžkému zranění poškozeného pokračoval v napadání. Ani pak se o jeho
stav nijak nestaral, pokud projevoval nějaké
obavy, tak jedině o sebe. Myslím, že se jedná
o člověka, který velkorysost druhých zaměňuje za slabost,“ řekla ve své závěrečné řeči státní
zástupkyně Naděžda Kezniklová, která stále
trvala na nepodmíněném trestu.

Vítejte na svìtì

www.vecernikpv.cz
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Řádí v Prostějově zrůda, nebo někdo klade pasti? Tak či tak, fotografie
kocoura Papíka mluví za vše. Musel
příšerně trpět a podle všeho trpí dál
i přes velkou péči pracovníků útulku
Mourek. A není to první podobný
případ. „Zranění zadních tlapek je
vlastně skalpování kůže, které způsobila buď nějaká past, nebo opravdu
nebezpečný člověk,“ popsali zástupci útulku Mourek, kteří nyní podávají trestní oznámení na neznámého
pachatele.
Večerník během uplynulého týdne
zjišťoval, zda městská či státní policie tento případ brutálního týrání
zachytili. „Tyto věci řeší strážníci
pouze ojediněle. Je-li zjištěno týrání nějakého zvířete, je celý případ
nahlášen Policii ČR, která vyšetřuje
trestné činy. Pokud by strážníci přistihli někoho přímo při činu, mají
oprávnění takovou osobu zadržet
a omezit na osobní svobodě. Následuje přivolání Policie ČR, která si
celou záležitost převezme k dalšímu
šetření,“ vysvětlila Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Nicméně podle mluvčího

Jakub JUREK

PROSTĚJOV Příšerné... Pohled
na fotografie zbídačeného kocourka, které zveřejnil na svých
facebookových stránkách prostějovský kočičí útulek Mourek,
nahání husí kůži. A zároveň vztek
nad tím, že se mezi námi pohybují takoví bezcitní lotři, kteří něco
takového jsou schopni zvířátku
udělat. A právě na sociálních sítích požadují lidé vendetu!

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov muži zákona žádnou
podobnou věc neřeší. „Takovou věc
nyní nešetříme. V letech 2017 až
2019 jsme na Prostějovsku šetřili
celkem pět případů týrání zvířat.
V letošním roce zatím žádný,“ uvedl
František Kořínek s tím, že v těchto
případech výše trestu závisí na povaze činu. „V případě týrání zvláště
trýznivým způsobem hrozí pachateli až tři royk vězení. Pokud tak učiní na veřejnosti, tak až pět let. Šest
let pachateli hrozí v případě, že zvířeti způsobí trvalou újmu na zdraví
nebo smrt,“ upřesnil Kořínek.
Zranění kocourka Papíka se nyní intenzivně probírá na sociálních sítích.
Petra Bártová z Prostějova je vyděšená. „Může to být sadista nebezpečný
jak zvířatům, tak lidem. Doufám, že to
nahlásí. Chtěla jsem to udělat sama, ale
nic o tom nevím,“ napsala žena. Strach
má nyní také mladá slečna Lucie z Prostějova. „Hrozné... Pořád doufám, že to
byla nějaká nehoda. Přeci mezi námi
nemůžou chodit takoví lidé!“ Monika
Smržová našla kotě v podobném stavu. „Bylo to u nás ve sklepě. Přední nožičku mělo až nahoru úplně holou na
kost, na další části se nalézaly načernalé
zbytky masa. Vypadalo to na nějakou
past. Přišlo si k nám pro pomoc za pět
minut dvanáct. Kousek tlapky mu bohužel doktorka amputovala,“ zavzpomínala žena. Na Facebooku se však
objevují mnohem drsnější komentáře.
„Hajzlové sadistický,“ ulevila si Alžběta
Malíková. „Doufám, že ten idiot, co
to tomu kocourkovi udělal, bude jednou umírat v bolestech,“ přeje si zase
Romana Hocká. „To mohou udělat je
odporné bezcitné zrůdy! Patří jim to
samé,“ nebrala si servítek Renata Kokyová.
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LG éV[ąNGVÚ MąÊåGPGE P÷OGEMÆJQ QXé¾MC C JCUM[ XGNMÆJQ
X\TčUVW ,G VQ Rą¾VGNUMÚ C XGUGNÚ RGLUGM XčéK PQXÚO NKFGO
P÷MF[PGFčX÷ąKXÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚ
RQW\GRTQM[PQNQICUG\MWwGPQUVOKUGRKNGRUKÊMVGTQWDQJWåGN
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LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWwGUVKCåUGFOKNGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMW
,GXJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCDQJWåGNUGRąKPG
URT¾XPÆORąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

LIVREJ

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾
PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQXCV
RCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUGOW
P÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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ŬƵ ƐĞ ũŵĞŶƵũĞ ƉƌŽũĞŬƚ͕ ũĞŚŽǎ
ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ ďǇůŽ ǀǇďƵĚŽǀĄͲ
Ŷş ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶş ǌĂŚƌĂĚǇ
ǀĂƌĞĄůƵŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇǌĂƷēĞͲ
ůĞŵ ƉŽĚƉŽƌǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůͲ
ŶşŚŽ Ă ƉƎşƌŽĚŽǀĢĚŶĠŚŽ ǀǌĚĢͲ
ůĄǀĄŶşĚĢƚşǀƉƎşŵĠŵŬŽŶƚĂŬƚƵ
ƐƉƎşƌŽĚŽƵ͘
ZĞĂůŝǌĂĐş ƉƌŽũĞŬƚƵ ƐĞ ƉŽĚĂƎŝůŽ
vybudovat kvalitní, atraktivní
Ă ƉŽĚŶĢƚŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ ƉƌŽ ƉŽďǇƚ
ĚĢƚşŶĂēĞƌƐƚǀĠŵǀǌĚƵĐŚƵǀƐŽƵͲ
ůĂĚƵƐƉƎşƌŽĚŽƵ͘:ĞĚŶŽƚůŝǀĠƉƌǀŬǇ
ĚĢƚĞŵ ĂĚĞŬǀĄƚŶş Ă ǌĄǎŝƚŬŽǀŽƵ
ĨŽƌŵŽƵ ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄǀĂũş ǌŶĂͲ
ůŽƐƚŝǌŽďůĂƐƚŝƉƎşƌŽĚǇĂǎŝǀŽƚŶşŚŽ
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Jan HORNA
19. 10. 2020 53cm 3,90 kg
Tištín

Posílejte svá
miminka

Pondělí 9. listopadu 2020

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
Děkujeme za pochopení!
redakčně zpracovaný obrázek.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

VÁŽENÍ RODIČE,

„Původní členství v deklaraci ale ztratilo smysl,
začlenili jsme se do nové,“ objasnila Alena Rašková

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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PROSTĚJOV Ještě nedávno řidiči
při spáchání přestupku, například při
parkování na zákazu stání či na jiných
nevhodných místech, našli za stěračem „pozdrav“ od strážníků městské
policie. Ti lístečkem umístěným za stěračem vozidla upozornili přestupce ve
chvíli nepřítomnosti u automobilu na
jeho provinění. To však v době vyhlášeného nouzového stavu už neplatí.
Pokuta, kterou po vás bude vymáhat
správní orgán, tak může přijít nečekaně jako blesk z čistého nebe...

➢

ze strany 3

jaře bylo osobně za mé přítomnosti projednáno několik
případů s provozovateli zahrádek a došlo ke vzájemné
dohodě. Nebyla povolena pouze jedna předzahrádka
z důvodu zajištění bezpečnosti chodců,“ vyjádřil se
k dané problematice náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal, do jehož pole působnosti toto téma
spadá. Konkrétní případ však neokomentoval. (mls)

PROSTĚJOV Městský hřbitov
v Brněnské ulici není nafukovací.
Stále roste poptávka po nových
hrobech. Radní proto na svém úterním jednání schválili studii rozšíření hrobových míst, především
těch urnových. Jak ale konšelé sami
přiznávají, další volná místa uvnitř
hlavního hřbitova už nejsou a v budoucnu bude muset dojít k výkupům sousedních pozemků.
Vzhledem ke stále trvající poptávce
po urnových hrobech nechal magistrát zpracovat návrh rozšíření
možnosti pohřbívání jako kombinaci urnových hrobů a kolumbárií.
„Řešíme umístění urnových hrobů
v parkové aleji orámované oplocením s integrovanými kolumbárii.
Nově je počítáno se vznikem osmatřicet sekcí kolumbárií po devíti
schránkách, tedy celkem 342 schránek a 9 sekcí urnových hrobů po 17
hrobech, celkem 153 urnových hrobů,“ vypočítal prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že
studie rovněž řeší materiálové provedení komunikačních ploch, návrh
výsadby stromů, keřové a popínavé
zeleně, umístění mobiliáře, osvětlení

a podobně. Kromě hlavního vstupu,
který je umístěn ve stávající ohradní zdi, je uvažováno i o pracovním
vstupu ze zázemí obřadní síně.
Studie byla zpracovatelem předložena na vědomí Národnímu památkovému úřadu. Podle jeho předběžného sdělení nejsou k záměru zásadní
výhrady. „Studie navrhuje využít
možnost ukládání uren i v podzemí.
Z hlediska památkového je akceptovatelný i navržený hlavní vstup umístěný do stávající hřbitovní zdi,“ přidal
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměs-

tek primátora pro stavební investice.
Na pozemku, kde se uvažuje o rozšíření hřbitova, se nachází kabelové
trasy, proto bude třeba řešit přeložky
sítí. „Dané místo je v tuto chvíli jedno
z mála, kde se může náš hlavní hřbitov rozšiřovat. Do budoucna bychom
chtěli vykoupit pozemky, které sousedí se hřbitovem, abychom mohli
dále budovat nová hrobová místa,“
doplnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
(mik)
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Foto: Cad Projekt Plus

„Musíme vykoupit sousední pozemky,“
dívá se do budoucna první náměstek Pospíšil

+<Cü=DOJQîKüD=T?JPPMIJQ½CMJ=T

PROSTĚJOV Podle vyjádření magistrátu v tuto chvíli po městě nikdo náhradu škody v souvislosti s tímto
případem nevymáhá.
„Vyhláška o provozování předzahrádek v městské
památkové zóně byla schválena v roce 2018. Letos na

Město vše konzultovalo

2020,“ uvedl náměstek primátora. Podle
něj se letos hlavní akce podařilo splnit přesně podle plánu. „Ano, hlavní projekty byly
zahájeny nejpozději v červnu, a to i s ohledem na covid-19, finanční dopad z první
vlny a z toho vyplývající omezení výdajů,“
uvedl dále Rozehnal, kterého se Večerník
ještě zeptal, zda jsou už nyní jasné prioritní stavební investice města pro příští rok.
„Investiční rozpočet města na rok 2021
byl schválen v radě města, ale hlavní slovo
budou mít zastupitelé na jednání o rozpočtu,“ zareagoval Jiří Rozehnal. (mik)

VWLKQHGRNRQFHURNX
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Michal KADLEC

přestupku, je celá událost řádně zadokumentována a oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Ten má možnost rozhodnout o vině
i bez předvolání řidiče. Dotyčný se tedy
v daný moment nedozví, že bylo jeho
protiprávní jednání zadokumentováno
a nějakým způsobem řešeno,“ upozorňuje Greplová s dodatkem, že následně
řidiči přijde vyrozumění od správního
orgánu, který je oprávněn rozhodnout
i příkazem bez předvolání přestupce.
„Apelujeme na řidiče, aby dodržovali
zákon o provozu na pozemních komunikacích a svým chováním se zbytečně
nevystavovali případnému postihu za
přestupek,“ uzavírá apelem na řidiče
mluvčí prostějovských strážníků.

5VCMVQWOÊUV÷PÚONÊUVGéMGOUQ\P¾OGPÊOQUR¾EJ¾PÊRąGUVWRMWUG
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krizových opatření platí pravidla silničního provozu. Stále se najdou nezodpovědní jedinci, kteří nedodržují i ty základní
dopravní předpisy,“ konstatuje Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Pokud tedy v době vyhlášeného nouzového stavu spáchá řidič dopravní přestupek, už se bezprostředně nato nedozví,
že ho strážníci odhalili. Za stěrawčem
totiž nebude mít pověstný lísteček.
„V současném období městská policie
nevyužívá takzvané parkovačky, tedy
upozornění pro nepřítomného řidiče
z podezření ze spáchání dopravního
„Upozorňujeme řidiče motorových vozi- přestupku, které bylo vždy umístěno
del a další účastníky silničního provozu, za stěračem vozidla. Pokud se řidič motí Změna pro Prostějov. A k němu že i v době nouzového stavu a vyhlášení torového vozidla dopustí dopravního
se přidali i další opozičníci, někteří
dokonce navrhovali úplně vystoupit
z celonárodní sítě Zdravých měst.
„Částka, kterou platíme jako člen
Národní sítě Zdravých měst není
určitě zanedbatelná, ale nemyslím,
že by byla tak vysoká, aby město
mohla položit. Tím, že se k Národní PROSTĚJOV Aktuálně v Prostějově objemu přes pětadvacet milionů korun.
síti Zdravých měst hlásíme, dáváme stále ještě probíhají čtyři významné Důvodem je omezení na straně příjmů
najevo i nějaký svůj postoj k tomu, stavební investice města, které podle do městského rozpočtu v souvislosti
co myšlenka představuje,“ namítla náměstka primátora Jiřího Rozehna- s covid-19,“ potvrdil Jiří Rozehnal (ANO
la budou do konce roku dokončeny. 2011) s tím, že aktuálně v Prostějově proAlena Rašková.
Po zhruba dvacetiminutové Tedy podle plánu. Zároveň však muž bíhají ještě čtyři velice významné stavby.
diskusi ale nakonec zastupitelé zodpovědný za rozvoj a investice při- „A to výstavba multifunkčního domu
rozhodli většinou svých hlasů pomněl, že některé investice zahrnuté pro hokejovou mládež a tělocvičny v arenejen o „přestupu“ Zdravého do rozpočtu města pro tento rok mu- álu DDM na Vápenici, dále první etapa
regenerace Sídliště B. Šmerala a výstavba
města Prostějova k jiné celoná- sely být odloženy.
rodní deklaraci, ale i o ročním „V září letošního roku bylo v zastupitelstvu cyklostezky mezi ulicemi Plumlovská
poplatku za členství ve výši 90 města schváleno odložení či zrušení cel- a Cyrila Boudy. Předpoklad dokončení
kem devíti investičních akcí v celkovém všech jmenovaných akcí je do konce roku
000 korun.

0Ě67ÿ5

www.vecernikpv.cz
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dotaci, abychom o ni nepřišli. Pokud
by bylo jednání zastupitelstva až 24.
listopadu, jak bylo původně v plánu,
nestačili bychom už dotaci začlenit
a tím pádem by nám nebyla poskytnuta,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jak se oba nejvyšší političtí představitelé města také vyjádřili, toto zasedání zastupitelů se opět uskuteční
v sále Společenského domu. „Bude
zapotřebí dodržet všechna přísná
protiepidemická opatření, což by
v obřadní síni radnice nebylo možné,“ potvrdil první náměstek primátora.
(mik)

a údržby majetku města předložil
v úterý radě města informaci o pojistném plnění pojišťoven za poničený městský majetek. Opravy poškozeného nebo zničeného majetku,
které vznikly stářím či opotřebením,
si město hradí ze svého. Pojišťovny
nám naopak refundují poškození
vzniklá dopravními nehodami nebo
vandalismem,“ vysvětlil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
(mik)

Zdroj: Magistrát města Prostějova

kontejnery na tříděný odpad 3 ks (vandalismus)

skleněná výplň zastávky MHD ulice Vrahovická (vandalismus)

veřejné osvětlení v Družstevní ulici (dopravní nehoda)
veřejné osvětlení ulice Okružní (dopravní nehoda)
zničené odpadkové koše 18 ks (vandalismus)

elektrické rozvodné skříně veřejného osvětlení (dopravní nehoda)

druh poškození

33 801
5 148
18 716
31 571
5 557
4 068

částka (v kč)
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PROSTĚJOV Už na jaře letošního
roku proplatily pojišťovny městu
desítky tisíc korun za škody na
majetku způsobené vandaly nebo
po dopravních nehodách v roce
2019. Za letošní rok došlo k úhradám už nyní a znovu se nejedná
o zanedbatelnou sumu. Těch škod
bylo opravdu hodně.
Pojišťovny každým rokem vydávají za poškozený městský majetek
nemalé finanční částky. Letos to
bylo téměř 100 tisíc. „Odbor správy

za škody na městském majetku

POJIŠŤOVNY ZAPLATILY

PROSTĚJOV Podle původního
plánu se další jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova mělo konat v úterý 24.
listopadu. Aktuální okolnosti ale
plány mění a komunální politici
se v sále Společenského domu sejdou o šest dní dřív.
„Mohu potvrdit, že jsme byli nuceni
jednání zastupitelstva uspíšit. Bude se
konat už ve středu 18. listopadu,“ sdělil Večerníku František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějov. Důvody tohoto rozhodnutí osvětlil více jeho první náměstek. „Je zapotřebí schválit důležitou

Zastupitelstvo o šest dní dřív!

Pondělí 9. listopadu 2020
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a krajské organizace, podnikatelé
či sportovní subjekty. Naplňování
kritérií původní deklarace ale představuje pouze administrativní zátěž
bez odpovídajícího efektu,“ míní
Rašková.
Přínosem při podepsání nové deklarace je výrazný úbytek administrativy
a vznik časové dotace pro vytváření
dalších konkrétních akcí pro veřejnost a rozšiřování portfolia partnerů.
„V případě podepsání Deklarace bez
naplňování lze očekávat další zkvalitnění služeb našim obyvatelům. Podobným směrem jdou i další města
v republice. Statutární město Prostějov bude naplňovat Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví
a kvality života prostřednictvím programu Zdravé město bez naplňování
kritérií, neboť hlavním cílem projektu je spokojenost obyvatel. Hodnocení jednotlivých kritérií nemá vypovídající hodnotu o kvalitě aktivit
realizovaných v rámci projektu,“ vysvětlila dále přechod k jiné deklaraci
Zdravých měst v ČR politička.

8]DYÉUNDY¤HFKRYLFÉFK

PRO
OSTĚ
ĚJOV
V Posledním dnem letošního roku vyprší platnost programu regenerace městské památkové
zóny v Prostějově. Z tohoto důvodu
minulé úterý radní na svém jednání
schválili aktualizaci celého programu. Ta mimo jiné zahrnuje i odhadované náklady na revitalizaci a další
stavební investice pro příští roky.
Zastupitelé budou schvalovat roz-

V úterý 3. listopadu po třinácté hodině došlo v křižovatce ulic Vápenice
a Rejskovy v Prostějově k dopravní
nehodě osobního automobilu značky
Mercedes. „Pětapadesátiletý řidič při
jízdě od ulice Blahoslavovy z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci.
Tam levou přední částí vozidla narazil
do sloupu veřejného osvětlení a do
jízdního kola šedesátileté ženy. Ta po
nárazu upadla na chodník,“ popsal ne-

Řidič srazil i cyklistku,
přežila bez šrámů

PROSTĚJOV Zkušený řidič havaroval minulé úterý se svým Mercedesem na křižovatce ulic Vápenice a Rejskova. Podle policistů
šlo zřejmě o jeho náhlou zdravotní indispozici. Šofér zničehonic
vyjel ze silnice a narazil do sloupu
semaforu a k tomu všemu ještě
autem zasáhl seniorku na kole. Ta
upadla na zem, ale nic se jí naštěstí nestalo. Stejně tak zůstal bez
zranění i viník nehody.

Na zářijovém jednání zastupitelstva
se na toto téma mezi politiky strhla
živá diskuse. Radní totiž zároveň navrhli schválit finanční příspěvek na
účast v nové deklaraci ve výši 90 000
korun. „Kacířsky dávám návrh, jestli
v příštím roce ještě Zdravé město vůbec podporovat tím svým členstvím
v Národní síti Zdravých měst, čímž
se nám naskytne celý ten poplatek té
síti, potom mzda jednoho člověka,
mzda jedné komise, a jestli si to celé
nedělat ve vlastní režii. Samozřejmě
k tomu principu se hlásit nadále,
ale dělat si to u sebe! Takže dávám
kacířský návrh, aby se v dalším rozpočtu tato částka neobjevovala,“
ozval se Jan Navrátil, zastupitel hnu-
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hodnutí radních, které se dotýká aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov pro
období let 2021 až 2025. „Důvodem
je končící platnost současné podoby
programu, která vyprší dnem 31. prosince 2020,“ vysvětlil primátor František Jura (ANO 2011).
Novelizovaný materiál obsahuje přehled příspěvků na obnovu v letech

2011 až 2020, výčet
významných akcí,
finanční
účast
města na obnově památkových
objektů, výčet
památkově chráněných objektů
na území městské
památkové zóny, hlavní cíle

při které na okamžik ztratil vládu nad
řízením. Zdravotnická záchranná služba vyjela na místo neštěstí pouze preventivně. Chodkyně ani řidič zranění
neutrpěli.
„Byl jsem těsně u toho, ale neviděl
jsem vlastně vůbec nic. Šel jsem se
sklopenou hlavou a najednou rána, až
mi spadly brýle z nosu,“ svěřil se Večerníku muž, který se v době nehody
pohyboval na chodníku v Rejskově
ulici.
(mik)
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čekaný karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 45 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek s tím,
že v případě muže za volantem šlo
zřejmě o náhlou zdravotní indispozici,

a strategie programu regenerace pro
období 2021 až 2025, koncepční přípravu a přehled stěžejních akcí obnovy
pro příštích pět let a také odhad potřebných investic pro záchranu památek na
ploše celé zóny. Magistrát pravidelně
každým rokem přispívá na obnovu
památek nemalými částkami. „Dlouhodobě podporujeme obnovu kulturního dědictví na svém území. Mezi
lety 2011 až 2020 město vynaložilo na
obnovu památek na ploše městské památkové zóny, které nejsou v jeho vlastnictví, v celkovém úhrnu 3,6 milionu
korun. Zároveň provedlo významné
akce obnovy památek ve svém vlastnictví, mezi nimiž vynikají komplexní
obnovy prostějovského zámku, nové
radnice a Národního domu,“ říká Jura.
Hlavním cílem regenerace je nejen
projevovat všestrannou péči o kulturní
dědictví a usilovat o oživení kulturních
památek, ale také podporovat jejich
vhodné využití, uchovávat cennou urbanistickou a architektonickou strukturu zóny. „Jde nám také o to finančně
i metodicky podporovat vlastníky
nemovitostí zhodnocující historické
a estetické hodnoty jejich objektů, pod-

porovat zpracovávání průzkumů historicky hodnotných objektů, vyvíjet tlak
na odstraňování nevhodných prvků,
zamezovat vytváření světelného a vizuálního smogu a zpracovávat metodické
materiály, regulační předpisy ke konkrétním problematickým aspektům péče
o kulturní dědictví a tím podporovat
informovanost žadatelů a transparentnost při správním rozhodování,“ přidal
náměstek prostějovského primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
Důležitou součástí regenerace je také obnova jižního centra. V roce 2019 vyhlásil
magistrát soutěž o návrh řešení dlouhodobě problematické jižní části centra
města. „Jejím předmětem bylo řešení
budoucího urbanistického uspořádání
jižní části centra města, tedy přibližně
území mezi náměstím T. G. Masaryka
a ulicemi Wolkerovou, Koželuhovou
a Sušilovou. Součástí řešení představuje
jak návrh veřejných prostranství a jejich
návazností a urbanistické struktury, tak
lokace konkrétních objektů jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený
návrh bude následně rozpracován do
podrobnosti územní studie,“ doplnil náměstek Rozehnal.
(red)
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Plán na regeneraci památek radní schválili
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Mercedesem napálil do semaforu

Prostějov (mik) - Ode dnešního dne se
budou muset řidiči smířit s menšími dopravními komplikacemi v Čechovicích.
„Od pondělí 9. listopadu až do 15. dubna
příštího roku bude částečně uzavřena
Lipová ulice v Čechovicích. Na části komunikace bude totiž po uvedenou dobu
umístěno lešení při rekonstrukci domu,“
uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

„Posuzování kvality naplnění jednotlivých ukazatelů tak dostává jiný
rozměr, než byl původní záměr. Dříve hodnocení realizovala NSZM,
která přímo metodicky vedla členy.
V ostatních státech členění do kategorií MA21 není pravidlem,“ uvedla
v důvodové zprávě Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora
statutárního Prostějova, která je zároveň politikem Zdravého města.
„Občané přijímají aktivity Zdravého
města velmi pozitivně. Naplňování
projektu, mnohé akce a kampaně se
staly nedílnou součástí života našeho města, namátkou Jarní dny zdraví, Den bez aut a další. Naše aktivity
vytvořily klima důvěry i spolupráce
mezi partnery, což jsou příspěvkové

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Prostějov (mik) - JVloni získala platanová alej v Rejskově ulici v Prostějově
v celostátní anketě Alej roku druhé místo
a v rámci Olomouckého kraje byla první.
Nyní magistrát do soutěže poslal další alej,
tentokrát tu lipovou na břehu Hloučely.
„Město Prostějov nominovalo lipovou
alej na břehu říčky Hloučely. Od osmdesátých let minulého století slouží lidem
v Prostějově. Přesné datum výsadby aleje
a založení celého prostoru zeleně za říčkou Hloučelou se nepodařilo dohledat,“
prozradila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
„Navzdory nedostatku informací a historických podkladů jde o zajímavé stromořadí lip malolistých. Ze vzrůstu jednotlivých stromů aleje lze usuzovat, že kvalita
mladých vysazovaných stromků nebyla
v tehdejší době příliš vysoká. Ale právě tato
skutečnost ovlivňuje v současnosti vzhled
aleje. Je zcela výjimečná svojí rozmanitostí,
nízkým nasazením koruny a nepravidelností kmenů. Má nezaměnitelné magické
kouzlo,“ soudí Sokolová. Hlasovat v anketě můžete prostřednictvím internetových
stránek alejroku.cz/2020.
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PROSTĚJOV Město Prostějov přijalo na podzim roku 2001
Deklaraci projektu Zdravé město, ve které se přihlásilo k jeho
principům. Naplnění jednotlivých kritérií v celostátní databázi
bylo soutěžní, ve smyslu každoročních přidělování jednotlivých
kategorií. O splnění podmínek pro přiznání příslušné kategorie
však rozhoduje v posledních několika letech CENIA – agentura
životního prostředí, kterou zřizuje Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s pracovní skupinou Rady
vlády pro udržitelný rozvoj. Původní členství v deklaraci tak podle prostějovských radních pozbylo smyslu a na posledním jednání zastupitelstva navrhli odstoupit z celostátní Deklarace projektu Zdravého města a začlenit se do nové Deklarace z Národní
sítě Zdravých měst ČR. Proč a co bude dál?

„Původní členství v deklaraci ale ztratilo smysl,
začlenili jsme se do nové,“ objasnila Alena Rašková
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zpravodajství

Prostějov (mik) - Pořádné trable způsobila porucha vodovodu lidem v příměstské části Prostějova. Minulé úterý jim totiž
půl dne netekla voda. „V úterý 3. listopadu
v době od osmi do třinácti hodin jsme
byli nuceni k odstávce dodávek vody. Důvodem byla porucha na přivaděči. Voda
lidem netekla po celém Žešově, ale měli
k dispozici přistavené cisterny s pitnou
vodou,“ uvědomil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora Prostějova.
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Mimo to pomáhali české partyzánské
skupině pod vedením Josefa Nováka
zvaného „Velký Pepa“. Několik partyzánů našlo v domě Karly a Arnošta Šimkových své útočiště. „Měli
jsme dva sklepy, na půdě seno a ještě
podkroví, takže jsme je měli kam dát.
Příjemný to nebylo. Tam spávalo lidí,“
vzpomínala Karla Šimková s tím, že
partyzány museli také zásobit potravinami, s čímž jim vydatně pomáhal
místní řezník.
anželé Šimkovi velmi riskovali.
Měli malého synka Arnošta
a v domě ještě bydleli rodiče. V případě prozrazení by se nejspíš nikdo
z nich nevyhnul tvrdému trestu. Arnošt Šimek sice provozoval zubní
ordinaci v Prostějově, ale pacienti
s bolestí zubů za ním často docházeli
rovněž do domu v Čuníně. Někdy šlo
i o muže německé národnosti. Karla
vzpomíná, že jakmile viděla k domu
někoho přicházet, okamžitě partyzány zadem vyváděla do lesa. V případě
potřeby také fungovala jako spojka
a předávala zprávy mezi jednotlivými
partyzánskými skupinami. Partyzáni
v okolí vykonali několik záškodnických akcí. Sovětská armáda Konici
i Čunín osvobodila 9. května 1945.
Krátce poté manželé Šimkovi
odešli do pohraničního Javorníku
na Jesenicku. Stali se tam jedněmi

chu přeorientovat, i když jede následně na okresní přebor. Ženská kopaná
je pak úplně něco jiného. Souboje
o míč, přihrávky, zpracování balónu,
taktika na hřišti, to vše divák vnímá
úplně jinou optikou. Některé hráčky
navíc dokáží do hry vložit přirozenou
eleganci, s trochou fantazie to pak vypadá, jako by po trávníku poletoval
motýlek.
To ale neznamená, že by byl divák
ochuzen o fotbalové momenty, parádní střely, efektní zákroky branká-

řek, přihrávky mající „oči“. Z toho pak
pramení především obdiv k dámám
různého věku a různých fyzických
dispozic, které jsou zapálené do hry
a pro které je fotbal srdeční záležitost,
i když pouze jako zábava na ryze amatérské úrovni.
Jsem za to víkendové odpoledne
v Protivanově vděčný. Každá taková
nová zkušenost je obohacující a přiměje člověka přemýšlet v širších souvislostech. A to nejen o fotbale, nejen
o sportu...

z prvních Čechů osídlujících toto
německé městečko. Ještě asi rok žili
s místními německými obyvateli, než
byli tito odsunuti do Německa. V Javorníku Arnošt dlouhá léta provozoval zubní ordinaci. Karla pravidelně
dojížděla do Jeseníku, kde pracovala
jako vedoucí sestra na poliklinice
v nemocnici a u tohoto povolání zůstala až do penze. V roce 1976 se Karla Šimková vrátila do Čunína.
Jak jsem již napsal, dějiny tvoří lidé
a myslím si, že na činnost paní Šimkové a jí podobných můžeme být hrdí.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Není kde zaparkovat
Minulý týden jsem přijel do prostějovské nemocnice s maminkou, která byla objednána na pravidelnou kontrolu. Na parkovišti před špitálem však bylo
plno, takže jsem zajel přímo do areálu nemocnice. A tam také plno! Nevěřil jsem vlastním očím, že tak obrovské dvě odstavné plochy mohou být v daný
moment bez jediného volného místa. Přiznám se, že nakonec jsem nechal auto stát v nemocnici na místě, kde to není povoleno, ale opravdu nikde jinde
parkovat nešlo
Jiří Navrátil, Prostějov

Proè vznikají na høbitovì èerné skládky?
Jelikož čtu Večerník od první do poslední strany a patřím mezi věrné a dlouholeté čtenáře, nemohl uniknout mé pozornosti článek z 29. září s názvem Projekt na opravu hřbitovů. Pan primátor Jura v něm uvádí fakta o připravovaných projektech na úpravu pietních míst v Prostějově. Obsahuje i velké plány,
které se dotýkají i městského hřbitova v Prostějově. Rád bych se v této souvislosti podělil o vlastní zkušenost, jakou mám s výsadbou zeleně na hřbitově,
a to jako jeho častý návštěvník. Výsadba zeleně by se dle mého názoru měla řídit podle celkového vzhledu, potřebnosti a účelu stromů. Proč ovšem zodpovědní pracovníci nedbají při výsadbě také na to, do jaké výšky a mohutnosti strom vyroste? Nevidím u nich žádné poučení z nedávné kalamity, při které
bylo při vichřici vyvráceno několik vzrostlých dubů a poničeno několik desítek náhrobků. Konkrétně se domnívám, že řada lip byla nedávno vysázena ve
zcela nevhodné lokalitě. Jde o druhou řadu vlevo od hlavního kříže. Přitom je tam již vysázený zelený pás udržovaných jehličnanů a jen přes chodník roste
další řada lip ani ne v metrové vzdálenosti od stávajících náhrobků. Nejsem odborník, ale nechápu účel nově vysázených lip. Mám stromy rád, nicméně
je potřeba si uvědomit, že pozůstalým zároveň způsobují řadu starostí například s podzimním úklidem spadaného listí z náhrobků. Hned na to navazuje
další problém s nahromaděným odpadem, když jsou kontejnery většinou narvané? Z tohoto důvodu se již nyní tvoří nežádoucí skládky mezi hroby. Když
jsem na to upozornil službu, odbyli mě, že nemají nařízeno, aby to uklízeli. Proto se už z hromádek stávají celé hromady. Nechápu to, vždyť i údržba okolí
hrobů by měla být zahrnuta v platbě nájemného za náhrobky.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

Pak by to souhlasilo...
Hodně jsem se zasmál článečku, ve kterém jste ve Večerníku upozornili
na nesrovnalost v počtu kilometrů, které byly uvedeny na směrovníku
na Vápenici u Národního domu. Do Kojetína to skutečně není šedesát
kilometrů. Přijal jsem i vysvětlení pana Nakládala, který jasně řekl, že
to výrobce prostě zmastil. Stane se. Ale mě napadlo i jiné vysvětlení. Na
směrovníku bylo uvedeno Kroměříž, Kojetín 60. Není to náhodou tak, že
výrobce značky ty kilometry do obou měst prostě sečetl? Do Kroměříže
je to totiž čtyřicet, do Kojetína dvacet. Pak by to souhlasilo...
Ctibor Jakšík, Prostějov
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oddíl Jermak a Juraj, spolupracovali
také obyvatelé Čunína. I Karla Šimková s manželem se zapojili do odboje. Na kole rozvážela protinacistické
letáky, zřejmě pro skupinu Zelený
kádr, organizovanou Františkem Vychodilem ze Dzbelu, která svou činnost vyvíjela hned v prvních letech
okupace a na jaře roku 1942 přešla
na partyzánský způsob boje. Bohužel
ji pomocí konfidentů už v září a říjnu
1942 gestapo rozprášilo.
říjnu 1944 byla u Račic na
Vyškovsku vysazena paradesantní a partyzánská sovětská skupina
Jermak, která měla za úkol soustředit
kolem sebe uprchlé sovětské vojáky
a provádět s nimi záškodnickou činnost v oblasti Drahanské vrchoviny
a Prostějovska. Kvůli zásahům gestapa
se oddíl rozdělil na několik skupin. Jedna z nich, vedená Pavlem Volkovem
a po jeho smrti Jevgenijem Nikolajevem Porošinem, se pohybovala v okolí
Konice a od listopadu 1944 s ní začali
spolupracovat také manželé Šimkovi.
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V této době, kdy se vzhledem k nebezpečí nákazy koronavirem většina z nás
bojí na toho druhého jen se podívat, mě naprosto šokovalo to, co jsem během jedné noci viděl na čerpací stanici v Plumlovské ulici. Před provozovnou
postávala skupinka asi deseti mladých lidí. Ti pokuřovali, pili alkohol ze zakoupených lahví a navíc ani jeden z nich neměl roušku! Natankoval jsem benzín a s ochrannou rouškou jsem zamířil dovnitř zaplatit. Stal jsem se terčem
posměchu právě z řad této omladiny, která měla náramnou srandu z toho, že
se snažím chránit si obličej. Nebyl jsem schopný slova a obsluha na daný problém jen krčila rameny...
Jiří Nádvorník, Prostějov
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Čuníně prožila dětství a stejně
jako otec byla členkou místního Sokola. Po obecné škole a měšťance v Konici vystudovala zdravotní
školu v Prostějově, kde následně v nemocnici nastoupila jako zdravotní
sestra. Tam se seznámila s o tři roky
starším zubním lékařem Arnoštem
Šimkem, kterého si po dvou letech
známosti vzala za muže. Oba se pak
přestěhovali zpět do Čunína.
té době ale již Československo
neexistovalo a Konice i Prostějov se nacházely v protektorátu Čechy
a Morava okupovaném nacistickým
Německem. Čunín spadal pod
soudní okres Konice, v němž kromě několika málo německých obcí
žilo výlučně české obyvatelstvo.
Značná část se ovšem s okupací nesmířila. Konicko plné kopců a lesů
bylo také vhodné pro partyzánskou činnost a ukrývání hledaných
osob. Působilo tam několik odbojových skupin a s několika, jako byl
například Zelený kádr, partyzánský

V

Dějiny tvoří lidé. Povětšinou se ale mluví o slavných státnicích, vojevůdcích, případně umělcích, ovšem je spousta bezejmenných
hrdinů, o kterých se mnoho neví. Jsem rád, že existuje instituce
Paměť národa, která sbírá právě příběhy těch běžné veřejnosti neznámých. Z jejího bohatého portfolia jsem pro tentokrát převzal
příběh z nedalekého Čunína. Hlavní hrdinka se narodila před 100
lety v říjnu 1920. Jmenovala se Karla Šimková rozená Šmídová.

pro místo za volantem přímo klidně
narodit.
Stejně je to třeba s fotbalem. K tomuto sportu mně holky v minulosti příliš
neseděly. Díky shodě okolností jsem
měl o víkendu příležitost zajet na
reportáž z utkání ženského fotbalu,
který jsem takhle naživo viděl poprvé
v životě. A vážně mohu říci, že jsem
nelitoval.
Pokud je člověk zvyklý vídat pravidelně utkání druhé nejvyšší fotbalové
soutěže, musí se ve svém vnímání tro-

O STATEČNÝCH BEZEJMENNÝCH...

Přiznám se, že občas mám tendenci
sklouzávat do určitých šablon, zvlášť
když jsou podpořeny častými zkušenostmi. Pokud se vyskytne na silnici
nějaký problém, většina řidičů si asi
povzdechne, no jo, ženská. Moje nejbližší okolí mi v tomto dává za pravdu, zdatné řidičky v rodině opravdu
nejsou k mání. Ovšem od té doby, co
jsem s bývalou kolegyní kdysi absolvoval služební cestu napříč Evropou,
jsem si svůj náhled náležitě poopravil
a tvrdím, že i ženský živel se může

Jak ženy dokáží potěšit

TOMÁŠ KALAB

*/26$9(Ġ(51Ì.8
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Ve středu 4. listopadu v odpoledních
hodinách kontrolovali dopravní
policisté na dálnici D46 na sjezdu
Vranovice-Kelčice osobní motorové vozidlo Mercedes-Benz. U čtyřiadvacetiletého řidiče provedli jak
dechovou zkoušku, tak i orientační
test na omamné a psychotropní
látky. Dechová zkouška byla negativní, zato orientační test na drogy
prokázal přítomnost kokainu. Muž
se po poučení dobrovolně podrobil
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Nyní je podezřelý
z přestupku na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, nicméně přesná právní kvalifikace bude
stanovena až na základě výsledků laboratorního zkoumání odebraného
biologického materiálu.

Po dálnici s kokainem

V dosud přesně nezjištěné době během minulého měsíce se zatím nezjištěný pachatel vloupal do neobydleného rodinného domu v Čehovicích. Po
násilném vniknutí jej pachatel prohledal, ale nic k odcizení nenašel a odešel
s nepořízenou. Přesto je pro svůj
skutek podezřelý z trestného činu krádeže ve stádiu pokusu a s ohledem na
vyhlášený nouzový stav mu v případě
dopadení hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let. Škodu způsobenou poškozením domu jeho majitel vyčíslil na 1 000 korun.

Odešel s nepořízenou

.521,.$

ÿ(51É

8

PROSTĚJOVSKO Už dva týdny se znovu nacházíme v zimním
čase, což pro nás znamená, že jsme čas posunuli o hodinu
zpět. Ráno tak čeká dřívější východ slunce, ale odpoledne
je už velmi brzo tma. I kvůli různým posunům se však může
stát, že čas, který máte nastaven, nebude zcela v pořádku.
Může se jednat o pár sekund ale i minut, a ty někdy hrají velmi důležitou roli. Čas je často relativní pojem, ale ten správný
je pouze jeden.
Texty připravil: Jan Frehar

Pondělí 9. listopadu 2020

Psal se rok 1925 a první československý prezident T. G. Masaryk slavil své
75. narozeniny. Čekalo ho ještě deset
let v čele státu, který sám odvážně
pomáhal zakládat. Při této příležitosti
mu v malebném prostředí Březského
vrchu nad Konicí nechali sokolové
postavit krásnou kamennou mohylu.
Právě u ní se poslední říjnovou středu
sešli zástupci města a konických dobrovolných hasičů, aby si připomněli

Martin ZAORAL

102. výročí vzniku Československa.
Vzhledem k situaci ohledně šíření
koronaviru se vše tentokrát odehrávalo v hodně komorním duchu. „Připomnělo mi to časy, když jsme s tím
tady před necelými dvaceti lety začínali. Tehdy se nás tu sešlo tak pět. Postupem času se lidé začali nabalovat
a třeba loni nás tu bylo tak šedesát.
Letos jsme tam byli jen s místostarostou,“ zavzpomínal pro Večerník
starosta SDH Konice Vlastimil Šmída, který před 19 lety stál společně

KONICE Platilo to vždy a bude to platit i nadále – strom, který
má pevné kořeny, nevyvrátí ani ta nejsilnější vichřice. Obdobně
i my bychom v těžkých chvílích neměli zapomínat na to, odkud jsme vyšli. To si uvědomují v Konici, kde si navzdory náročné situaci ve středu 28. října připomněli 102. výročí od vzniku
Československé republiky.

s Miroslavem Hofmanem u obnovy
konických dobrovolných hasičů.
I díky tomu mohl sbor začátkem letošního srpna s plnou parádou oslavit
145. výročí svého založení.
Připomínka výročí republiky rozhodně není jedinou podobnou akcí,
kterou koničtí hasiči staví most mezi
minulostí a současností. Před sedmi lety se jim například podařilo
úspěšně navázat na dřívější tradici
pochodů z Konice do Javoříčka. Ten
se koná vždy ke konci dubna týden
před oficiální připomínkou vypálení
vesnice nacisty za 2. světové války,
k němuž došlo 5. května 1945. „Pokud nám to situace s koronavirem
dovolí, tak to zorganizujeme i příští
rok. Nikdo jiný jak hasiči to totiž neudělá!“ uzavřel Vlastimil Šmída.

Vznik Československa si připomněli
u Masarykova pomníku na Březském vrchu

#PKNGVQUUKX-QPKEKPG\CRQOP÷NKRąKRQOGPQWVX\PKMèGUMQUNQXGPUMC

Foto: SDH Konice

Od loňského roku se již velmi nahlas
mluví o kompletním zrušení změny
času. Během roku 2018 totiž mohli
všichni obyvatelé Evropské unie hlasovat
o tom, zda jsou pro zavedení jediného
času, či by raději zůstali u změn. Více než
čtyři pětiny z necelých pěti milionů obyvatel zapojených do hlasování přiznávají,
že jim střídání času vadí. Na základě tohoto hlasování tak předložila Evropská
komise Evropskému parlamentu a Radě
návrh na zrušení změny. Ke zrušení by
mohlo dojít v roce 2022, takže je docela
pravděpodobné, že posunování hodinových ručiček čeká příští rok občany EU
naposled. Zatím se ale stále spekuluje o
tom, který z časů vlastně zůstane. Většina
respondentů v průzkumu byla pro letní
čas, ale například premiér České republiky Andrej Babiš by raději preferoval
čas zimní. Je tak otázkou, jak to nakonec
dopadne. Různých argumentů zaznívá z
obou stran více než dost. Z důvodů koronavirových opatření je také dost možné,
že se rozhodnutí o zrušení ještě posune o
další rok, možná i více.
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OBĚDKOVICE Šofér náklaďáku
si jednoznačně nezabezpečil náklad, který převážel. To bylo hlavní příčinou nehody, ke které došlo
předminulý pátek v Obědkovicích.
Nezajištěné lešenářské trubky tak
v zatáčce spadly z korby a některé
z nich vletěly až do domu!
V pátek 30. října po desáté hodině
projížděl Obědkovicemi devětašedesátiletý řidič s nákladním automobilem Iveco vezoucím náklad
lešení. Dobře to nedopadlo… „Při
průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou došlo k uvolnění nedostatečně zajištěného nákladu a vysypání
0G\CLKwV÷PÚP¾MNCFUGąKFKéKX\CV¾éEGX[U[RCN.GwGP¾ąUMÆVTWDM[RQwMQFKN[FXCFQO[ jeho části vpravo mimo vozovku.
X1D÷FMQXKEÊEJCFX÷\PKEJFQMQPEGRTQNÆVN[QMPGOFQXPKVą
ZHQVQ2QNKEKGè4
Vysypané trubky poškodily svodidla, telekomunikační sloup, železné
zábradlí a dva rodinné domy. Dvě
trubky vletěly rozbitým oknem až
do domu,“ popsal nebezpečnou
nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Bylo jen velkým štěstím, že nedošlo
ke zranění osob. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 85 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho
přestupek vyřešili uložením pokuty
v maximální možné výši dvou tisíc
korun,“ doplnil Kořínek.
(mik)

vých vrat, stavba jako taková by ale
vesměs měla být provedena příští
rok. „Celkově by na rekonstrukci
mělo jít přes dva miliony korun,“
dodal starosta obce.
(sob)

obecní budovu

by zde prostor pro obchod. Pokud
by se ho tedy podařilo obsadit, což
je dlouhodobý problém,“ uvedl starosta obce Milan Kolísek.
Rekonstrukce začala osazením no-

MOSTKOVICE Příjemný pocit
a taky o něco plnější rozpočet.
Mostkovice si na obojí přišly díky
soutěži O keramické sluchátko
2020.
Za co se sluchátko uděluje? Olomoucký kraj ho posílá těm obcím
a městům, kterým se daří dobře
třídit elektroodpad. A Mostkovice
se tak objevily jako obec oceněná
po boku Lutína, Třebčína a Zábřeha. „Dostali jsme kromě sluchátka
taky deset tisíc korun. Ty poputují
-GTCOKEM¾ Q\FQDC C M VQOW  VKUÊE MQTWP 6ąÊF÷PÊ UG
na vylepšení sběrného dvora, kde je
/QUVMQXKEÊOX[RNCVKNQ
Foto: Facebook
pořád co zlepšovat,“ uvedl starosta
Mostkovic Jaroslav Peška. A také uvažování při zbavování se elektro- cenu obdrželi a chtěl bych jim za to
poděkoval úsilí obyvatel a jejich odpadu. „Hlavně díky nim jsme tuto poděkovat,“ vzkázal.
(sob)

ÌåîÜá]íäèÝèÆèìíäèïâÜ
ÈÛÞÜïóèëçiíqÝq

BUKOVÁ Nemalou investiční
akci začali přednedávnem v Bukové. Obec nechává opravit zdejší
budovu hasičské zbrojnice. Opravy by měly částečně změnit využití objektu.
„Z nákladové rampy chceme udělat
vjezd pro obecní mercedes sprinter.
Z objektu by byla hasičárna a zůstal

téma večerníku

na sobě závislé a navazující na sebe, navíc se střídají v
pravidelných časových intervalech. Pokud by se tak
každý řídil jinými časovými údaji, vznikl by chaos,
který by už jen těžko dával někdo dohromady.
Ač může čas vypadat jen jako relativní údaj, podle kterého
se člověk dokáže lépe orientovat během svého života, určitě to tak není. Čas je jednou ze základních věcí, které člověk potřebuje během svého života. Pro jeho lepší fungování, orientaci i navazující okolnosti je to nezbytná složka,
se kterou se potkáváme každý den, a to nejen jednou.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Přesný čas existuje pouze jediný, který se mění každou
vteřinou. V dřívější době se nastavoval především podle
rádií, dnes už ale vládnou jiné technologie. Především
internet, ze kterého si chytré telefony, počítače i další
různé systémy dokážou bez vašeho dočinění určit přesný čas, automatické posunutí času dopředu i dozadu, ale
také datum nebo také počasí. Podobným systémem to
dokážou i různé meteorologické stanice.
Klasické hodiny nebo například hodiny ve starších
autech se ale samy změnit neumí. K tomu je zapotřebí lidské pomoci. Stačí si najít na internetu přesný čas,
kde se vám kromě minut ukazují i sekundy nebo právě
zmíněná rádia. U nich víte, že přesně v celou hodinu
začíná zpravodajství.
Čas je základní údaj pro spoustu odvětví a špatně nastavený může znamenat různé komplikace. Na přesném času
funguje spousta firem i škol. A chodit s dětmi pravidelně
do školy pozdě nikdo nechce. Ve spoustě firem navíc také
funguje elektronická docházka, takže stačí i jediná sekunda pro pozdní příchod a můžete se klidně rozloučit s první pracovní půlhodinou. I pracovní směny jsou rozdělené
na přesné počty hodin, a to od čtyřhodinových až po čtyřiadvacítky. Bez nich by to byl teprve problém.
Přesný a stejný čas také musí existovat ve veřejné dopravě, jinak by to mohlo znamenat opravdové problémy na veřejných komunikacích. Různé spoje jsou

www.vecernikpv.cz
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Změna času na letní a zimní má
již delší než stoletou historii.
Poprvé byl tento způsob použit
již za první světové války a mezi
prvními zeměmi byla právě ta
československá. Tenkrát se ale
tato změna ještě neujala.
A neujala se ani za druhé světové
války. Hlavním důvodem totiž bylo,
že lidem se nelíbilo, že budou vstávat o hodinu později i chodit spát o
hodinu později. V období moderních technologií zřejmě nepředstavitelné, ale v době dřívější životní
úrovně logický argument. Změny
letního a zimního času se také ukázaly za druhé světové války, kdy
fungovaly především v důsledku
úsporných opatření. Změna probíhající pravidelně je v Česku zavedena až od roku 1979. Do roku 1996
se ke změně na zimní čas používala
poslední neděle v září, od zmiňovaného roku se změna posunula na
poslední neděli v říjnu, která je nyní
stejná pro celou Evropu. Zajímavostí v Evropě je Rusko a Bělorusko, tyto země od roku 2011 zavrhly
změnu času a oficiálně zůstaly u letního času po celý rok.

*KUVQTKG\O÷P[éCUW

NA REPUBLIKU V KONICI NEZAPOMNĚLI. NAVZDORY COVIDU

Konicko • Kostelecko • Němčicko

]SU½Y\]UHJLRQX
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rozhovor večerníku

yy Vnímáte v rámci sociálních
služeb problém v podfinancování
personálu? Případně je zde problém s kvalifikací lidí?
„Ano, dlouhodobě je tady problém
podfinancování této velmi těžké
práce a motivování lidí k tomu, aby
se jí věnovali. Nebo aby se na ni rekvalifikovali. Rozhodně souvisel
a souvisí s tím, jak rostla ekonomika, tak i vzhledem k nijak slavnému

✓ narodil se 31. ledna 1976 v Prostějově
✓ od 30. října 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, od roku 2008 je zastupitelem
✓ od 21. října 2006 místostarosta Velké Bystřice
✓ člen Křesťansko demokratické unie-České strany lidové
✓ po absolvování Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově vystudoval v letech 1994
až 1998 pedagogiku volného času na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (získal titul Mgr.)
✓ v září 1998 se stal prvním ředitelem nového Domova pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici, o něco
později se do města z Prostějova přestěhoval
✓ ředitelem tohoto sociálního zařízení byl do listopadu 2006, kdy získal funkci v městské samosprávě
✓ deset let vedl v Prostějově skautský oddíl, nyní se ve Velké Bystřici angažuje v jednotě křesťanské tělovýchovné
organizace Orel
✓ do komunální politiky vstoupil, když ještě jako nestraník za KDU-ČSL kandidoval v roce 1998 do Zastupitelstva
města Prostějova, ale neuspěl
✓ následně se přestěhoval do Velké Bystřice a ve volbách v roce 2006 byl již jako člen KDU-ČSL zvolen místním
zastupitelem a místostarostou města
✓ v komunálních volbách 2010 nejdříve obhájil post zastupitele města i pozici místostarosty a stejně tak ve volbách
v roce 2014
✓ v krajských volbách 2004 kandidoval za KDU-ČSL do Zastupitelstva Olomouckého kraje, ale neuspěl,
zastupitelem se stal až po volbách v roce 2008
✓ mandát ve volbách v roce 2012 obhájil jako člen KDU-ČSL na kandidátce subjektu „Koalice pro
Olomoucký kraj společně se starosty“, působil jako člen Komise pro rozvoj venkova a zemědělství
✓ v krajských volbách 2016 byl lídrem společné kandidátky KDU-ČSL a SZ a podařilo se mu mandát
zastupitele obhájit
✓ stejně tak tomu bylo v letošních volbách z pozice člena KDU-ČSL na kandidátce subjektu „Spojenci - Koalice
pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)“
✓ za KDU-ČSL kandidoval i ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006 a v roce 2013, ale ani
jednou neuspěl
✓ je ženatý, má jednu dceru Alžbětu
✓ mezi jeho oblíbené volnočasové aktivity patří cestování a stolní tenis, ke kterému se v současnosti vrací
zajímavost: díky ´stopu´ procestoval v mládí podstatnou část Evropy

IVO SLAVOTÍNEK

vizitka

„Jsou to výzvy technicko-organizační i koncepční. Zmíním jednu
oblast. Myslím si, že poskytovatelé
sociálních služeb čekají na to, že
kraj spustí, zrealizuje registr žádostí
do pobytových sociálních služeb.
A na druhé straně jsou to strukturální problémy ve struktuře. Protože dlouhodobě, už z dob minulého
režimu, se veřejná správa víc zaměřovala na velkokapacitní pobytová
zařízení. Tedy postaru domovy
důchodců. Dokonce už ani jejich
kapacita vzhledem ke stárnutí populace není dostačující. Nicméně
já vidím ještě daleko větší rezervy
v oblasti terénních služeb, speciálně v oblasti terénní paliativní péče,
která je popelkou, je v plenkách.
A potřebuje podporu, pomoc
ve stádiu rozjezdu, protože jsou
to ty nejcitlivější věci člověka,
období poslední fáze života,
kterou lidé nechtějí trávit na
nemocničním lůžku. Chtějí
ji trávit doma, ale potřebují
k tomu odpovídající kvalitní terénní paliativní
péči.“

Prostějov je moje rodiště, ale bydlištěm je nyní
Velká Bystřice. V ní jsem strávil o něco málo větší
část života. Zakotvil jsem tam pracovně, postavil
dům, založil rodinu, takže už je to místo, v němž
mám v tuto chvíli pevné kořínky a domov...

je nemilosrdná také v Olomouckém
kraji a my se na to musíme připravit.
Jak rozsahem veřejných služeb, tak
i na úrovni komunikace se seniory,
abychom se dozvěděli, co oni sami
skutečně potřebují. Také čeho se
bojí, jaká vnímají rizika a v jakém
směru by ocenili pomoc ze strany
samosprávy.“
yy Mluvíte o přípravě na tuto
demografickou křivku. Kraj tedy
podle vás není na budoucnost připravený?
„Doposud se tomuto tématu krajská
samospráva koncepčně nevěnovala.
Proto vnímám jako výzvu začít na
tomto tématu pracovat. Samozřejmě situaci nám hodně komplikuje
koronavirová krize. Obávám se, že
v následujících týdnech a možná
měsících výraznou část naší kapacity
zabere krizové řízení a snaha o zmírnění následků pandemie, která tady
prostě je a do níž teď rovnýma nohama skočíme. Druhý problém, jenž
nás čeká, je oblast financí a finančního řízení. Kraj je bohužel tak trochu
vyjedený krám, a navíc vstupuje do
fáze výrazného útlumu daňových
příjmů v důsledku útlumu ekonomiky. Takže to jsou dvě krizové oblasti
a situace, které nyní vidíme. Bohužel
je musíme přijmout za realitu, se kte-
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yy Jak obtížná byla cesta k funkci
prvního náměstka. A počítal jste
s tímto postem?
„Ne, nepočítal. (úsměv) Já myslím, že
soudný člověk s žádnými funkcemi
dopředu nepočítá. My jsme prostě
s voliči vedli velmi otevřenou kampaň
před krajskými volbami. Myslím, že
jsme v rámci vzájemné chemie sestavili dobrý tým lidí, který si dohromady
sedl, a náš výsledek vnímám tak, že to
veřejnost ocenila, stejně jako spolupráci, že jsme schopni dohody. A dobrý
výsledek ve volbách nám pak umožnil
se podílet na krajské samosprávě. Samozřejmě jsme se bavili, kdo by nás
reprezentoval. Vzhledem k tomu, že
jsem měl mezi Spojenci druhý největší
počet kroužků a kolega Jurečka nakonec nemohl získat post hejtmana, tak
volba prvního náměstka padla na mě.
Přijal jsem ji a jsem připraven se funkce
zodpovědně zhostit.“

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

rou se musíme popasovat. Jakmile to
zvládneme, případně už i v průběhu, kdy budeme pracovat s těmito
krizemi, samozřejmě musíme začít
koncepčně pracovat. A k tomu patří
třeba zmíněná příprava na stárnutí
populace.“
yy V čem konkrétně je v Olomouckém kraji v oblasti sociálních věcí největší problém?
A proč?

Vznik Československa si připomněli
u Masarykova pomníku na Březském vrchu

yy V gesci máte sociální věci
a péči o seniory. Uvažoval jste
i o jiné oblasti, jíž byste se jako náměstek chtěl věnovat?
„Tohle byla jasná volba. Já jsem se tak
profiloval už v kampani, což možná
bylo jasně vidět. Moje ústřední moto
bylo a je, že musíme kraj připravit na
stárnutí populace, což je obrovské
téma, kterému se krajská samospráva musí začít věnovat. Demografie

ohodnocení této práce, lidé z oboru
odcházeli do jiných sektorů. Takže
v posledních třeba dvou letech, kdy
ještě ekonomika rostla, byl poměrně velký problém sehnat do sociální
oblasti pracovníky. Teď se samozřejmě trh práce dramaticky změní. Je
možné, že nové podmínky v této oblasti otevřou jisté možnosti. A třeba
lidé ocení možnost stabilní práce ve
veřejném sektoru - například v sociálních službách. Pevně v to věřím,
ale je taky potřeba na tom něco odpracovat.“
yy Pojďme k vám osobně. Bydlíte ve Velké Bystřici, ale pocházíte z Prostějova. Vracíte se sem?
A jaký máte k městu vztah?
„Do Prostějova jezdím velmi pravidelně, protože tam mám rodiče.
Takže je jezdíme navštěvovat, jsem
tam tedy poměrně často.“
yy Na co rád vzpomínáte?
„Já jsem tam prožil velmi krásné
období svého života, když jsem vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera. Velmi intenzivně jsem se tehdy
věnoval činnosti ve skautském

www.vecernikpv.cz

Prostějovský rodák Ivo Slavotínek zaujal
pozici prvního náměstka Olomouckého kraje

OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Menší, ale přesto zřetelné. Takové je zastoupení prostějovského
regionu v nejužším vedení Olomouckého kraje. Jednou z dosti
výrazných stop je jmenování Ivo
Slavotínka (na snímku) prvním
náměstkem hejtmana. Čtyřiačtyřicetiletý politik sice už nějaký ten
pátek bydlí ve Velké Bystřici, kde
je i místostarostou, narodil se ovšem v Prostějově, kde také vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera. A jak sám říká, na svůj původ
má spoustu krásných vzpomínek
– dosud zde navíc žijí jeho rodiče. Nyní ale prožívá svůj největší
kariérní posun na politické scéně.
Spolu s kandidátkou Spojenci koalice pro Olomoucký kraj prožil velmi podařené volby, které
jej vynesly až do pozice druhého
nejvyššího muže hejtmanství. Na
starost bude mít oblast sociálních
služeb a péče o seniory.
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Foto: Internet

hnutí. Měli jsme tu známou dřevěnou boudu na Vápenici ve dvoře
Lidového domu. A tam jsem prakticky strávil svůj volný čas v období
svých gymnaziálních a pak vysokoškolských studií. A to řadím k tomu
nejkrásnějšímu, co jsem kdy zažil,
protože skautská činnost v devadesátých letech, podobně jako dneska,
zažívá renesanci, tak i tehdy to skautské hnutí bylo na vzestupu, byl velký
zájem o činnost. Pro mě vzpomínání na Prostějov značí prostě hodně
vzpomínek spojených se skautingem a se studiem na gymnáziu.“
yy Které z měst tedy dnes považujete za svůj domov? Velkou Bystřici, nebo Prostějov?
„Samozřejmě odstěhoval jsem se
do Velké Bystřice a už jsem v ní
strávil o něco málo větší část života
než v Prostějově. Prostějov je moje
rodiště, ale bydlištěm je nyní Velká
Bystřice. Zakotvil jsem v ní pracovně, postavil dům, založil rodinu, takže už je to místo, v němž mám v tuto
chvíli pevné kořínky a svůj domov.“

Pondělí 9. listopadu 2020

„Jedná se o lípy velkolisté, okrasné třešně a červené javory. Lípy rostou hlavně
na ulici Rynk, kde jsme rovněž obnovili
pás keřů,“ přiblížil Večerníku starosta
Kostelce na Hané František Horák, který se do sázení sám aktivně zapojil. Kromě něj se nářadím oháněli mimo jiné
také místostarosta Filip Štrunc, pracov-

ník sportovního areálu Viktor Grumlík
či zaměstnankyně radnice Markéta
Vondálová, která péči o zeleň studuje na
brněnské univerzitě.
Vysazení stromů je součástí většího projektu, který řeší zeleň v centru města.
„Rádi bychom sázeli i na dalších místech,
ale často narážíme na problém s vedením

inženýrských sítí. Na výsadbu stromů
chceme před radnicí navázat vysazením
záhonků s okrasnými květinami. Ty jsou
již naplánované, vlastní realizace se bude
odvíjet od našich aktuálních finančních
možností. Vše totiž hradíme čistě z rozpočtu města,“ uzavřel kostelecký starosta.
(mls)

8T¾OEKQDPQX[\GNGP÷FQwNQKPCR¾U
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Foto: Facebook

výpověď. „Pokud by ke konci opravdu
došlo, tak je zde více řešení, jak dále
postupovat. Vše se teprve rozjelo. Komunikuji s poštou, čekám nyní na její
vyjádření, počítám ale, že by pobočka
znovu spadala pod poštu,“ vyjádřil se
Marian Fiedler. A zdůrazňuje, že obec
o pobočku nechce přijít.
Pošta Partner je projekt, který byl zahájen
před pěti lety. Zejména v menších obcích
se státní podnik Česká pošta snažil předat
své pobočky buď k provozování ze strany
obcí, nebo soukromníků. V některých
obcích, třeba ve Vranovicích-Kelčicích
nebo třeba v Kladkách, se snahou Česká
pošta uspěla. Jinde ale ne. „Propočítali
jsme si to. A když jsme zjistili výsledek,
co bychom museli investovat, třeba do
zabezpečení, tak jsme do toho nešli,“
uvedl k tomu mimo jiné starosta Ptení
Jiří Porteš. „Na druhou stranu nás pak
z pošty nikdo nenutil, abychom dodatečně změnili názor,“ ocenil.
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Němčice nad Hanou (mls) - Zajímavou novinku si připravili
v Němčících nad Hanou. Ve středu
11. listopadu bude od 15:00 do 17:00
hodin v zasedací místnosti městského
úřadu připravena právní poradna.
Provádět ji bude advokátní kancelář
Ritter – Šťastný. První konzultace je
pro občany města zdarma. Kdo má
zájem, může se nahlásit na telefonu
582 302 311.

Právní pomoc pro obèany

Bělecký Mlýn (mls) - Další pozoruhodná novinka by v dohledné
době měla vzniknout na „Běláku“.
K hřištím pro děti i seniory na volném prostranství před restaurací
chtějí postavit psí koutek. Ten by
dle aktuálních představ měl zahrnovat i kladiny či tunely, které psi
běžně překonávají v rámci tzv. agility
závodů.

&K\VWDMÉKÔLvWÈSURSV\

Stražisko (mls) - Chataři ve
Stražisku mohli v minulosti využívat
kontejnery na komunální odpad.
Řada lidí do nich však ukládala
například matrace, ledničky, pračky,
peřiny či skříně. I vzhledem ke
zvyšujícím se cenám za likvidaci odpadu obec přistoupila k razantnímu
řešení a kontejnery stáhla. Rekreanti
teď mohou směsný odpad ukládat
do nádob umístěných u rybníka, kde
najdou i kontejnery na plast, papír
a bioodpad.

&KDWDÔLSÔLvOLRNRQWHMQHU\

Plumlov (mls) - Jak už Večerník
informoval, v pondělí 19. října byla
zahájena oprava havarijního stavu
městské kanalizace v Plumlově.
V souvislosti s tímto krokem museli
řidiči čekat na semaforech u rybníka
Bidelec. Nyní se opravy a s tím související částečná uzavírka posunuly po
Boskovické ulici o kus dál ve směru
do středu města. V první etapě, která
by měla probíhat od 10. listopadu až
do Vánoc, bude uzavřená levá strana
ve směru od centra, pravé strany se
bude týkat druhá etapa naplánovaná
na leden příštího roku.

Uzavírka se posunula

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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LUDÉŘOV Dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů Ludéřov
a zastupitel Drahanovic Martin
Černý nečekaně zemřel ve středu
18. října ve věku 46 let. Všichni
z toho byli v šoku...
„Vždy se na svět díval s humorem,
nikdy neváhal člověku podat pomocnou ruku. Po dobu dlouhých pětadvaceti let byl členem SDH Ludéřov
a zásahové jednotky. Účastnil se mno-

➢ z titulní strany
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ha výjezdů k požárům, povodním
a dalším událostem, za což byl v roce
2019 oceněn titulem Čestný strojník.
Ve volném čase rád pomáhal organizovat akce pořádané sborem i obcí
a významnou měrou se tak podílel
na kulturním vyžití. Pro své výjimečné pracovní dovednosti si vysloužil
pověst velmi šikovného mechanika,
který dokázal opravit téměř cokoli,“
charakterizoval svého kamaráda Pavel
Navrátil, starosta SDH Ludéřov.

Martin Černý po sobě zanechal dvě šikovné děti, milující manželku, truchlící
rodinu a kamarády. A nejen to. Před
třemi lety si s manželkou začal plnit jeden velký sen. Vzali si hypotéku, koupili dům a vlastními silami ho opravovali.
„Šlo jim to pěkně od ruky a velmi se
těšili na okamžik, až budou mít konečně vše hotové. Společně zde chtěli zestárnout a těšit se z toho, jak jejich děti
rostou a dospívají. Člověk však míní,
život mění a krutá rána osudu zapříčinila, že tohoto okamžiku se již společně

nedočkají.,“ nastínil Navrátil důvod,
proč se sbor nyní snaží rodině aktivně
pomoci. „Bohužel splátkový kalendář
je neúprosný a nemá pochopení pro
lidské osudy. Proto nyní cítíme povinnost pomoci Martinově rodině stejně
tak, jako on nikdy neodmítl pomoci
komukoliv, kdo to potřeboval,“ vysvětil Navrátil důvod, proč sbor založil
transparentní bankovní účet číslo:
2201884657/2010 a vyhlásil veřejnou sbírku pod záštitou Olomouckého kraje.

Sám SDH Ludéřov na něj přispěl hned
jako první částkou 50 000 korun, přidali se však i ostatní včetně velkého množství lidí z Konicka, kde Martina a jeho
rodinu velmi dobře znali.
Vybrané peníze půjdou přímo Martinově rodině jako pomoc na pokrytí
splátek za zakoupený dům a další nezbytné výdaje. Cílem hasičů je také postupně pomoci opravit zbývající části
domu tak, aby v něm mohla Martinova

Peníze pùjdou
na pokrytí splátek

www.
vecernikpv
.cz

rodina důstojně bydlet. A tím dokončit
práci, kterou jejich člen započal. „Budeme velice rádi za finanční dary v jakékoliv výši. Vždyť pomoc druhým je
ta nejušlechtilejší věc na světě a Martin
se jí řídil celý svůj krátký život!“ uzavřel
Pavel Navrátil.
(mls)
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KOSTELEC NA HANÉ Tohle určitě
přinese v budoucnu užitek! Do stínu
celkem 21 nových stromů se budou
moci skrýt lidé v samém centru Kostelce na Hané. V prostoru před radnicí v Kostelci na Hané od konce října
roste 18 nových stromů, další tři byly
vysazeny naproti místního hřbitova.
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Michal SOBECKÝ

MALÉ HRADISKO Čtyři a půl
roku. A teď konec. Projekt Pošta
Partner může nyní v Malém Hradisku skončit. Dosavadní provozovatelka pobočky Lenka Sekaninová se rozhodla dát výpověď.
Informováno o tom bylo na svém
posledním zasedání zastupitelstvo
obce. Ženě byla nabídnuta finanční
kompenzace, zatím to ale vypadá,
že pošta v dosavadní podobě může
2ąKLFGPCéCU/CNÆ*TCFKUMQQRQwVW"6CMQXÚUEÆP¾ąXQDEKPGEJV÷LÊRąKRWUVKV
načas v obci skončit. Kritické scéFoto: Michal Sobecký
náře však starosta Malého Hradiska
Marian Fiedler vylučuje. „Určitě určitých pravidel. „V mezidobí starosta schválilo 13 500 korun jako roční fio poštu nechceme přijít,“ vzkazuje žádal Českou poštu o omezení provozní nanční podporu na případný záskok.
doby pošty Partner v obci. Bylo mu od- Podle Lenky Sekaninové, kterou
veřejnosti.
povězeno, že omezením provozní doby redakce oslovila, však tento krok nevšak danou situaci nelze řešit. Česká poš- řeší podstatu věci. „Řekli mi ‚najdi si
Předmětem sporu mezi provozovatelkou ta je povinna postupovat dle stanovených záskok, přispějeme finančně‘. To je
pobočky a obcí se stal záskok paní Seka- pravidel a v souladu s platnou legislativou. však taková pomoc, nepomoc. Teď
ninové. Žena v případě své nepřítomnosti Provoz každý pracovní den v týdnu,“ stojí tedy čekám, zda si obec poštu vezme
neměla za sebe koho na pobočku poslat, v zápise ze zastupitelstva.
zpět pod sebe nebo ne,“ uvedla žena,
přitom by pošta měla být otevřena podle To nakonec ženě nabídlo a následně která potvrdila, že ke 4. květnu podala
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Skončí tak pro prostějovský region časy
hojnosti? Právě tohoto se nyní musíme
hodně obávat! Když jsme v sobotu 3.
října večer spatřili výsledky voleb do
Zastupitelstva Olomouckého kraje,
v první chvíli se zdálo, že vliv Prostějovanů bude i nadále v kraji silný. Jenže
hned záhy se ukázalo, že všechno bude
jinak. Vítězné hnutí ANO 2011 bylo
z dalších jednání o nové vládě v Olomouckém kraji vyšachováno, čímž Prostějovsko ztratilo hejtmana Ladislava
Oklešťka i bývalého krajského náměstka a v posledních dvou letech radního
v osobě primátora Prostějova Františka
Jury. A mohli jsme sčítat další ztráty,
do krajského zastupitelstva se vůbec
nedostala ČSSD, tudíž kufry musel balit i další vlivný zástupce Prostějovska,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

dnes už bývalý náměstek hejtmana
Ladislav Hynek. Nesmíme historicky
zapomenout ani na další významné politiky z Prostějova, kteří v minulosti hojně lobovali za zdejší region. Namátkou
vzpomeňme na sociální demokraty
Aloise Mačáka, Pavla Holíka či Alenu
Raškovou.
Na obrovský vliv zástupců z Prostějova a okolí teď ale musíme v krajském
měřítku zapomenout. Nová vládnoucí koalice Pirátů a Starostů, Spojenců
pro Olomoucký kraj a ODS je složená
z politiků z Olomoucka, Přerovska,
Uničovska, Zábřežska či Šternberska.
„Nechci, aby to vyznělo, že mám nějakou poraženeckou náladu a že proto
nyní budu kritický k novému složení
vedení kraje. Ale faktem je, že Prostějovsko může v příštích čtyřech letech
ostrouhat, nebude mít ve vedení kraje
žádného zástupce, který by za něj loboval. Já jen doufám, že se v příštích letech
uskuteční všechny stavební investice,
které jsme ještě my naplánovali. Mám
na mysli například generální rekonstrukci silnice ve Vrahovické či Wolke-

PROSTĚJOV V historii Olomouckého kraje byl hlas zástupců prostějovského regionu vždy výrazně slyšet. Ve vedení hejtmanství
jsme opakovaně měli velice vlivné zástupce, kteří lobovali pro
ústřední město i celý region. Krajské peníze putovaly do významných investičních akcí, sportovní kluby, kulturní a společenské
organizace včetně spolků zabývajících se sociální problematikou
se mohly těšit na významné dotace. Zástupci z Prostějovska v nejvyšším vedení Olomouckého kraje na to dohlíželi a často se na zastupitelstvu přimlouvali za ještě vyšší investice. Jak ale nyní všichni
vidíme, Prostějované po nedávných volbách zcela vyklidili pozice.
Nemáme už„svého“ hejtmana, náměstky ani radní... Do užšího vedení byla alespoň s důrazem na cestovní ruch přizvána jako uvolněná zastupitelka Milada Sokolová a náplastí může být prostějovské rodiště nového prvního náměstka hejtmana Ivo Slavotínka.

rově ulici v Prostějově, ale do prvního
návrhu rozpočtu Olomouckého kraje
jsme prosadili také mnohé rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd v prostějovském regionu. Mohu ale všechny
obyvatele Prostějovska ubezpečit, že
i z lavice opozičního zastupitele udělám všechno pro to, aby náš region teď
nebyl upozaděn,“ řekl Večerníku nyní
už bývalý hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, rodák z Výšovic
a nyní občan Prostějova.
Reakce prostějovských komunálních
politiků napovídají, že i podle nich
ztratilo nyní Prostějovsko v Olomouckém kraji svoji sílu. „Podle toho,
že ve vedení kraje už nemáme žádného zástupce, to skutečně vypadá, že
Prostějov i okolí čekají čtyři chudé
roky. Já osobně teď spoléhám na to,
že s představiteli nové krajské koalice
najdeme společnou řeč a nepřijdeme
o již naplánované, ale ani další investice. Osobně bych nechtěl, aby se Prostějov dostal nyní na vedlejší kolej,“
uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova. „Já se
bojím, že z hlediska krajských investic
půjde teď Prostějov a okolí až na poslední místo. Chtěl bych být ale špatným prorokem. Když se však dívám
na to, že poprvé v historii Olomouckého kraje nemáme žádného zástupce
na vedoucích postech, jsem zřejmě
oprávněně pesimistou. Snad alespoň
zastupitelé z našeho regionu budou
hodně nahlas mluvit o potřebách
města a regionu. A umlčet se nesmí
nechat ani bývalá kolegyně Milada
Sokolová,“ přeje si prostějovský exprimátor Miroslav Pišťák.
Krajské volby a hlavně následné vyjednávání o vládnoucí koalici dopadly tak,

„Budeme muset hledat shodu s novou koalicí,“
ví první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

ƔƔ Stala jste se uvolněnou zastupitelkou pro cestovní ruch. Jak se na
tuto práci těšíte a co bude její náplní?
„Ano, v rámci krajského vedení budu
mít na starost oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů. Nejsem sice

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ještě před pár dny to
vypadalo, že z personálního obsazení nového vedení Olomouckého
kraje zmizí zástupci prostějovského regionu úplně. Vyjednávání
o nové koalici a zejména rozdělování postů však nabralo vysoké obrátky a nyní je jasné, že Prostějovsko
bude mít přece jen ve vedení kraje
svého zástupce! Uvolněnou zastupitelkou Olomouckého kraje se
totiž stane Milada Sokolová (ODS),
která bude mít na starost resort cestovního ruchu a vnějších vztahů.
Současná náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova poskytla během uplynulého víkendu
Večerníku exkluzivní rozhovor.

přímo členkou rady kraje, ale jako zastupitelka budu mít na starost vedení
konkrétní oblasti a budu se pravidelně účastnit jednání rady. Kandidovala jsem v krajských volbách pouze
s přáním stát se krajskou zastupitelkou a s cílem, aby byl dost slyšet hlas
Prostějovska i naší pravicové strany.
Jsem ráda, že jsem díky velké podpoře Prostějovanů byla do zastupitelstva zvolena, a dokonce na celokrajské kandidátce ODS díky velkému
počtu kroužků poskočila dopředu.“
ƔƔ Dlouhou dobu hrozilo, že Prostějov a region nebude mít ve vedení
Olomouckého kraje žádné zastoupení…
„Po komplikovaných koaličních jednáních se ukázalo, že skutečně hrozí
situace, kdy v širším krajském vedení
nebude mít Prostějovsko opravdu
žádného přímého zástupce. V takové
situaci jsem po řádném uvážení a nelehkém rozhodování přijala odpovědnost právě za resort cestovního ruchu
a vnějších vztahů. Cestovní ruch souvisí s kulturní oblastí, kterou mám na
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starost na prostějovské radnici, i s podporou podnikání a udržení pracovních
míst, což je dlouhodobá priorita občanských demokratů. Obzvlášť to platí
teď, kdy virus a vládní nařízení decimují
menší firmy a živnostníky v našem kraji. I v Prostějově jsem se do řešení otázek souvisejících s cestovním ruchem
už poměrně dost zapojovala, takže to
pro mě není nic neznámého. Na práci
na tomto poli se určitě hodně těším.“
ƔƔ Jste zároveň náměstkyní primátora Prostějova. Budete časově
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zvládat obě funkce? A vidíte v tomto propojení nějaké výhody pro
město?
„Práce pro Prostějov na naší radnici
je pro mě srdeční záležitostí. Neusilovala jsem proto o pozici krajského
náměstka či radního, protože chci
i nadále pokračovat v práci na radnici. Vazba na kraj je ale pro město
Prostějov z mnoha ohledů klíčová. Je
myslím důležité, když při rozhodování
v krajském vedení bude aspoň jeden
zástupce Prostějovska. I v letošní volební kampani zaznívaly hlasy, že toho
na Prostějovsku už máme moc a měly
by se teď více podporovat jiné regiony. Úspěchy lidí, firem a samospráv
na Prostějovsku ale nemohou být
důvodem, aby kraj teď na náš region
myslel méně. Chci proto dohlédnout
na to, aby podpora Prostějovska nebyla nijak krácena. Ke všem veřejným
funkcím se snažím přistupovat s maximálním nasazením, a myslím, že jsem
také velice sebekritická. Když uvidím,
že obě funkce nejdou skloubit a měla
bych jednu z nich šidit, nebudu váhat
a situaci vyřeším.“
ƔƔ ODS nakonec získala ve vedení
Olomouckého kraje významné posty, těší vás to?
„Určitě. ODS nebude v krajské koalici žádnou chudou příbuznou. Kromě
mého resortu budeme mít na starost
v nynější době naprosto klíčové zdravotnictví, ale také vždy velmi důležitou dopravu nebo oblast sportu a volného času, což je zase důležité jak pro
Prostějov jako město sportu, tak pro
podporu sportu v menších obcích našeho regionu.“

vat se stejným nasazením i v opozičních
lavicích a udělám vše pro to, abych byl
pro náš region užitečný a prospěšný,“
slibuje František Jura.
Naděje Prostějovanů a vlastně všech
občanů regionu se teď upínají na
uvolněnou zastupitelku Olomouckého kraje Miladu Sokolovou, která
v krajském rozsahu dostala na starost
cestovní ruch a vnější vztahy. „Početní
zastoupení okresů v čele kraje se přirozeně mění. Minule se to sešlo tak, že
ve vedení kraje seděli tři zástupci Prostějovska. Teď v širším vedení budu
sama. Snad ti, kteří znají moji práci
z radnice, vědí, že se za zájmy Prostě-
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hejtmanství. Někdejší dlouholetý politický matador Alois Mačák
(ČSSD) strávil na kraji o čtyři roky
méně.
Osudy některých vybraných
krajských zastupitelů z Prostějovska vám přinášíme v samostatných medailoncích na jiném
místě této strany. Zde najdete
kompletní přehled regionálních
zastupitelů na půdě krajského
úřadu.



ING. PAVEL
DRMOLA
Bývalý prostějovský místostarosta byl svého času šéfem oblastní rady ODS. Do zastupitelstva kraje byl zvolen v roce 2008.
O dva roky později však nepronikl na
kandidátku ODS do komunálních voleb.
To pro něj znamenalo faktický konec
v politice. V současné době pracuje v oblasti výpočetní techniky, zároveň působí
jako principál souboru Moje divadlo.

PhDr. Alois
MAÈÁK
Do zastupitelstva Olomouckého kraje byl poprvé zvolen už v roce 2004 a figuroval
v něm až do roku 2015. Od roku
2008 byl navíc náměstkem hejtmana,
na starost měl hlavně dopravu. V roce
2015 se do médií dostala informace, že
v letech 2010 až 2013 přijal na svůj soukromý účet finanční dary od čtyř firem
z Olomoucka v celkové výši 1,35 milionu korun. Následně Mačák rezignoval
na post náměstka hejtmana i krajského
zastupitele. Poté pracoval například pro
České dráhy, nyní má být předsedou
prostějovské základní organizace Odborového svazu KOVO.

www.vecernikpv.cz

MUDR. JITKA
CHALÁNKOVÁ
Jako krajská zastupitelka působila v letech 2004 až 2014.
V letech 2004–2008 byla náměstkyní hejtmana. V říjnu 2018
se jako nestranička stala senátorkou za
Prostějovsko, když na tomto postu vystřídala Boženu Sekaninovou.

Blanka
KOLEÈKÁØOVÁ
Do povědomí veřejnosti
se dostala zejména coby
starostka Držovic, kde působila dlouhých 11 let až do
roku 2017. Už v roce 2012 byla zvolena do krajského zastupitelstva, svůj
post obhájila v roce 2016, v letošních
volbách se jí to už nepovedlo. Pracuje jako výpravčí na místním nádraží
v Prostějově.

Bc. Zuzana
BRATTEROVÁ
Dlouholetá členka ČSSD
pracovala jako ředitelka Domova seniorů v Jesenci. Bývalá
manželka někdejšího náměstka
primátora Pavla Smetany zemřela letos
v lednu ve věku 52 let.

4CFKO(KCNC 52& 
2GVT.[UGM 2KT¾VK 
/KEJCN1DTWUPÊM 56#0 
/KNCFC5QMQNQX¾ 1&5 
.CFKUNCX1MNGwV÷M #01 
(TCPVKwGM,WTC #01 
<FGP÷MiGUVQą¾F #01 
ITGPC$NCåMQX¾ #01 
(TCPVKwGM*QT¾M 5RQLGPEK 

Volby 2020

/QLOÊT5QMQN 1&5 
<W\CPC$TCVVGTQX¾ è55& 
.CFKUNCX*[PGM è55& 
.CFKUNCX1MNGwV÷M #01 
+XQ<CVNQWMCN #01 
(TCPVKwGM,WTC #01 
$NCPMC-QNGéM¾ąQX¾ 56#0 
(TCPVKwGM*QT¾M -&7è5. 
4CFKO(KCNC 52& 

Volby 2016

,KVMC%JCN¾PMQX¾ 61256#0 
$NCPMC-QNGéM¾ąQX¾ 61256#0 
8¾ENCXiOÊF -5è/ 
.CFKUNCX5[RMQ -5è/ 
#NQKU/Cé¾M è55& 
+XCPC&XQą¾MQX¾ è55& 
#NGPC4CwMQX¾ è55& 
,KąÊ2QURÊwKN 1&5 
,CTQUNCX(KFTOWE -QCNKEG 

Volby 2012

Volby 2008

8¾ENCXiOÊF -5è/ 
,KVMC%JCN¾PMQX¾ -&7è5. 
2CXGN&TOQNC 1&5 
*CPC.GDGFQX¾ 1&5 
2CXGN5GMCPKPC 1&5 
#NQKU/Cé¾M è55& 
2CXGN*QNÊM è55& 
+XCPC&XQą¾MQX¾ è55& 
,CTQUNCX(CNVÚPGM è55& 

Volby 2004

,KVMC%JCN¾PMQX¾ -&7è5. 
2CXGN5GMCPKPC 1&5 
<FGP÷M2GKEJN 1&5 
*CPC.GDGFQX¾ 1&5 
#NQKU/Cé¾M è55& 
8¾ENCXiOÊF -5è/ 
,QUGH#WIWUVKP -5è/ 

Volby 2000

krajští zastupitelé
,KąÊ-KPVT 1&5 
2CXGN5GMCPKPC 1&5 
,CTQUNCX5VąGN¾M 0'< 
8¾ENCXiOÊF -5è/ 
,CTQUNCX(CNVÚPGM è55& 
.CFKUNCX2Gé è55& 

¸E\WHNUDGQËFK]3URVWøMRYVND"

FÊNLCMQXNKXPÊNGVQwPÊXQND[MQOWP¾NPÊRQNKVKMW"



FÊNRTQUV÷LQXUMQX[MNKFKNQPCMTCLKRQ\KEGEQVQ\PCOGP¾" 

FÊNR¾FUQEK¾NPÊEJFGOQMTCVčRąKwNQWåFPQ"
FÊN×RCFGM-5è/åGD[PCUVCNQRTCXFQXÚMQPGE"
FÊNUVTCP[UGURQLWLÊPCUVCNPQXÚVTGPFMQCNKE"

2020

KY
VOLEBNÍ DOZVU

PROSTĚJOVSKO
Situace, kdy z regionu
pocházeli jak hejtman
Ladislav Okleštěk, tak
jeho náměstek Ladislav
Hynek a v krajské radě seděl i prostějovský primátor František Jura, nemá
snad obdoby. Nicméně
i v historii lze mezi krajskými zastupiteli či radními
objevit zajímavá jména.
Podívejme se nyní na některá z nich.

rozhodoval o Olomouckém kraji?

Kdo z Prostějovska také

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Počet zastupitelů
Olomouckého kraje pocházejících
z Prostějovska zůstává konstantní.
Nejen to vyplývá z velkého průzkumu Večerníku volebními výsledky.
Letošních devět regionálních vyslanců je zatím maximální počet, kterého
zdejší region dosahuje pravidelně.

zvolení do vedení nejen Prostějova,
ale i okolních obcí. Ti obvykle působili také nejen jako zastupitelé, ale
i starostové svých obcí. Pozoruhodné je, že kromě prvních dvou voleb
v letech 2000 a 2004 obsadilo Prostějovsko na kraji vždy devět křesel.
Ze sondy rovněž vyplynulo, že
nejčastěji, a to hned čtyřikrát, byl
do krajského zastupitelstva zvolen
Téměř vždy platilo, že o post kraj- Václav Šmíd (KSČM), který však
ských zastupitelů se ucházeli lidé nikdy nepůsobil v užším vedení
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jovska budu umět poprat. Věřím, že
tato kampaň, že Prostějovsko bude
teď v kraji slabé, brzy skončí. Mimochodem zástupce prostějovské ODS
se do vedení kraje vrací po více než
dvanácti letech, takže já žádné oslabování z naší strany nevidím. Minimálně
ne takové, které by zapříčinili občanští
demokraté,“ vyjádřila se Večerníku
k tomuto tématu Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Prostějova.
Až následující čtyři roky ukáží, zda
se Prostějovsko skutečně dostane na
vedlejší kolej, nebo se o jeho zájmy
dokáže někdo z krajských zastupitelských lavic poprat.
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Možná to působí nepochopitelně, ale
je to naprosto v souladu s naší národní
povahou. Na první pohled by se mohlo
zdát, že budeme brát jako výhodu, pokud se nějaký politik z regionu výrazněji
prosadí na celostátní, či alespoň krajské
úrovni. Bylo by přece naprosto logické,
pokud bychom si řekli: „To je dobře, že
tam je. Někdo to dělat musí a je fajn, že
je to zrovna někdo od nás. Třeba se mu
povede vybojovat, abychom už konečně
měli u domu opravenou silnici!“
Jenže takto průměrný český člověk
nepřemýšlí. Ten je ve své většině zvyklý pořád na něco nadávat. Pokud
mu to poměry dovolí, pak nejraději
nadává na vrchnost. Nelze se tedy divit, že si většina lidí v této souvislosti
s nástupem svého „souseda“ do jakékoliv funkce spíše říká: „Nechápu, že
to zrovna takový poděs dotáhl takhle
vysoko. Nejlepší by bylo, kdyby hned
odstoupil.“

Tenhle postoj může mít dvě základní
příčiny. Tou první je, že daný člověk
skutečně konkrétního politika dobře
zná a proto si může dovolit tvrdit, že
tento ke své funkci přišel nikoliv pro
své schopnosti, ale jen díky tomu, že
dokázal dobře odhadnout, komu
má právě poklonkovat, aby z toho
měl maximální výhody hlavně on
sám.
Mnohem častější však bývá varianta,
že mu prostě závidí. Jakýkoliv úspěch je
totiž u nás více, než je zdrávo, spojován
s podezřením, že to celé nemůže být jen
tak, že za tím určitě musí stát nějaký
„šolich“. A to, co platí pro všechny obory
lidského činnosti, platí v politice čtyřnásob.
Za takových okolností se nelze divit,
že obvykle lidé těm „svým“ zástupcům
ze stejné vesnice, města či regionu příliš
nefandí. A to je, minimálně v některých
případech, docela škoda.

tím víc lidí na něj nadává

ƔƔ Ozývají se hlasy, že Prostějované hlásí ústup z kraje. Region přišel
o hejtmana či o některé náměstky.
Vnímáte to stejně?
„Ne, myslím si, že jejich počet v radě
odpovídá pozici Prostějovska v rámci
Olomouckého kraje.“
ƔƔ Nebude přesto mít určitý úbytek radních z Prostějova a okolí pro
region následky?

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

„Nemyslím si. Kraj řeší třeba školy, sociální služby nebo dopravu. Ale nevidím,
že by byla vyšší koncentrace lidí z Prostějovska v radě za poslední čtyři roky
pro tento region benefitem. Bylo by samozřejmě fajn mít v radě více lidí z Prostějovska. Na realitu se ale jejich počet
nepromítl.“
ƔƔ Není to ale poznat třeba na
opravách silnic?
„To ne, protože Olomoucký kraj ani
moc neví a neřeší, které by měl opravit. Není v tom totiž systém. Například
v kraji Vysočina má na to specifické
systémy a funguje tam poměrně sofistikovaný způsob, jak postupovat při
opravách. Naopak na Olomoucku se

PROSTĚJOV Ladislav Hynek, František Jura i přímo hejtman
Ladislav Okleštěk. Tato jména zastupující Prostějovsko zmizela z rady Olomouckého kraje, některá navíc i ze zastupitelstva. Na
jejich místa nyní přišli zejména vyslanci Olomouce. Promítne se
tato obměna do investic v regionu? Mladý politolog Jakub Lysek
(na snímku), který sám pochází z Prostějova, si myslí, že nikoliv. A jedním dechem dodává, že na něj kandidátky nepůsobí dojmem, že by
politiků z Hanáckého Jeruzaléma kvapně ubývalo.

opravy dějí ad hoc, žádný koncept zde
není. A že by se nově primárně místo
Prostějovska opravovaly cesty třeba na
Šumpersku? Takové riziko nevidím.
Spíše je třeba si v této oblasti počkat,
zda nová rada spolu se zastupitelstvem

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

přinese do investic v dopravě nějaký
systém.“
ƔƔ Přímo v čele kandidátek ale bylo
lidí z Prostějovska pomálu. Jednou
z výjimek byla kromě hnutí ANO
2011 také KSČM.

„Myslím, že všechny strany měly lidi
z Prostějovska. Koneckonců Prostějov je druhé až třetí největší město
v regionu. Olomouc, Prostějov a Přerov jsou v kraji jednoduše dominantní.
I co do počtu kandidátů. Na čelných
místech byl výraznou výjimkou snad
jen Dalibor Horák pocházející z Uničova. Většina lidí tentokrát pocházela
z Olomouce. Většina stran ale celkově vnímala dominanci uvedených tří
měst. A celkově nevidím v zastoupení
Prostějovanů na kandidátkách disproporce.“
ƔƔ Je nějaký kandidát z Prostějovska, který překvapil popularitou?

Nebo tím, že se dostal do zastupitelstva?
„Například je to Radek Wagner z ODS,
který měl opravdu hodně preferenčních hlasů. A kdyby měl jen o trochu
výše, poskočil by nahoru a dostal by se
do zastupitelstva. Je vidět, že je v Prostějově známý. Jinak si ale nevybavím asi
nikoho. Celkově pak mnoho lidí příliš
v umístění neposkočilo. Hodně preferenčních hlasů dostal Radim Sršeň, byl
ale taky jediný, kdo výrazně díky tomu
poskočil ve STAN. Taky Marian Jurečka nebo Jitka Seitlová by šli kandidátkou hodně nahoru, pokud by ovšem
kandidovali z nižší pozice.“

Myslím si, že jejich počet
v radě odpovídá pozici
Prostějovska v rámci
Olomouckého kraje.

Čím bydlí politik blíž, Å-HMLFKSRĀHWVWHMQěQHE\OSR]QDW´RSRQXMHSROLWRORJ
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ZAORAL
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jak dopadly. V nejužším vedení kraje
teď nemáme nikoho, což mrzí také současného primátora Prostějova Františka Juru. Ten byl v minulém volebním
období dva roky náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje a po zvolení primátorem v Prostějově vykonával na kraji
funkci radního. „Být v krajské radě znamená mít mnohem větší možnost měnit věci k lepšímu. Prostějovu a celému
Prostějovsku se moje práce náměstka
hejtmana a později radního mnohokrát
vyplatila. Měl jsem možnost přesvědčit kolegy o důležitosti našich projektů
a získat pro ně podporu. V koalici nyní
už nejsme, budu ale samozřejmě praco-
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PROSTÌJOVSKO VYKLIDILO NA KRAJI POZICE, CO TO ZNAMENÁ?
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Prostějov (sob) - Hlas z městských
samospráv z Prostějovska by měl být
nově na kraji hodně slyšet. Proč? Důvod je prostý. Hned tři z pěti starostů
z okresu se totiž stali krajskými zastupiteli. Řeč je o Františku Jurovi, dále
pak o konickém starostovi Michalu
Obrusníkovi a kosteleckém Františku Horákovi. Kandidovala ale rovněž
třeba starostka Plumlova Gabriela
Jančíková, která se díky preferenčním
hlasům posunula o osm příček na 36.
místo. V minulosti už pak mnozí starostové do krajského zastupitelstva
zasedli. Působila v něm například
Alena Rašková nebo také Ladislav
Hynek, který rovněž vykonával funkci náměstka hejtmana.

Tøi starostové v kraji

Prostějov (sob) - Dobré rady otce?
V některých případech mohou být
oboustranné. Petr Lysek v případě
voleb teoreticky mohl požádat o radu
svého syna. Jakub Lysek je totiž politologem z Univerzity Palackého, který rovněž poskytl Večerníku několik
rozhovorů. Rady od člověka znalého
politického prostředí si navíc oba mohou předávat navzájem. Petr Lysek
totiž má i praktické zkušenosti z komunální politiky, v níž nyní působí
druhé volební období.

Syn mohl radit

Prostějov (sob) - Jestli se hnutí ANO
2011 v krajských volbách v Olomouckém kraji něco povedlo, tak
výběr jedničky kandidáty. Ukázalo
se, že Ladislav Okleštěk byl pro voliče zdaleka nejpřijatelnější, obdržel
přes 6000 preferenčních hlasů. V tomhle směru byl rovněž nejúspěšnější
kandidát z Prostějovska. Pouze další
čtyři napříč kandidátkami získali nad
tisícovku hlasů, a sice František Jura
(1529), František Horák (1398),
Milada Sokolová (1070) a Aleš Matyášek (1030). Řada politiků z regionu si tak může gratulovat, mezi voliči
zabodovali i jako osobnosti.

V preferenèních hlasech
válcoval Okleštìk

RYCHLÝ
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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
Pronájem kancelářských, ubytovacích
a skladových prostor v přízemí cca 30 m2.
727 875 306.
Sháním pozemek, chalupu nebo chatu.
Mobil 732 116 877

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

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

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

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pronájem bytu 2 + 1 v rodinném domě.
Tel. 792 764 485

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
3OXPORYVNi3URVWČMRY (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a stainfo@realitypolzer.cz
rožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Nepro1$%Ë=Ë0(9é.83 dávejte překupníkům, ale odborníkům
%<7ģ=$+2729e za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
608 805 775, www.gupv.cz.
2'0ċ1$Då.þ tel.:
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853.
Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo Flešku, levně. Tel. 777 554 484.

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

Volejte: 739 322 895
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

www.realitypolzer.cz
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Zavzpomínejme

na naše
blízké!
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK

13. LISTOPADU
V 10.00 HODIN
ZADÁNÍ POUZE
NA E-MAIL:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
ÈI TELEFONICKY
NA TEL.:

608 960 042

Jak zapomenout,
když v mysli Tě stále máme,
kytičku květů na hrob
Ti dáme, se slzou v oku
a láskou v srdci na Tebe
stále vzpomínáme.

Dne 8. listopadu 2020
uplynulo smutných 6 roků,
kdy nás navždy opustila
naše drahá sestra,
paní Jaroslava VLÁČELOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte.
Vzpomínají a za vzpomínku
děkují sestry s rodinami.

Dnes, tj. 9. listopadu 2020
vzpomínáme 17. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Přestalo tlouci srdce
Tvé znavené, nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bít,
nebylo léku, jímž mohlo by žít.

Ruku Ti nemůžeme dát,
abychom Ti k Tvým
narozeninám mohli blahopřát.
Jen kytičku květů na hrob
Ti dáme, se slzami v očích,
na Tebe Tomáši,
stále vzpomínáme.

Dne 12. listopadu 2020
by oslavil 50. narozeniny
pan Tomáš DVOŘÁK
z Protivanova.
Kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
sourozenci s rodinami.

Dne 11. listopadu 2020
tomu budou 4 roky, kdy nás
navždy opustil
pan František ZEDEK.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

$oķ৴;fb৴m;fvo

náš nový web

Dne 10. listopadu 2020
oslaví
paní Vlasta OZANIČOVÁ
z Prostějova
životní jubileum 85 let.
Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let
Ti přejí rodiny:
Gálová, Pirklová, Ozaničová,
Očenášková, Pospěchová.

Dne 6. listopadu 2020
jsme si připomenuli 6. výročí úmrtí
pana Františka STAVINOHY
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
sestra a bratr s rodinami.

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

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
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Dnes, tj. 9. listopadu 2020
vzpomínáme 15. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Prostějovská
Jednota Československé
obce legionářské děkuje
statutárnímu městu Prostějov
za podporu, která pomáhá zajištovat
základní úkol Č. s. O. L. - připomínání
k šíření legionářských tradic.
Za Jednotu Č. s. O. L. Prostějov,
Miroslav Pišťák.

16011421482
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Dne 10. listopadu 2020
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Rostislava VYSLOUŽILA.
S láskou vzpomínají
manželka Bronislava,
synové Rostislav a Erik
s rodinami.

Ráda bych tímto poděkovala
drahanskému panu faráři
Radomíru Šidlejovi
za hezké rozloučení s naším tatínkem
Jaromírem VORÁLKEM.
Také velký dík
manželům Mikitovým,
varhaníkovi za krásnou hudbu
i zpěv a hudebnímu doprovodu
pod vedením pana Aloise Pitáka.
Děkuji všem, kteří i v této době přišli
na hřbitov dát poslední sbohem.
Konečná Vlasta

2007102112
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Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

PODĚKOVÁNÍ

Volejte: 723 335 940
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Kdo v srdci žije, neumírá...

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

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

KOUPÍM

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

www.vecernikpv.cz
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, 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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alois Kočí 1939
Vrahovice
Božena Musilová 1951
Vícov
Marie Jelínková 1938
Prostějov
Miroslava Vágnerová 1949 Prostějov
Alžběta Soušková 1929
Ivaň
Věra Kučerová 1938
Rozstání
Marie Najbrová 1927
Repechy
Miroslav Kovář 1946
Brodek u Prostějova
Božena Stará 1945
Prostějov
Jarmila Sekaninová 1922 Prostějov
Karel Ošťádal 1926 Kostelec na Hané
Vladimíra Mervová 1945 Břidličná
Jana Szymszová 1944
Rozstání
František Vrbka 1940
Stínava
Vojtěch Reiter 1946
Prostějov
Josef Hoch 1943
Hrubčice
Marie Müllerová 1946
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Jana Lachmanová 1946 Plumlov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Šagát 1943 Hrubčice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 10. listopadu 2020
Jaroslav Zvoneček 1934 Kostelec na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Krátký 1941 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice
Anna Němcová 1932 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání
Středa 10. listopadu 2020
Emilie Kremlová 1940 Čehovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Běhalová 1935 Klenovice na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 12. listopadu 2020
Naděžda Macháčová 1947 Lutín 10.00 kostel Dubany
Pátek 13. listopadu 2020x
Marie Lysická 1932 Hluchov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Alois Černý 1936
Prostějov Otmar Jodl 1938
Jan Šťastný 1937
Prostějov Anna Floríková 1932
Olšany u Prostějova
František Švalbe 1936
Prostějov
Prostějov
Václav Loncko 1958
Pěnčín Jan Hanzlík 1938

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bernard Nemerád 1953
Prostějov
Ing. František Gregorek 1938 Prostějov
Vladislav Zelený 1948
Prostějov
Marta Kőhlerová 1934
Jesenec
Jaroslav Vyhlídal 1944
Smržice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Václav Hrubý 1934 Prostějov 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Úterý 10. listopadu 2020
David Výmola 1971 Prostějov 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Čtvrtek 12. listopadu 2020
Jaroslav Řehulka 1926 Prostějov 13.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
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Miluše Hélová 1942
Marie Kobzová 1945

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Zdeněk Pospíšil 1935 Obědkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. listopadu 2020
Jitka Kroupová 1968 Soběsuky 11.45 Obřadní síň Prostějov
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Nezaměstnaných v kraji i přes koronavirus
V Prostějově lidí bez práce nepatrně přibylo,
přesto máme i nadále nejnižší počty
SRGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVREYRNUHVHFK
2,RPRXFNÅKRNUDMHDY¤5NY

CELKOVĚ UBÝVÁ

byl naopak zaznamenán na Prostějovsku, konkrétně 2,5 procenta.
Co se týká přímo Prostějova, zdejší
pracoviště úřadu práce evidovalo
k 31. říjnu 1 873 nezaměstnaných,
z toho 1 053 žen. „Hlášeno je zde 1

617 volných pracovních míst,“ prozradil Jaroslav Mikšaník.
Z aktuálních statistik lze také vyčíst,
že podíl nezaměstnaných mužů klesl
o 0,1 procentního bodu na 3,4 procenta, u žen na hodnotu 3,7 procenta.

Olomoucký kraj evidoval k poslednímu říjnovému dni celkem 7 718 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 158 nižší než v předchozím měsíci
a o 2 560 nižší než ve stejném měsíci
minulého roku.
(red)

<FTQL·2è4

bylo 2 353 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct
procent z celkového počtu. Evidováno bylo 962 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání
s předchozím měsícem o 98 osob
a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl vyšší o 269
osob,“ prozradil hlavní analytik trhu
práce Krajské pobočky Úřadu práce
v Olomouci s tím, že na celkovém
počtu se podíleli šesti procenty.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 740 uchazečů, což činí
31 procent vedených v evidenci.
Podíl dosažitelných osobve věku
od 15 do 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně stagnoval
na hodnotě 3,6 procenta, to je 0,1
procentního bodu pod celorepublikovou úrovní. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková
hodnota vykázaly regiony Přerovsk a Jesenicka. Nejnižší podíl

20092411492

měsíci a o 112 než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 332 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což je
o 104 osob méně než v předchozím
měsíci a o 205 než ve stejném období minulého roku, 745 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral opět velmi podrobně stav pracujících Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl poněkud rozdílný – ve
třech došlo k mírnému poklesu
nezaměstnanosti, ve zbývajících
dvou (na Prostějovsku a Jesenicku) se počet uchazečů o zaměstnání mírně zvýšil. K největšímu
poklesu došlo na Olomoucku (122
osob), naopak na Jesenicku se zvýšil nejvíce, a to o 6 osob. „Ke konci
měsíce bylo evidováno na krajském
úřadu práce 7 761 žen. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil
jedenapadesát procent. V evidenci

20101511607

PROSTĚJOV Problémy s koronavirem a s ním související tvrdá
vládní opatření plná omezení zatím nemají žádný negativní vliv na
pracovní trh v Olomouckém kraji.
V říjnu se souhrnný počet uchazečů o zaměstnání dokonce snížil
na 15 255 osob, počet hlášených
volných pracovních míst klesl na
7 718 a podíl nezaměstnaných
stagnoval na hodnotě 3,6 procenta. To jsou základní a nejdůležitější statistická data k 31. říjnu, která
Večerník obdržel z Úřadu práce,
Krajské pobočky v Olomouci.
Počet nezaměstnaných osob je tedy
o 193 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku pak vyšší
o 4 274 osob. „Z tohoto počtu bylo
14 292 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což
je o 183 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl jejich
počet vyšší o 4 268 osob,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu
práce Krajské pobočky Úřadu práce
v Olomouci.
V průběhu října bylo nově zaevidováno 2 161 osob, což je ve srovnání s minulým měsícem o 1 035
osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
dokonce o 351! Z evidence odešlo 2 354 uchazečů o zaměstnání.
„Bylo to o tisícovku osob méně než
v předchozím měsíci a o 556 osob
než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 609,
to je o 612 méně než v předchozím
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
20110621692

Přijmeme pracovníky na DPP. Jedná Přijmeme do trvalého pracovního
se o krátkodobou brigádu ve skladu poměru pracovníky na pozici:
(listopad, prosinec). Tel.: 777 099 406. - údržbář a vedoucí pracovní skupiny
provozu zpracování druhotných surovin.
Do výrobní firmy hledáme manuálně Požadavky : vyučen, schopností řízení
zručného pracovníka možno brigádně VZV, provádění údržbářských, drobi HPP, důchodce, studenty i ZPS na ných zámečnických a svářečských prací.
pomocné a montážní práce.
- manipulační dělník provozu zpracování
Bližší info tel: 603 533 508,
druhotných surovin - schopnost řízení
technikpv@seznam.cz
VZV výhodou.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice,
Přijmeme prodavače nebo prodavač- Tel. : 608811174.
ku do autoservisu v Prostějově. Praxe
v oboru automotive a znalost účetního Do výrobní firmy přijmeme meprogramu Pohoda výhodou. Nástup chanika, zámečníka - svářeče. Možmožný od 1.1.2020. Platové ohodnoce- no brigádně i HPP i důchodce.
ní až 30 000 Kč. Strukturovaný životopis Bližší info tel: 603 533 508,
zašlete na e-mail: info@pneufloryk.cz. technikpv@seznam.cz
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat
po 30.11.2020.
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru komunikativního
Vyskládávání zboží pro velkoobchod. invalidního důchodce k ostraze vnitřních
Ranní směny. Požadujeme fyzickou prostor budovy v Prostějově. Jen denní
zdatnost, spolehlivost. Tel.: 777 099 406. směna. Informace na tel. č.: 602 786 692.

Pondělí 9. listopadu 2020

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Dělníci v expedici výrobků
Dispečeři dopravy
Lakýrníci
Pracovníci ostrahy
Stavbyvedoucí, mistři
Údržbáři

18 500-25 000 Kč
17 800-28 000 Kč
24 000 Kč
12 665 Kč
30 000-40 000 Kč
25 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
noční
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
ÚSV
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné

PENAM, Prostějov
Logmax, Prostějov
GM Plast, Žešov
SIDA, Prostějov
R&G ZESTA, Prostějov
Farma Kopeček, Smržice

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

1$-'(7(1É61$

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

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

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 13. LISTOPADU V 10.00 HODIN

20100811571

20102711659

ÈI TELEFONICKY NA TEL.: 608 960 042

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20110611696

ZADÁNÍ POUZE NA E-MAIL:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ

soutěže

www.vecernikpv.cz
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Komenského
Hana KYŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.

Také pětačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 12. 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
Daniel Babor
Marie PAPOUŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PRO VÁS
Anna KOMÁRKOVÁ, Stražisko
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 4, 5, 1
Alena KOČÍ, Sněhotice
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Učení doma s dítětem nemusí být mučení - BASIC
Jaromír PŘIKYL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

20050760687

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.þQD]NXãHEQtKRGLQX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20100861576

20073161193

NA VÝHODNÝ NÁKUP JEDINĚ...

DOKY, VPIS, PAPRSEK, VÝPRAVA, BŮŽEK, SVOD, DODO, DŘÍT, BADATEL,
SECES, DŘÍK, ŘADA, ETÁŽ, DEKO, VLAK, CHMÝŘÍ, DEKL, ŽERTÝŘ, MOLO,
KVAPEM, ODŘEZ, DEZERT, ČEPY, SAPO, BULVA, ARKUS
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili lídra vítězného hnutí v krajských volbách, který však musel opustit hejtmanský
post…
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPOLEČNOST
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Sport hlásí RESTART!
Kluby se ale bojí
drahého testování
(QVQ4CFQOKN*QNÊM
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ƔƔ V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému
omezení některých autobusových
linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly
do takzvaného prázdninového režimu
- nebudou tedy vypravovány spoje,
které obvykle sváží děti do škol a zpět.
ƔƔ V Němčicích nad Hanou nelení,
tamní středisko volného času Orion
vyzvalo nejen děti ke skládání pranostik, jejichž části jsou k nalezení na
hřištích ve městě.

Michal SOBECKÝ

<&'8.&0'
*#..19''0
PROSTĚJOV Podzimní nebo halloweenská výzdoba? Či
snad vánoční? V USA často něco běžného, z našeho pohledu možná až šíleného. Dýně se ale před domy objevují
i v Česku a postavička Santa Clause visící z některých oken
na českém venkově i ve městech už pravda taky sotvakoho
překvapí. Co lze však najít v jedné vísce na Prostějovsku, to
skutečně dokáže vyrazit dech.

ƔƔ Záměr pořízení linky na výrobu
nanoroušek a jednorázových roušek
schválili na svém ustavujícím zasedání
noví zastupitelé Olomouckého kraje.
Ten počítá s přijetím zařízení z daru
zprostředkovaného předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem během jeho návštěvy
Tchaj-wanu.

BUDOU HRÁT?
ƔƔ Druholigové volejbalistky
Prostějova jsou na nuceném odpočinku a o smečích nad vysokou sítí mohou
strana 36
jen snít…
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STROM ROKU 2020
2020!

ƔƔ Lexince, kterou se rozhodli podpořit klenovičtí fotbalisté, byl o víkendu předán šek na 60 tisíc korun, které
poskytli jak Klenovičtí, tak veřejnost.

ƔƔ Překážkovým vrcholem programu dostihů, které se konaly ve Wroclawi, byl 5500 metrů dlouhý Crystal
Cup o 172 000 zlotých. Nastoupili do
něj účastníci z Itálie, Německa, Česka
a Polska. Mezi nimi i svěřenec trenéra
Stanislava Popelky z Hvozdu. Dvanáctiletý Larizano pod Janem Odložilem doběhl jako druhý.

ZKNWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

PROSTĚJOV Odloženo, zakázáno. Taková slova sportovní funkcionáři, hráči nebo fanoušci
slyšet nechtějí. Přesně ta ale (nejen) v českém sportovním prostředí zněla letos nejčastěji.
Sportovní profesionální i amatérské soutěže se v říjnu zastavily v důsledku koronavirových
nařízení. Nyní ale nastává alespoň maličký obrat, nejvyšší soutěže se pomalu začaly rozjíždět. O víkendu se tak opět hrála hokejová extraliga, ale i fotbalová liga zase napsala další pokračování plné napínavých příběhů. A hrálo i prostějovské eskáčko, které prožilo ve
Fortuna:Národní lize velice vydařený restart! Jak jsou na tom další týmy z Prostějova?

ƔƔ Dnes by se od patnácti hodin měl
představit v rámci televizního přenosu O2 TV Sport Antonín Honejsek,
jediný prostějovský rodák aktuálně
hrající v extralize, jehož Zlín vyzve
doma pražskou Spartu.

ƔƔ Zítra, tj. v úterý 10. listopadu,
bude slavit své 21. narozeniny Kryštof
Rochla, který v minulých letech působil jako brankářská trojka a věčný
náhradník v „A“-týmu LHK Jestřábi
Prostějov.

ƔƔ Podzimní část v nižších soutěžích
už se letos nerozběhne, tudíž nastal čas
pro ohlédnutí. Na řadu přichází krajský přebor...
dvoustrana 30-31

ƵƚŽƌǀşƚĢǌŶĠŚŽŶĄǀƌŚƵ
ǌşƐŬĄŽĚŵĢƐƚĂĚĄƌŬŽǀĠƉƎĞĚŵĢƚǇ͘

sĄŶŽēŶşĚŽŵŝŶĂŶƚĂŵĢƐƚĂďƵĚĞƌŽǌƐǀşĐĞŶĂ

27.11.2020
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A milovník halloweenu nejspíš zůstane s pusou dokořán. Duch, nebo kostlivec? Slabý. Zde je k nalezení náhrobní kámen a nebožtík vylézající ze země,
stejně tak nohy zabodnuté do keře. Opodál jsou strašidla, duchové a obří
pavouk, dokonce svítící. Pro někoho děsivé, pro jiného strašlivé, pro někoho
fascinující. Přiznávám, že patřím do třetí skupiny...
(sob)

hŬŽŶēĞŶşŚůĂƐŽǀĄŶş͗ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ

WƎŝƉŽŵĞŸŵĞ͕ ǎĞ ǀ ƌŽĐĞ ϮϬϭϴ ďǇůĂ ǀĄŶŽēŶş
ĚŽŵŝŶĂŶƚŽƵ ŶĄŵĢƐƚş douglaska tisolistá͕
ŬƚĞƌĄ ǀ ĂŶŬĞƚĢ ŵĞǌŝ ƐƚŽǀŬĂŵŝ WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ
ǌşƐŬĂůĂũŵĠŶŽŚĂƌůŽƚƚĂ^ŶĢŚƵůŬĂ/͘
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ĞŶƚƌƵŵ ŵĢƐƚĂ ǀĞ ǀĄͲ
ŶŽēŶş ēĂƐ ŽǌĚŽďş ĚǀĂŶĄĐͲ
ƚŝŵĞƚƌŽǀǉ ƐŵƌŬ ǌ ƉŽǌĞŵͲ
ŬƵ ƐŽƵŬƌŽŵĠŚŽ ĚĄƌĐĞ͕
ǌŽďĐĞ>ŝƉŽǀĄ͘
(Foto: MMPv)

sůŽŶŝ ƉĂŬ ƓůŽ Ž smrk pichlavý͕ ŬƚĞƌǉ ŵĢƐƚŽ
ŶĞĐŚĂůŽ ƉŽŬĄĐĞƚ ǀ ƵůŝĐŝ ƌ͘ ,ŽƌĄŬĂ͘ ,ůĂǀŶĢ
ƉƌŽƚŽǌşƐŬĂůŶĞũǀĢƚƓşƉŽēĞƚďŽĚƽŶĄǀƌŚũŵĠŶĂ
,ŽƌĄēĞŬ͕ŬƚĞƌĠŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵŶĂǀƌŚůĂWĞƚƌĂ<ƵͲ
ēĞƌŽǀĄǌWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘
20110611695
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LIŠKA COCO
c$!,+)$0
Vznik kalendáøe je
MLzQ\QÉPRzQÅSRGSRÔLW

Naleznete
uvnitř

kultura v prostějově a okolí
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Petr Sládek fotil Vladimíra Franze:

Panoramaticky
8NCFKOÊT(TCP\PCUXÆEJCNWR÷XLKJQéGUMÚEJ&QåKEÊEJ

PROSTĚJOV, DOŽICE Definitivní tečku za jednou z hlavních
kulturních událostí letošního
léta měla udělat výstava jediné
fotografie. Ale pořádné! Panoramatickou fotku Vladimíra Franze složil Petr Sládek z celkem 33
dílčích snímků.

Martin ZAORAL
Fotografie měla být vystavena od
uplynulého úterý 3. listopadu v Galerii umění v prostějovské Demelově ulici. „Ze známých důvodů jsme
to museli zrušit,“ informoval galerista Jindřich Skácel, který stál i za

expozicí obrazů Vladimíra Franze,
jež byla až do konce srpna k vidění
v OC Zlatá brána.
Sama fotografie vznikla na chalupě
Vladimíra Franze v jihočeských Dožicích. „Spolupráce s ním byla skvělá,
oblékl se do výstředních žluto-zelených sportovních kalhot, které k jeho
povaze náramně seděly. I prostředí
jeho chalupy plné obrazů mělo nezaměnitelnou atmosféru,“ ohlédl se
známý prostějovský fotograf Petr Sládek, který v rámci cyklu originálních
panoramatických portrétů zachytil
celou řadu osobností známých nejen
z prostějovského prostředí.

(QVQ2GVT5N¾FGM

Po svatbě a založení rodiny se
však tvorbě nevěnuje tak intenzivně jako v minulosti. Poslední
panoramatický portrét tak vytvořil již před třemi lety, když zvěčnil
kastelána zámku v Čechách pod
Kosířem Martina Váňu. „Vždy se
jednalo o lidi žijící v nějakém jedinečném prostředí, které zároveň
charakterizovalo jejich povahu,“
vysvětlil Sládek, který se do povědomí široké veřejnosti nejvíce
zapsal seriálem poetických zasněžených krajinek vytvořených na
ženském těle či humornými příběhy buráků.

Divadlo otevøelo pokladnu

PROSTĚJOV Od středy 4. listopadu Městské divadlo Prostějov znovu otevřelo pokladnu
v pravidelné otevírací době. Pokračuje prodej předplatného,
a to až do čtvrtka 26. listopadu
2020.

„Současně je možné vracet vstupenky
na koncert Nota Bene Prostějov a Slavnostní koncert Rotary Club (Dechový
orchestr ZUŠ), a to do čtvrtka 26. listopadu,“ prozradila Hana Šprynarová
z Městského divadla Prostějov. „Dodržujte všechna epidemiologická opatření

– používejte roušky, dezinfekci a vstupujte jednotlivě. Všechna představení
naplánovaná na listopad a prosinec přesouváme na jaro 2021. Sledujte internetové stránky, aktuální termíny postupně
doplňujeme,“ vzkazuje všem divadelním
přívržencům produkční.
(red)

/(91ħ-ðÌ721(%8'(

kategorie
1. studenti SŠ
próza

povídka v rozsahu max. 5 normostran

2. studenti SŠ
poezie

max. 3 básnì (3 strany)

* Pozn. Obì kategorie se vypisují na volná témata.
Studenti se mohou zúèastnit kategorií
1. a 2. souèasnì.
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AKCE TRVÁ DO KONCE
LISTOPADU 2020!
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NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!

LITERÁRNÍ CENA GYMNÁZIA JIØÍHO WOLKERA je koncipována pro
støedoškoláky v Olomouckém kraji a to ve dvou kategoriích: próza
a poezie.
9tWę]NDçGpNDWHJRULH]tVNiILQDQĀQtRGPęQX.Ā
$XWRĨL MHMLFKç SUiFH SRURWD Y\KRGQRWt MDNR GUXKp QHMOHSåt ]tVNDMt
ILQDQĀQtRGPęQX.Ā
V porotì budou takové osobnosti jako napø. chartista a bývalý bubeník
VNXSLQ\3ODVWLF3HRSOHRIWKH8QLYHUVH-DQ6FKQHLGHUĀLEìYDOiĨHGLWHOND
mìstského divadla Alena Spurná.
hlavním koordinátorm celého projektu je Michal Marek
Michal Marek kromì pozice pøedsedy pøedmìtové komise anglického
MD]\NDYHGHQD*-:QHSRYLQQìSĨHGPęWWYģUĀtSVDQtNGHçiFLWYRĨt
OLWHUiUQtGtONDDVQDçtVHMtWYHVWRSiFK-LĨtKR:RONHUD
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Opět budeme Coco BUDE POMÁHAT
moci plnit přání
dětem i seniorům
Liška chovatele Holíka bude v kalendáři

%QEQLGUNCXP¾#DWFGLGwV÷UNCXP÷LwÊTQéPÊNKwMCUGUVCPGJTFKPQWFÊM[MCNGPF¾ąK

PROSTĚJOV Již po deváté pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se
spolkem Dobré místo pro život
akci s názvem Strom splněných
přání. Radost budete moci opět
udělat dětem i seniorům z prostějovského regionu.
„I letos půjde o dárky pro klienty
z Domova Daliborka Prostějov,
seniory z Domova pro seniory Jesenec, ADP - SANCO - Dům domácí péče, seniory z Domova seniorů Prostějov, Centra sociálních
služeb Prostějov i Léčebnu dlouhodobě nemocných Nemocnice
Prostějov,“ vypočítala prostějovská
hlavní organizátorka, předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

S nápadem obdarovat děti z dětských domovů dárkem, který si sami
přejí, přišla předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život,
Věra Novotná. „Její nabídku, ´inzerovat´ dárky na jejich webu, jsme
s potěšením přijali, letos spolupracujeme již po deváté. Dárky poputují
i dětem z Azylového centra Prostějov, dětem ze sociálních slabých
rodin, o které pečuje SOS Kompas
Prostějov a Dětské domovy Plumlov
a Konice,“ doplnila Sokolová.
V současné době probíhá „sběr“
vánočních přání. Dárky, které
může veřejnost věnovat, budou
v průběhu nadcházejících čtrnácti
dnů vystaveny na internetových
stránkách spolku Dobré místo
(red)
pro život.

PROSTĚJOV Potěšit nejen milovníky zvířat, ale taky pomoci.
Obojí by měl nový kalendář plánovaný pro příští rok. Jeho iniciátorem je Radomil Holík, myslivec z Prostějovska, který se letos
ujal lišky. Jeho chovatelský počin se setkal s velkým ohlasem.
A tak muže žijícího v Prostějově
napadlo, že by mohl spojit příjemné a užitečné...

Michal SOBECKÝ

Výsledkem má být kalendář s dvanácti fotkami lišky zvanou Coco.
Ten bude pomáhat, když část zisku
z prodeje půjde Kolpingově rodině
Smečno, která se zabývá podporou
rodin, nabízí rodinnou poradnu

9¿QRFHEXGRXØSOQøMLQÇ
QHæQDMDNÇMVPH]Y\NOË
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ze strany 3

PROSTĚJOV Každý z Prostějovanů už teď může tušit, že letošní Vánoce budou v mnohém úplně jiné
než v předchozích letech. A to
i v městském měřítku. Přestože se
prostějovský magistrát do poslední chvíle snažil zajistit tradiční
předvánoční i vánoční akce na náměstí a mnoho dalších kulturních
a společenských pořadů, všechno
je nakonec jinak. Zřejmě pouze
stánky, malé stromky a tradiční vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka budou letos vytvářet sváteční atmosféru města. Definitivně je
zrušeno kluziště, jarmark v rozsahu, na jaký jsme byli zvyklí, odvolána jsou také kulturní vystoupení.

Michal KADLEC
„Epidemická situace je taková, jaká je.
Z úst nejvyšších představitelů České
republiky i epidemiologů zaznívají
odhady, že zpřísněná hygienická
opatření budou trvat nejspíše až do
Vánoc. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat plýtvání
veřejnými finančními prostředky,

0CNGVQwPÊX¾PQéPÊCVTCMEGKMNCUKEMÚLCTOCTMPCLCMÚLUOGD[NKFNQWJ¾NÆVC\X[MNÊ
OčåGOGNGVQU\CRQOGPQWV
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

a proto stavět kluziště ani objednávat
kulturní program letos nebudeme,“
oznámila uprostřed minulého týdne
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova. Na druhé straně se
s hodně okleštěným vánočním programem na prostějovském náměstí
stále počítá. „Stále se nevzdáváme naděje, že alespoň několik stánků bude
moci být na náměstí T. G. Masaryka
umístěno. Postavíme je a budeme věřit, že prodejcům vánočních ozdob,
perníků, vonných svíček, výrobků
z keramiky i kožešin či jiných ručně
vyráběných věcí bude umožněno jejich provozování. Také věříme, že děti
z mateřských škol využijí možnosti

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

tradičně nazdobit své malé stromky
na náměstí, i když jich bude méně,
protože děti ze základních škol bohužel zůstávají doma. A pochopitelně
počítáme také s rozsvícením vánočního stromu i ozdobami na osvětlení.
Bohužel bez doprovodného programu,“ vysvětlila náměstkyně Milada
Sokolová, s níž vám Večerník přinese
v příštím čísle na toto téma obsáhlý
rozhovor.
Jak se Večerník vzápětí ještě dozvěděl, magistrát nevylučuje ani možnost vypsat výběrové řízení na dodavatele kluziště po Novém roce
za předpokladu, že to okolnosti
umožní. „Letošní vánoční a předvánoční čas bude prostě jiný, nicméně
neznamená to, že musí být nutně
horší. Můžeme využít doby adventní k tomu, co bylo vlastně vždy její
podstatou, tedy ke ztišení a zklidnění každého z nás. A k zamyšlení
nad tím, zda se někdy nevěnujeme
zbytečným rozmíškám a zda se ještě dokážeme radovat i z maličkostí.
Hlavně je důležité, abychom tuto
složitou dobu přečkali bez zbytečného a škodlivého stresu, ale s obezřetností a ve zdraví,“ apeluje na spoluobčany František Jura, primátor
statutárního města Prostějov.

a současně se stará o ranou péči.
Nápad, že by mohl vzniknout takový projekt, přišel náhodou. „Při
jedné naší edukativní akci jsme
navštívili Dům rodin ve Smečně
a moc se nám zalíbilo to, co tam
lidé pro děti a jejich rodiny dělají. Chceme jim přispět finančně
z prodeje kalendáře,“ uvedl Radomil Holík. Vznikla tak myšlenka
nejen přiblížit Coco ještě dalším
lidem, ale taky pomoci. „Výběr
snímků byl nelehký. Nechal jsem
samy fotografy vybrat z jejich tvorby a z těch jsem poté volil já,“ prozradil Holík.
Vznik kalendáře je již nyní možné podpořit. A to na internetové stránce hithit. Tam se projekt

(QVQ4CFQOKN*QNÊM

nachází pod názvem Kalendář
Coco a její dobrodružství 2021.
Zájemci mohou přispět 250 nebo
350 korun, autor kalendáře slibuje
i podpis liščí tlapkou. Doposud se
podařilo vybrat necelou čtvrtinu
koncové částky. „Pro Smečno jsme
si základ dali na deset tisíc korun.
Co se pak týká nákladů, tak do výroby půjdou asi tři stovky kusů kalendářů,“ doplnil Radomil Holík.
Na Prostějovsku přitom nejde
o první charitativní počin spojený
s kalendářem. Celorepublikovou
pozornost si tak třeba vysloužil kalendář vzpěraček, jehož první ročník byl focen z velké části a druhý
dokonce kompletně na Prostějovsku.
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rodní sportovní agenturu a Ministerstvo zdravotnictví.
3. Očekávaný termín prvních utkání
extraligy žen je předběžně stanoven na
sobotu 21. listopadu.
4. Kluby požadují za nutnost odehrát
na jeden negativní PCR test (platnost
72 hodin) minimálně dvě utkání.
5. Vše samozřejmě bude záviset na
přesných podmínkách ze strany hlavní
hygieničky ČR.
Podle těchto dosavadních informací by se tak nejvyšší tuzemská
soutěž volejbalistek neměla znova
rozjet dříve než o příštím víkendu,
tedy za necelé dva týdny. A je logické, že ústředním tématem jsou i nadále
budou zmíněné testy na koronavirus.
Jejich PCR verze je totiž finančně dost
nákladná, jeden stojí 1550 korun. A při
vynásobení počtem hráček, členů realizačního týmu i lidí nezbytných pro
technické zajištění duelů by se ekonomická náročnost s rostoucím počtem
střetnutí dostávala do sfér pro většinu

volejbal
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V neděli 8. listopadu večer bylo v Olomouckém kraji evidováno už 25 897
případů pozitivně testovaných osob
na covid-19. Za posledních sedm dní
je to o 4 928 lidí víc. Rapidně ale vzrostl počet vyléčených, takže se také snížil
aktuální počet nemocných, který činil
10 622 pacientů. Během soboty 7. listopadu přibylo v Olomouckém kraji
jen 397 nových pacientů, což je nejmenší víkendové číslo za posledních
několik týdnů. „Musíme si ale uvědomit, že během sobot a nedělí se testuje
méně. Nejhorší situace je momentálně na Přerovsku, kde za posledních
sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel
853 nakažených. Následuje Prostějovsko s 850, Jesenicko, kde je zhruba 795
nakažených, Olomoucko s 588 nakaženými a nejklidnější je nyní situace
na Šumpersku s 580 nakaženými případy na 100 tisíc obyvatel,“ prezentuje
oficiální statistiky krajská hygienička
Blanka Haliřová.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Vývoj počtu nově nakažených obyvatel sleduje s mírným optimismem
také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. „Ty nové nárůsty jsou
mnohem optimističtější než předchozí týden a snad to bude i takto nadále pokračovat. Samozřejmě s těmito

statistikami sleduji i vývoj v nemocnicích po celém kraji. Tady bych chtěl
poděkovat a pochválit vedení všech
zdravotnických zařízení, která úspěšně spolupracují a vzájemně si poskytují pomoc s volnými kapacitami.
Žádná nemocnice v kraji se tak ještě

nedostala do krize s volnými lůžky,“
pochvaluje si hejtman Josef Suchánek, který se na žádost Večerníku
vyjádřil i bohužel ke stále vzrůstajícímu počtu zemřelých s nákazou covid-19. Jak Večerník uvádí na jiném
místě dnešního vydání, například

v prostějovské nemocnici zemřelo od
začátku září na covid-19 celkem 37
pacientů. „To je skutečně obrovské
číslo a je mi to moc líto. Bohužel to
všechno koresponduje se současnou
situací a nárůstem počtu jak nově
nakažených, tak hospitalizovaných
pacientů se závažným průběhem nemoci. Jsem ale přesvědčen o tom, že
i tyto smutné statistiky budou týden
od týdne klesat,“ uvedl pro Večerník
první muž Olomouckého kraje. Jak
ještě hejtman dodal, s daleko větší
úzkostí nyní pozoruje vývoj v domovech pro seniory a dalších sociálních
zařízeních v kraji. „Nákaza covid-19
je v těchto ústavech bohužel čím dál
rozsáhlejší, špatné je i to, že se mezi
nakaženými objevují stále častěji
i členové personálu. Potřebujeme

„Aktuální čísla jsou mnohem optimističtější,“
říká opatrně hejtman Josef Suchánek

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

PROSTĚJOV Během uplynulé soboty se výrazně zpomalil počet
nově pozitivně testovaných osob na covid-19. Přibylo jich 397
a k nedělní osmnácté hodině evidovala krajská hygienická stanice
od začátku pandemie v Olomouckém kraji už 25 897 lidí, kteří si
prošli nebo se stále léčí z nákazy koronavirem. Aktuálně je v kraji
nebezpečným virem postiženo 10 622 pacientů.

PROSTĚJOV Konec školní výuky, aspoň prezenční, nemusí
v současné době znamenat konec
práce. Skoro naopak, řada studentek a studentů středních zdravotních škol vyrazila pomáhat do
nemocnic. I do prostějovské. Je
mezi nimi i Klára ze čtvrtého ročníku Střední zdravotnické školy
v Prostějově, na jejíž přání ctíme
uchování celé její identity jen
pro potřeby redakce. Důležité je,
že jako zdravotní sestra pomáhá
v současné době na neurologii.

EXKLUZIVNĚ

Michal SOBECKÝ

a ORL. Ale všichni se to snaží zvládat,“ říká k aktuální situaci v prostějovském špitálu. Večerník zajímá,
jak se po týdnech pomoci cítí?
„Moc příjemné to není. Nikdy jsme
jako studentky čtvrtého ročníku
nedělaly dvanáctky. Je to něco nového. Stejně tak chodit na noční,“
vypověděla mladá slečna, která
v nynějším vytížení vidí nejednu
pozitivní věc. „Je to pro nás užitečná praxe. Když nemůžu být ve škole, tak ten čas strávím v nemocnici,“
konstatuje.
Přitom služba za současné situace
8UQWéCUPÆV÷åMÆMQTQPCXKTQXÆFQD÷UG\X[wWLGRQéGVDG\QDąCFQXÚEJRQJąDčPGDQUGLKEJ×éCUVPÊLGPOKPKOWOTQFKPPÚEJRąÊ
není žádný med. Ona i další stuUNWwPÊMč
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„Je tam trochu zmatek, jsou dvě dentky, které vypomáhají, navíc
PROSTĚJOV Koronavirová epi- lích,” připomíná Pavel Makový, majitel ných rozestupech maximálně o třech spojená oddělení – neurologie samy riskují nákazu. „Setkaly jsme
demie a s ní spojená omezení mají Pohřební služby v Prostějově. „Při vy- účastnících pohřbu. Specialitou těchi nečekaný dopad na podobu po- řizování pohřbů však lidé v současné to dní je také uspořádání smutečního
hřbů. Lidé stále častěji pochovávají době vždycky zváží, jestli si objednat obřadu až přímo u hrobového místa
zesnulé bez smutečních obřadů. klasický smuteční obřad, nebo se roz- na hřbitově za účasti faráře,“ sdělil dále
Podle prostějovských soukromých loučit se svým blízkým bez něj. Pro Večerníku Pavel Makový.
poskytovatelů služeb spojených každou rodinu je totiž nesmírně těžké Druhá soukromá pohřební služba
s posledním rozloučením s blízkým určit maximální počet deseti lidí, kteří v Prostějově – Václavková a spol., má
zesnulým však pozůstalí chápou by se účastnili posledního rozloučení obrovskou výhodu v tom, že vlastní
a dodržují i ta nejpřísnější protie- uvnitř smuteční síně či v kostele nebo svoji malou obřadní síň přímo ve své
pidemická opatření. „Je však u ka- v kapli. Pohřbů zajišťujeme v těchto provozovně v Mlýnské ulici. „V souždé rodiny velmi těžké určit pouze dnech hodně, ale přesto zisky klesají. časné době je to pro nás velká výhodeset osob, které se rozloučí se ze- Přibývá totiž bezobřadových rozlou- da. Naši vlastní smuteční síň právě
mřelým přímo v obřadní síni,“ řekl čení,“ prozradil Večerníku Pavel Ma- teď využívá čím dál tím více pozůsVečerníku Pavel Makový.
kový, který vzápětí také popsal, jak talých k poslednímu rozloučení v úzOd 22. října se změnila pravidla pro pozůstalí současné potíže s omeze- kém rodinném kruhu. Při obřadech
pořádní smutečních obřadů. Těch se ním osob na pohřbech řeší nejčastěji. se tady sejde nejčastěji šest až osm
může nyní účastnit nanejvýš 10 lidí. „Zvolí většinou smuteční rozloučení osob, málokdy pak maximální počet
I při obřadu pak platí povinnost mít bez obřadu, ale rodina se ve větším po- deseti. Všichni samozřejmě dodržují
roušku ve všech uzavřených prosto- čtu sejde až u hrobu. Tady samozřej- přísná hygienická pravidla včetně narách a dodržovat minimálně dvoume- mě také platí přísná omezení v podo- sazených roušek a rozestupů. A kdo
trové rozestupy mezi sebou. „Platí to bě zákazu shlukování, ovšem pozůstalí by roušku neměl, tomu ji samozřejmě
pro smuteční obřady, které se konají všechna nařízení dodržují. Každý poskytneme,“ vzkazuje Jarmila Václavv obřadních síních, v kostelech i kap- z nich má roušku a stojí v dostateč- ková.
(mik)
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se i s pozitivními pacienty. Zatím
jsem nemusela být v karanténě.
Ale když jsme v kontaktu s někým
takovým, dělají nám testy,“ prozradila pro Večerník studentka Klára,
která i při tom všem přemítá, jak to
bude s maturitou? „Snad to nebudeme dělat o prázdninách. To radši,
ať je to jak na Slovensku. Tam jim ji
prostě dali,“ směje se.
A co by na závěr vzkázala pochybovačům? „Rozhodně koronavirus
existuje a není to ani sranda. Jde
hlavně o to, aby se nepřehltil zdravotnický systém, o nic jiného. Už
teď je málo lidí, chybí i pětina personálu,“ míní sympatická budoucí
zdravotnice.

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

ale jelikož se jedná o profesionální soutěže, nevidím to jako zásadní překážku,“
zněla první reakce předsedy Českého
volejbalového svazu Marka Pakosty.
Asociace volejbalových klubů ČR okamžitě začala řešit svolání on-line videokonference, která následně proběhla ve

čtvrtek 5. listopadu dopoledne. Logicky se během ní probíraly podrobnosti
toho, kterak splnit přísné hygienické
podmínky stanovené vládními nařízeními, aby UNIQA extraliga mužů i žen
mohly v dohledné době obnovit svůj
před měsícem zastavený program.
A jaké jsou závěry ze čtvrtečního
rokování ženské AVOK? Byly shrnuty do několika zásadních bodů,
jež má Večerník k dispozici a vy si je
díky tomu můžete přečíst:
1. Kluby extraligy žen vyjádřily zájem
o opětovné zahájení soutěže a zároveň
jsou si vědomy velmi náročných hygienických podmínek ze strany Ministerstva zdravotnictví pro restart.
2. AVOK žen ve spolupráci s předsedou ČVS se bude intenzivně podílet
na přípravě žádosti o výjimku pro Ná-

oddílů složitě řešitelných, zvlášť za současné celkové situace ve sportu. Nemluvě o tom, že testování může leckdo
(především z pracovníků starajících se
o chod utkání) odmítnout.
Pokud by se všechny tyto i další
překážky podařilo zdárně překonat
a UNIQA extraliga žen ČR 2020/21
se 21. 11. skutečně vrátí na scénu, určitě pojede podle upraveného zápasového pořadu vytvořeného rovněž
Asociací volejbalových klubů. „Ale
tohle je zatím ještě daleko. Jako zásadní
věc se teď musí s hlavní hygieničkou
ČR Jarmilou Rážovou dořešit přesné
podmínky možného restartu soutěže
včetně konkrétních nároků na covid
testy. Od toho se bude odvíjet vše další, v nejbližších dnech určitě proběhne
druhá videokonference AVOK. Do té
doby nemá smysl nic nového předjímat,“ krátce okomentoval momentální
situaci sportovní ředitel VK Prostějov
Miroslav Čada, který se za hanácký
klub účastní veškerých jednání.

nebem absolvoval téměř kompletní
tým. „Kromě Lenky Knorové nechyběl vůbec nikdo, po karanténě
se stihly vrátit i Iva Šípová s Terezou

Pluhařovou. Oba dny nám taky vyšlo
počasí, vždycky jsme se o kousek vyhnuli dešti. Takže fajn,“ těšilo Petráše.
Ještě větší radost logicky měl z mož-
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nosti přesunout tréninky od středy
4. 11. pod střechu haly Sportcentra
DDM. „Je moc dobře, že konečně
zvítězil zdravý rozum a profi sportovcům bylo umožněno pracovat tak, jak
potřebují. Sice jsme v rozjeté sezóně
přišli skoro o měsíc klasické přípravy
včetně mnoha utkání, ale teď je podstatné, že už jsme zpátky,“ oddechl si
slovenský lodivod.
Až do soboty 7. listopadu naordinoval svým svěřenkyním blok převážně
herních tréninků, včetně dvoufázových. „Především jsme hned najeli
na práci s balóny, které holkám extrémně chyběly. Nějakou dobu potrvá, než naberou ve hře potřebnou
jistotu, tak jsme na tom začali intenzivně a zároveň v rozumné míře dělat,“ potvrdil Petráš.

Kompletnost družstva však vzala
za své. „Čtveřici Klára Dvořáčková,
Gabriela Kopáčová, Michaela Jurčíková a Adéla Stavinohová jsme
uvolnili na soustředění české reprezentace v termínu 4. až 8. listopadu,
tentokrát v Polsku,“ upřesnil.
Během tohoto týdne budou pokračovat ve společné přípravě již
všechny prostějovské plejerky.
„Při ochlazování a postupném nástupu zimy už naštěstí nemusíme
improvizovat venku. Najedeme na
normální režim a uvidíme, kdy a za
jakých podmínek naskočíme i do
zápasů,“ odtušil Petráš ještě před
verdiktem Asociace volejbalových
klubů ČR o způsobu pokračování
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21.
(son)

yy Za jakých okolností jste musela
do domácí izolace?
„Můj přítel hokejista měl při testování
na covid pozitivní výsledek a protože
spolu žijeme v jedné domácnosti, musela jsem do karantény i na test taky já.
Už předem mi bylo jasné, že budu rovněž pozitivní, protože jsem začala mít
některé příznaky. Bolesti hlavy, ztrátu
čichu a chuti, zvýšenou únavu. Následně jsme tedy s přítelem pobývali doma
v izolaci, dohromady skoro tři týdny.“

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

yy Trénovala jste nějak během této
doby?
„Měla jsem spíš lehčí průběh bez nějakých větších problémů, tudíž jsem
se mohla aspoň trochu fyzicky udržovat. Zacvičit si, zajezdit na rotopedu
a podobně. Jen ta únava mě někdy
přepadla, nejvíc nepříjemné asi byly
bolesti hlavy, na které normálně vůbec netrpím. Jinak v pohodě.“
yy Potěšil vás návrat k přípravě
v hale?
„Určitě jo, a moc. V pondělí i v úterý
jsme ještě trénovaly venku, počasí nic
moc. A rozhodně je mnohem lepší,
když jsme se od středy mohly znovu
vrátit k normální přípravě pod střechou, zvlášť s ohledem na blížící se
zimu. Předtím musely být některé
tréninky zrušené, protože třeba prše-

PROSTĚJOV Musela vynechat jeden venkovní týden přípravy kvůli koronavirové karanténě, ale u středečního návratu k tréninkům v hale už prostějovská volejbalistka Tereza
Pluhařová nechyběla. Dvaadvacetiletá smečařka měla
z opětovného zahájení normálního režimu logickou radost
a těší se, až znovu přijdou na řadu také soutěžní duely.

lo, teď už nic takového nehrozí. S holkama jsme strašně rády hlavně za to,
že je možné si po delší době opět sáhnout na míč.“
yy Co herní forma po téměř
čtyřech týdnech bez klasické přípravy?
„Samozřejmě šla hodně dolů. Připadá
mi to jako po pauze mezi sezónami,
když začíná nová příprava. Většina
volejbalových věcí, na kterých jsme od
konce července postupně pracovaly, je
víceméně pryč a po herní stránce startujeme skoro od nuly. Člověk během
takhle dlouhé přestávky bez kontaktu
s balónem ztratí nabranou jistotu, teď
je potřeba ji získávat zpátky.“
yy Pokud se podaří splnit veškeré
hygienické podmínky, byl restart
UNIQA extraligy žen předběžně stanoven na 21. listopadu. Co vy na to?
„Že mi to připadá jako docela optimální termín. Budeme mít aspoň nějaký čas na to, abychom potrénovaly
a daly se trochu dohromady jak individuálně, tak týmově. Naskočit do zápasů za dva týdny je z mého pohledu

rozumnější, než hrát třeba hned o nejbližším víkendu. Za daných okolností, kdy jsme necelý měsíc nemohly
normálně trénovat, mi přijde pro
nás hráčky fér nic narychlo nehrotit.
A vrátit se k utkáním víc plynule.“
yy Akceptujete bez protestů
zřejmou nutnost testování na

Prostějov (son) - Ekonomicky
složitá doba včetně sportovní
výluky v ČR je hlavním důvodem
toho, že vedení volejbalových
oddílů VK UP Olomouc i TJ Sokol
Šternberk přikročilo k částečné
redukci svých hráčských soupisek.
Největší favoritky české UNIQA
extraligy žen a účastnice letošní
Champions League se rozloučily
hned s trojicí plejerek, neboť
v úpéčku nebudou dál pokračovat
nahrávačka Jovana Gogič
(Chorvatsko), smečařka Martina
Michalíková ani blokařka Olivia
Kofie (USA). Ve šternberských
službách pak skončila střeďačka
Katsiaryna Bakowska (Bělorusko).
„Dnešní doba není profesionálnímu sportu nakloněna a nevytváří
mu dobré podmínky. Skoro měsíc
jsme neměli možnost se adekvátně
připravovat, hráčky trénovaly venku
na antuce a ani při případném obnovení soutěží nemůžeme počítat
s účastí diváků, televizními přenosy
a s tím odpovídajícími příjmy,“
vysvětlil nepopulární krok předseda
olomouckého klubu Jiří Zemánek.
„Víme, že jdeme do velkého rizika,
nicméně zkusíme odehrát obě
soutěže v základní šestce plus s liberem. Možná to sice ovlivní naše výkony i výsledky, ale nesmíme a nechceme ohrozit existenci vrcholového
ženského volejbalu v Olomouci do
budoucích let,“ zdůraznil Zemánek.
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Prostějov (son) - Dvě volejbalistky VK Prostějov absolvovaly úvodní soustředění ženské reprezentace
České republiky od 27. do 31. října
v Rakousku kousek za hranicemi.
Při druhém tréninkovém kempu
tuzemského národního výběru
– tentokrát v termínu středa 4. až
neděle 8. listopadu na území Polska
– se tahle dvojice z vékáčka rozrostla dokonce na kvarteto! Oba týdny
s nároďákem strávily nahrávačka
Klára Dvořáčková a univerzálka Gabriela Kopáčová, polský
pobyt si navíc užily i blokařka
Michaela Jurčíková a libero Adéla
Stavinohová. „Sice jsme právě od
středy mohli i v klubu začít s normální přípravou v hale, ale nechtěli
jsme holkám znemožnit šanci
ukázat se v repre. Navíc práce tam je
určitě zárukou vysoké kvality,“ potvrdil prostějovský kouč Lubomír
Petráš, že ani tentokrát nedělal
s uvolněním svěřenkyň – navíc ve
dvojnásobném počtu – žádné problémy. Možná ale trochu překvapilo,
že soustředění číslo dva týmu ČR
proběhlo mimo republiku navzdory tomu, že od zmíněného 4. 11.
šlo díky výjimce pro profesionální
sportovce normálně trénovat
už i v Česku. „Myslím, že vedení
reprezentace mělo vše předem naplánované a nechtělo celý program
na poslední chvíli měnit,“ odtušil
Petráš důvody zachování kempu
v Polsku.

5HSUHzHQ¤5WHQWRNU½W
Y3ROVNXKQHGVHÄWYHÔLFÉ
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koronavirus minimálně jednou
týdně?
„Já jsem na testu byla a za sebe
můžu říct, že se to dá vydržet.
Jestli půjde o nezbytnou podmínku, abychom mohly pokračovat
v extralize i dalších soutěžích, tak
nemám problém testování pra-

videlně podstupovat. Jako třeba
fotbalisté nebo hokejisté. Nejdůležitější ze všeho je, že snad budeme moct zase hrát, na což se
s holkama hrozně těšíme. Zůstávat
v rozjeté sezóně tak dlouho bez
volejbalu byl fakt nezvyk, smutný
a nepříjemný.“

6GTG\C2NWJCąQX¾UOGéWLGXWVM¾PÊU-2$TPQ (QVQ#PT[.WM¾é

1@M@U<-GPC<üJQµ['NH@HJ>Mµ?TU<HJÜIJNOUIJQP
IJMHµGIîOM½IJQ<O<OînÁH@N@I<UµK<NT(GD?IîDNO@NOTh

PROSTĚJOV Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný zaúřadoval
a ve shodě s vládou ČR umožnil
profesionálním sportovcům v České republice, aby počínaje středou
4. listopadu opět mohli normálně
trénovat i ve vnitřních prostorech
za dodržení standardních hygienických opatření. Volejbalistky VK
Prostějov téhle toužebně očekávané výjimky okamžitě využily.
„V pondělí 2. i v úterý 3. listopadu
jsme s přípravou pokračovali ještě
venku. První den jsme si šli zaběhat
do lesoparku Hloučela, o den později následovala kondiční a posilovací cvičení na školním hřišti ZŠ Jana
Železného,“ prozradil hlavní kouč žen
vékáčka Lubomír Petráš.
Závěr nuceného pobytu pod širým

æHQ\9.VHKQHGRGVWħHG\SħHVXQXO\]YHQNX
GRKDO\DLQWHQ]LYQĘWDPWUpQRYDO\LGYRMIi]RYĘ

„Jsem rád, že se Národní sportovní
agentuře v čele s Milanem Hniličkou
podařilo navázat na jednání s bývalým
ministrem zdravotnictví Romanem
Prymulou a současný ministr Jan Blatný podpořil částečné uvolnění profesionálního sportu. Kdy se rozjedou volejbalové extraligy, teď neumím posoudit.
Dodržet hygienické podmínky je samozřejmě finančně a organizačně náročné,

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Možnost udělení výjimky pro
restartování profesionálních soutěží v týmových sportech, kterou 2. listopadu vyhlásila vláda ČR v kooperaci s novým ministrem zdravotnictví Janem Blatným, spustila
v nejsledovanějších sportovních odvětvích
Česka včetně volejbalu horečnatá jednání
o způsobech co nejrychlejšího znovuzahájení
přerušených lig. Jak jsou na tom ženy pod vysokou sítí? Začne se hrát? A kdy?

AVOK intenzivně projednává podmínky opětovného
rozjetí soutěže, nejvíc se řeší testování na koronavirus
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mistrovství světa v Jihoafrické republice.
V „civilu“ mimo sportovní prostředí se živí jako šikovná krejčová, má
dokonce své Zakázkové krejčovství. A nedávno vyrobila novou
sadu výše zmíněných roušek s oddílovým motivem prostějovského
korfbalového oddílu. Jsou z bavlny, materiál dodala firma Látky
u Lubina a potisk obstarala Mechanika Prostějov. „Roušky fakt super,
ale už by to spíš chtělo, aby se
zase hrálo,“ objevil se výstižný komentář na facebookovém profilu
ergéčka.
(son)

„Myslím, že i přes některé odchody jsme
dali dohromady poměrně kvalitní družstvo, jehož téměř celá základní sestava už
je třetím rokem pohromadě. Navíc holky
přistupovaly k přípravě dost zodpovědně
a měly slušně natrénováno, bohužel pak
přišla ta covidová stopka,“ řekl Večerníku
hlavní kouč ópéčka Ladislav Sypko.
Největší personální ztrátou určitě
je odchod univerzálky či smečařky
Terezy Balákové, která je kmenovou
členkou VK Prostějov a nově bude
k dispozici druholigovému „béčku“

PROSTĚJOV Nemohou hrát
ani plnohodnotně trénovat, už
delší dobu jim zbyla pouze individuální příprava doma či venku. Proto se korfbalisté SK RG
Prostějov snaží zabavit i pomoct
jinak, například hráčská opora
ženské části sestavy jeho extraligového A-týmu Renata Havlová
vyrobila klubové roušky!
Dvaadvacetiletá plejerka patří
v posledních sezónách k nejlepším střelkyním elitní české soutěže, zároveň je také členkou užšího
kádru reprezentace dospělých ČR
a startovala například na loňském

čtrnáct střetnutí místo osmadvaceti,“ odtušil zkušený trenér.
Líto je mu především mladých plejerek.
„Volejbal samozřejmě moc chybí nám
všem, ale ty mladé pocítí takhle dlouhé
opakované pauzy bez sportování nejcitelněji. Potřebují na sobě každý den pracovat,
aby se zlepšovaly a postupně zdokonalovaly, a místo toho nemůžou mnoho týdnů
za sebou ani normálně trénovat, natož
mít zápasy. Bohužel je to tak a nic s tím
nenaděláme. Nezbývá než trpělivě čekat,“
posteskl si Ladislav Sypko.
(son)
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HRÁÈSKÁ SOUPISKA
VOLEJBALISTEK TJ OP PROSTÌJOV

vahou vlastního těla, případně s cvičebními pomůckami, pokud jsou
k dispozici. A jít si aspoň občas zaběhat ven někam do přírody, kde není
moc lidí. Já i kolegyně trenérky se
snažíme být s děvčaty jednotlivých
věkových kategorií v průběžném
kontaktu, aby jejich příprava byla
koordinovaná, měla pokud možno
správnou náplň a hráčky neztrácely
motivaci,“ popsal šéftrenér mládeže
ve vékáčku Aleš Novák.
Momentálně platí, že nouzový
stav a s ním spojená přísná nařízení proti šíření covid-19 platí
v České republice minimálně do
pátku 20. listopadu. Podle vývoje

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Aktuální čísla jsou mnohem optimističtější,“
říká opatrně hejtman Josef Suchánek
$CTDQTC$CTVQwÊMQX¾ PCTQ\GPC /CTVKPC$GFP¾ąQX¾

jeme celou podle plánu. Myslím, že budeme rádi, pokud se stihne aspoň polovina utkání. To znamená jednokolově
každý s každým doma a venku, celkově
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zdravotní situace pak záleží, jestli
budou po tomto datu rozvolňována,
nebo zákazy včetně sportovní stopky potrvají ještě déle. „Každopádně
je velmi pravděpodobné až téměř
jasné, že volejbalové soutěže ČR
už nestihnou naplnit svůj původně
plánovaný program. Bude se muset
upravovat hrací systém včetně počtu
kol a utkání, konečná délka pauzy
přitom rozhodne o tom, kolik zápasů v té které soutěži se škrtne,“ odhadoval Novák blížící se scénář. „A až
s holkama naskočíme zpět do společné přípravy, budeme v podstatě
startovat znovu od začátku. S tím je
nutné počítat.“
(son)

yyJak hodnotíte pobyt v Čekyni?
„Letos jsme z obecně známých zdravotních důvodů nemohli na tradiční
soustředění do nizozemského Enschede, místo toho jsme vymysleli jinou
variantu v tuzemsku. Kemp absolvovala přibližně čtyřicítka členů klubu

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

všech věkových kategorií od mladších
a starších žáků přes dorostence až po
dospělé áčko. Po třech tréninkově intenzivních dnech jsme pak ty poslední
věnovali i různým teambuildingovým
aktivitám včetně společné túry do Beskyd či venkovního koupání. Celkově
to bylo moc fajn.“
yyPracovali hráči i hráčky dobře?
„Po pravdě jsem měl trochu obavy,
protože kvůli koronaviru zavládla extrémně dlouhá soutěžní pauza a v takovém případě někteří složitěji hledají
motivaci do přípravy. Přes letní prázdniny byly na programu jen kondiční

PROSTĚJOV Ani český korfbal nedohrál kvůli koronaviru
minulý ročník svých soutěží, ale v létě se pomalu vracel
zpátky na sportovní scénu. Korfbalisté a korfbalistky SK
RG Prostějov absolvovali na sklonku srpna soustředění
v Čekyni u Přerova, po jehož skončení jsme se zeptali hlavního kouče dospělého výběru Davida Konečného (na snímku) nejen na dojmy z tohoto kempu. S odstupem času vám
přinášíme autentickou zpověď velké osobnosti jediného
smíšeného týmového sportu na světě.

tréninky venku pod širým nebem
v areálu RG a ZŠ města Prostějova,
v Čekyni jsme se pak všichni sešli po
delší době na první společné akci. Ze
začátku se projevovala určitá nejistota,
ovšem postupně šlo tempo nahoru,
tím i atmosféra a následně už probíhalo vše super. Zapůsobila pozitivní týmová energie, každý získal novou chuť
do práce a tím pádem taky potřebné
korfbalové nadšení. Po téhle stránce
mělo soustředění klíčový význam.“
yyJak probíhala příprava dál?
„Od září jsme trénovali opět v hale na
reálce, postupem času chci s blížícím
se startem soutěží zvyšovali intenzitu.
Do toho proběhly nějaké reprezentační srazy, v jednotlivých výběrech ČR
má náš klub tradičně početné zastoupení. Klubová sezóna zahájit svůj pro-

EXKLUZIVNĚ

gram od půlky října do první poloviny
listopadu podle věkových kategorií.
A dospělí se mohli těšit na vítané zpestření v podobě druhého ročníku Superligy. Bohužel proběhl pouze jeden
turnaj…“
yyKdy proběhla Superliga?
„První říjnový víkend v Prostějově
a pokračovat měla zkraje listopadu,
a to systémem základní části s několika koly a pak závěrečného play-off.
Původně se měla hrát stejně jako loni
již začátkem léta, ale vinou covidu-19
nemohla. Tak se přesunula do podzimu, přičemž znovu zasáhla koronavirová pandemie. Startují v ní týmy
různě pomíchané z víc oddílů. My
jsme postavili převážně prostějovské
družstvo, šlo o dobrou přípravu na
extraligu.“

yyV té jste posledně
útočili na postup do
finále, než nákaza
tuhle slibnou snahu
přervala. Co očekáváte
od nového ročníku?
„Povedlo se nám posílit kádr
v dívčí části kolektivu, ta mužská zůstala stejně kvalitní. A jsme
zase o rok zkušenější, snad i lepší.
Tím pádem si nemůžeme dávat menší cíle než na tu historickou finálovou
účast konečně dosáhnout. No, a když
bychom tam už byli, člověk by samozřejmě toužil po mistrovském
titulu. Až to tedy bude zase možné...“
(úsměv)
yy Po roce se můžete těšit na působení v evropském poháru. Tedy
jestliže proběhne…

WìP]tVNDOQRYRXFKXř´
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„Někdy v zimě máme hrát v novém
formátu kvalifikační turnaj bez celků
z Nizozemska i Belgie, ze kterého
půjde postoupit do závěrečného klání. My jsme využili nabídky se téhle
pohárové soutěže zúčastnit a opět
tedy budeme reprezentovat Prostějov na mezinárodní scéně. Je velkou
otázkou, jak to nakonec se soutěží
bude.“

(QVQUTEJÊX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Profi sportovci
v ČR si oddechli a díky vládní
výjimce se pomalu vracejí k tréninkovému i zápasovému normálu – v rámci ekonomických
možností toho kterého odvětví.
Výkonnostní, amatérský a mládežnický sport si však musí ještě
počkat na plošné uvolnění hygienických opatření v souvislosti
s koronavirem, což samozřejmě
platí také pro talentované volejbalistky VK Prostějov všech nedospělých kategorií.
„Holky pokračují v individuální pří2TQUV÷LQXwVÊ MQTHDCNKUVÆ OCLÊ TQWwM[ pravě, nic jiného ani nezbývá. V praxi
UMNWDQXÚOOQVKXGO(QVQ(CEGDQQM to znamená cvičit a posilovat doma

Korfbalisté mají roušky 0OiGHÿQLFHYpNiġNDPXVt
v klubovém designu MHñWĨY\GUÿHWVLQGLYLGXiOHP

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

mateřského oddílu. „Jinak zůstal mančaft pohromadě včetně ostatních opor,
postupně se zlepšují mladá děvčata
z naší juniorky. Věřím, že v nově jen
osmičlenné skupině C bychom se nemuseli pohybovat úplně dole, rádi bychom útočili na střed tabulky,“ zůstává
Sypko tradičně optimistou.
Podstatné však je, aby se vůbec začalo
v nějaké dohledné době hrát. „Holky se
udržují individuálně, jak to jde, a všichni
netrpělivě čekáme na rozvolnění hygienických opatření. Kdy vláda ČR povolí
i neprofesionální sport? Osobně moc
nevěřím, že to bude ještě v tomhle kalendářním roce. Spíš až zkraje příštího,“
poskytl Sypko svůj odhad.
V takovém případě by zápasová kompletnost soutěže rozhodně nebyla možná. „S tím za současné zdravotní situace
asi všichni počítají, že sezónu neodehra-

PROSTĚJOV Už tři hrací víkendy a šest absolvovaných
kol měla mít podle původního programu za sebou 2. liga
žen ČR 2020/21. Start plánovaný na 17. října však odložila epidemie koronaviru na neurčito, tudíž i volejbalistky TJ
OP Prostějov musejí čekat, kdy vlastně do nového ročníku
vstoupí. Nachystané na zahájení třetí nejvyšší tuzemské
soutěže přitom byly prý velice dobře.

„Dali jsme dohromady solidní tým,“ věří kouč Sypko

ŽENY TJ OP ČEKAJÍ, KDY JIM ZAČNE DRUHOLIGOVÁ SEZÓNA
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V prostějovské nemocnici podle sdělení tiskové mluvčí Radky Miloševské
aktuálně leží 83 pozitivně testovaných
pacientů, z toho 16 ve vážném stavu
na lůžkách oddělení ARO, nebo dokonce J.I.P. „Od počátku září k dnešnímu dni bohužel podlehlo v nemocnici
onemocnění covid-19 celkem 37 pacientů. Jednalo se o těžce nemocné, polymorbidní pacienty ve vyšším věku,“
šokovala v pátek odpoledne Radka

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Počet nakažených
covidem-19 v posledních dnech
v rámci celé republiky klesá, hygienici ale zároveň upozorňují na fakt,
že rapidně přibývá počet zemřelých s nákazou koronaviru. Tomu
odpovídá i Večerníkem zjištěná informace z prostějovské nemocnice.
Statistika zemřelých na covid-19 je
zde během podzimní epidemie skutečně tragická a zveřejněné číslo až
vyráží dech!
Miloševská, mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Ve špitále se však potýkají s dalšími
problémy. „Stále chybí zhruba pětina
personálu, ne všichni jsou ale nakaženi. Ale pozitivní je, že uvnitř personálu
už nepřibývají noví nemocní. Personál se tak bude postupně vracet do
práce,“ sdělila Miloševská, které se Večerník o víkendu ještě zeptal, zda má
nemocnice dostatek lůžek pro pacien-

ty s covid-19? „Ano. V pátek šestého
listopadu otevírala nemocnice další
kovidovou jednotku s deseti lůžky, aby
si vytvořila prostor pro víkend. Hospitalizací nyní přibývá rychle, například
jen během pátku bylo přijato do péče
šestnáct nových pacientů. Nemocnice
však propouští pacienty do domácí
&QOQXRTQUGPKQT[X5QD÷UWM¾EJUGQEKVNXRTQDNÆOGEJ#PGPÊU¾O
péče i během víkendu, a tak současně

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nastavené kapacity budou dostačoSOBĚSUKY Domovy pro seniory se la a vypomáhá s aktivní péči o klienty.
vat,“ uklidňuje tisková mluvčí.
v dnešní těžké koronavirem postižené Zájemci se mohou obrátit se svou
době potýkají s nedostatkem personá- nabídkou na ředitelku Domova pro
lu. Platí to i pro zařízení v Soběsukách seniory v Soběsukách Yvonu Anděči Kostelci na Hané. Pomůžete?
lovou, a to buďto na telefonním čísle
Udržet příkladnou péči o klienty domo- 582 335 016, či na e-mailu reditelvů pro seniory je v dnešní době obzvláš- ka@dpssobesuky.cz.
tě těžké. Nejinak je tomu v Soběsukách. Svoji nabídku mohou zasílat i řediteli
„Aktuálně domov hledá dobrovolníky domova v Kostelci na Hané Davidu Ševi zaměstnance, kteří pomohou pře- číkovi na e-mail reditel@ddkostelecnh.
konat toto složité období. Zapojit se eu. Podobnou pomoc uvítají i zařízení
mohou v oblasti běžného provozu do- v Prostějově jako Centrum sociálních
mova, péče o klienty, administrativě či služeb v areálu staré nemocnice v Lidicdalších,“ nastínila starostka Plumlova ké ulici, prostějovská Charita či Domov
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Gabriela Jančíková, která sama neváha- pro seniory v Nerudově ulici.
(mls)
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Pondělí 9. listopadu 2020

Jedna uživatelka je hospitalizována,
ostatní mají lehký průběh nebo jsou bez
příznaků. Co se zaměstnanců týče, těch
máme pozitivně testováno dokonce
čtyřiadvacet, také s lehkým průběhem
nemoci, jsou doma v izolaci. Šest našich
zaměstnanců je již uzdravených a zpět
v zaměstnání,“ odhalila aktuální fakta
Helena Vránová, které jsme se zeptali,
zda už v centru proběhlo plošné testování
všech uživatelů i členů personálu, jak to
nařídila vláda České republiky? „Bohužel
jsme s plošným testováním ještě nezačali,
jelikož nám testy nebyly dodány! Očekáváme je v příštím týdnu a doufáme, že
vládou určený termín, do kterého musí
být testy provedeny, bude odložen. Nedovedu si představit, že bychom testování
do středy jedenáctého listopadu zvládli,
i pokud bychom testy v pondělí obdrželi.
Testy musí provést náš zdravotnický personál, a to nad rámec svých pracovních

Děti doma, klienti v domovech pro seniory prakticky neprodyšně zavření,
majitelé restaurací hořekující. Současná doba píše řadu příběhů, většinou
nepříliš hezkých. Píše však také příběhy nenávisti. Tuším, že ta věta zazněla
(možná ne poprvé) v díle J. K. Rowlingové, kde se hovoří o těžkých dobách:
že ty dokáží z lidí přivést na povrch to
nejhorší i to nejlepší. Ukazuje se, že na
tom něco bude.
Opravdu nejlepší stránku například
velká část této země předvedla na jaře.
Solidarita, ochota bezplatně pomáhat
a být nemohoucím k ruce byla velká.
Ohleduplnost k ostatním? Velmi solidní. Vše se ale obrátilo v prach, chaotická opatření vlády, jejich porušování ze
strany politiků a hlavně fakt, že normální život není v dohledu, začaly spíše
ukazovat stinnou stránku. Tou je bezo-

hlednost, agresivita i projevy nenávisti.
Co k nim stačí? Velmi málo. Třeba fotografie lidí, jak jdou do přírody bez roušky. Pokud ji nedejbože zveřejní, stává se
terčem řady odsuzujících komentářů.
Další příklad? V obchodě jsem zaslechl
ženu, jak ji v jiné prodejně ve frontě natlačili na jinou, a tak porušila odstup.
A druhá žena ji za to jednoduše napadla kabelkou. Co má tohle chování
znamenat? Přeskočilo nám snad? Zůstaňme v klidu, dodržujme základní
pravidla, a když potřebujeme upustit
páru, jděme do přírody – nejlépe tam,
kde se nejedná o přelidněné výletnické
místo. Doba je těžká, ale nestěžujme si
ji přehnanými reakcemi a bezhlavým
útočením na všechny, kteří podle vás
domněle překročí čáru v podobě opatření. Dodržovat je? Jednoznačně. Ale
fanatismus stranou.

1Dőt]HQt"'RGUçXMPH
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MICHAL SOBECKÝ
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Těsně před uzávěrkou ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově na dotazy
Večerníku o aktuální současné koronavirové situaci v tomto největším sociálním
zařízení ve městě. „K neděli osmého listopadu máme dvacet uživatelů pozitivních
na covid-19. Jde o klienty dvou budov.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Krušné chvilky nyní
prožívají v Centru sociálních služeb
v Brněnské ulici v Prostějově. Počet
nakažených v tomto zařízení stále
stoupá, k neděli 8. listopadu evidovali celkem 44 nakažených covid-19,
z toho 24 členů personálu! Jedna
z uživatelek je hospitalizována v prostějovské nemocnici. Zároveň ředitelka
Helena Vránová konstatuje, že plošné
testy nařízené vládou nemohou v centru stihnout k danému termínu. Testy
jim totiž nebyly dodány.

povinností. A vzhledem k velkému počtu
všeobecných sester v izolaci je to téměř
nemožné,“ konstatuje Vránová.
V Centru sociálních služeb nyní pomáhají dobrovolníci. „V současné době máme
v zařízení šest studentek na pracovní povinnost. Studentky se velmi rychle zapojily a jsou také velmi oblíbené u uživatelů,
kterým teď chybí rodinní příslušníci,“ podotkla ředitelka ústavu, která vzápětí přiznala, že ne všichni uživatelé zařízení berou izolaci a další přísná protiepidemická
opatření kvůli koronaviru dobře po psychické stránce. „Jak kteří… Někteří se nákazy bojí a zákaz návštěv respektují a chápou. Tady však také musím přiznat, že jak
zákaz návštěv trvá již nějakou dobu, většině je po rodině a přátelích smutno. Naši
pracovníci nabízejí kontakt s příbuznými
pomocí telefonních či video hovorů. Předávají od rodin balíčky s dárky. Uživatele
se snažíme aktivizovat i v těchto nestan-

dardních podmínkách a alespoň částečně
jim rodinu nahradit a zaplnit jejich čas příjemnou aktivitou,“ uvádí Helena Vránová, které Večerník ještě v neděli dopoledne položil otázku, jak v centru zvládají
současnou situaci? „V Centru sociálních
služeb Prostějov máme velkou spoustu
zaměstnanců, kteří jsou ochotní přijít do
služby kdykoliv je to potřeba, velmi obětaví a ochotní pomoci a vyjít vstříc i nad
rámec svých pracovních povinností. Srší
nápady a improvizují, protože nikdo
z nás spoustu věcí nikdy neřešil a nezažil
a teď se s tím musíme porvat. Chovají se
velmi zodpovědně a profesionálně. To
je klíčem k tomu, že to zvládáme. Jsem
jim za to neskutečně vděčná. Velmi si našich pracovníků vážím a často jim to též
říkám a děkuji. Pro mě jsou to hrdinové
každého dnešního dne,“ zdůrazňuje ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.

„Nedodaly nám testy! Plošné testování nemůžeme stihnout...,“
obává se ředitelka Helena Vránová

KOSTELEC NA HANÉ Maximálně po deseti. Stačí to? Vedení Jednoty v Kostelci na Hané žádá, aby
do prodejny nevstupovalo více než
deset lidí najednou a aby dodržovali dvoumetrové rozestupy.
Upozornění na vzniklé omezení
vydalo město Kostelec na Hané.
„Jednota Kostelec na Hané žádá zákazníky, aby z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulé obsluhy vstupovali do prodejny v maximálním počtu
deseti osob a dodržovali dvoumetrové rozestupy. Jednota se mimo to také
potýká s nedostatkem zaměstnanců
na prodejně, takže hledá brigádníky,“
upozornilo vedení města.
Jeden z obyvatel města Aleš K. už
prodejnu nenavštíví. „Mě už tam
třeba nikdo neuvidí. Když mi paní

krájela anglickou slaninu, nenasadila
si rukavici a krájela to rukou bez rukavice,“ stěžoval si muž.
Kupříkladu Jana R. omezení nechápe. „A jak budu vědět, kolik je tam
lidí? To jako budeme stát frontu a čekat, až někdo vyjde, abychom mohli
jít dovnitř? To budeme dělat pěkné
skupinky,“ trpce se pousmála žena.
(juj)
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V Centru sociálních služeb už 44 nakažených!

lidi, kteří se o seniory a další potřebné spoluobčany mohou starat. Snad
se ale i v tomto ohledu blýská na lepší
časy, neboť podle aktuálních zpráv
se značný počet zaměstnanců sociálních zařízení vrací vyléčen znovu do
práce. A chtěl bych poděkovat také
všem dobrovolníkům, kteří v domovech pro seniory a v dalších ústavech
pomáhají,“ vzkazuje Josef Suchánek.
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PROSTĚJOV Beze srandy ani ránu, a dokonce ani tehdy, kdy těch důvodů ke smíchu věru mnoho není. Češi opět prokázali, že si
umí dělat srandu ze všeho a za všech okolností. Kde by si nejspíš zástupci jiných národů ťukali na čelo nebo byli přinejmenším
překvapeni, tam zdejší národ perlí. A samozřejmě se tak zákonitě musel stát terčem vtípků také dnes již bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Epidemiolog, voják a politik v jedné osobě se zesměšnil tím, když porušil vlastní nařízení a navrch
se z odpovědnosti snažil vykroutit – přičemž se zásadně v líčení tohoto porušení rozcházel s Prostějovanem Jaroslavem
Faltýnkem, dalším politikem a účastníkem téže schůzky. V Prostějově se nyní ukázalo, že nezapomněli ani na Faltýnka, ani
výše zmíněné vtípky. Takhle tedy vypadala začátkem předminulého týdne výloha jednoho z květinářství...

Martin SOBECKÝ
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>>>dokončení ze strany 3
„Ten den jsem ráno našel ve schránce
lísteček s příkazem, abych takovou
ceduli s uvedeným nápisem vyrobil
a nalepil na vchodové dveře. Podle
mě to byl příkaz magistrátu,“ snažil
se vysvětlit Petr Konšel, předseda výboru uvedeného společenství. Jenže
toho zřejmě někdo pořádně napálil
hodně nepodařeným fórkem! „To
je absolutní nesmysl, magistrát by
něco takového snad ani přikázat nesměl. A pokud ano, muselo by to být
v rámci městské vyhlášky, kterou by
muselo schválit zastupitelstvo. Ale
nic takového jsme ani neměli v úmyslu. Pana domovníka zřejmě někdo
napálil,“ míní Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějova. „Asi jsem opravdu někomu naletěl, už tu ceduli znovu dělat
a vylepovat nebudu,“ zatvářil se zkoušeně Konšel.
Letáček s nestoudným příkazem zmizel ještě ve čtvrtek během večera, tedy
v ten samý den, co byl vylepen. „Nedivím se, celý barák byl naštvanej, tak to
prostě někdo vzteky strhl a roztrhal,“
míní jeden z nájemníků domu na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích.

ROZTRHALI

CEDULI

potraviny mohou mít normálně otevřeno. Pokud mají významnou část
sortimentu orientovanou do gastro
segmentu, je propad na tržbách citelný. „Dostáváme se tak trochu do slepé
uličky. Na jaře umožnila vláda čerpat
bonusy osobám samostatně výdělečně činným plošně, navíc odpustila půl
roku odvody na sociální a zdravotní
pojištění. To už teď možné není, navíc
bonusy mohou čerpat pouze ti, kterým
bylo podnikání znemožněno, případně
jsou významně vázáni na takové odběratele, což je ovšem poměrně obtížné
dokladovat,“ vysvětlil rozdíl mezi jarním a podzimním „lockdownem“ provozovatel obchodu s nápoji.
Po letním období také zůstalo takovým
prodejnám na skladě víc sudového piva
než na počátku jara. Pivovarům se do
výměn expirovaných sudů už příliš ne-

yy Jaká opatření museli přijmout
hasiči při zásazích?
„Už na jaře při vypuknutí pandemie
jsme přijali opatření, která mají při
zásazích chránit hasiče před koronavirem. Pokud zasahují u běžných
událostí, mají standardní výzbroj a využívají respirátor. Když ovšem vyjíždíme k zásahu, který má souvislost s koronavirem, tak využíváme podobné
ochranné prostředky jako zdravotníci
v nemocnicích. S tím rozdílem, že hasiči mají celoobličejové masky se spe-

PROSTĚJOV Nepatří mezi některé privilegované skupiny, jimž je na
základě protlačených výjimek povoleno věnovat se svému zaměstnání.
Drobní živnostníci mají už podruhé
letos zavřené své provozovny, ať se
jedná o hospůdky, obchody, či služby. Problémy ovšem nemají pouze
ti, kteří musí mít striktně zavřeno,
i když na ně samozřejmě dopadají
nejhůře.
Restaurace sice mají prodejní okénka,
ale kromě jídla zdaleka neprodají tolik
nápojů. „Je to horší než jaře, to se aspoň
dalo čepovat pivo s sebou. Nyní je ale
na rozdíl od jara zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, což prodej výrazně omezuje,“ postěžoval si jeden z prostějovských hospodských.
Obchody zaměřené na prodej nápojů
tak mají také problém, ačkoli jakožto

(QVQKPVGTPGV

nemocnice. Posádka má k dispozici vyčleněné a označené vozidlo, hasiči jsou
vybaveni ochrannými prostředky jako
odběrové týmy ve zdravotnických zařízeních.“
yy Jakými dalšími způsoby pomáhají hasiči zdravotníkům?
„Reagujeme na požadavky jednotlivých
zdravotnických zařízení, která komunikují s krizovým štábem kraje. Minulý
týden jsme například pomáhali stěhovat
lůžka při zvyšování kapacit v hranické
nemocnici. Transportovali jsme hospitalizované pacienty v rámci nemocnice do větších prostor. Také pravidelně
dekontaminujeme odběrové stany či
zdravotnická zařízení. A máme mobilní
odběrový tým.“
yy Hasiči se podílejí na dezinfekci
budov, kde se vyskytoval koronavirus. Jak to funguje?

„Ve většině případů jde o školská zařízení či budovy úřadů. Opět jde požadavek
přes krizový štáb kraje, naše operační
středisko vyšle jednotku, která budovu
dezinfikuje. Využíváme k tomu speciální přístroj, takzvaný mlhovač, který pomocí teplé mlhy během necelé minuty
dekontaminuje prostor o velikosti školní
třídy. Jeho výhodou je rychlost, účinnost
a fakt, že dezinfikuje opravdu vše: tkaniny, papír, elektrické přístroje, počítače či
mobilní telefony. V kraji máme k dispozici na každém územním odboru jeden
přístroj, celkově jich využíváme pět.“
yy Existují čísla nakažených hasičů? Jaké máte stavy?
„Samozřejmě nemocné hasiče evidujeme. V současné chvíli jich máme v celém kraji ve výjezdových jednotkách
sedmnáct, dalších deset je v karanténě. To
jsou čísla, která nám nyní nečiní zásadní

chce. Problém samozřejmě není s menšími objemy, po patnáctilitrových, případně třicetilitrových sudech je mezi
zákazníky stále zájem. „Padesátilitrový
sud ovšem hned tak někdo nevypije,
jediná možnost je operativní stáčení do
plastových lahví, ale není to samozřejmě ono,“ dodal obchodník.
K logickému poklesu tržeb je tak na
rozdíl od obchodů se sortimentem
bez spotřební lhůty ještě potřeba připočítat ztráty z proexpirovaného, a tudíž neprodejného zboží. „Můžeme
pouze doufat, že dojde aspoň k částečnému uvolnění restrikcí v předvánočním období, abychom vzniklé
ztráty částečně kompenzovali při
zásobení vánočních stolů doma. Jak
to bude s restauračními zařízeními, je
opravdu těžké odhadovat,“ pokrčila
rameny jedna z prodavaček.
(tok)
PROSTĚJOV S nákazou covid-19
bojují také na prostějovském
magistrátu. Po uzavření kvůli
nakaženým úředníkům mělo být
oddělení matriky otevřeno už
v pondělí 2. listopadu, nicméně
vedení radnice tento stav prodlužilo o další týden. A nyní vychází
najevo, že ani dnes matrika neotevře!
„Uzavření oddělení matriky na
radnici jsme prodloužili od další
týden, ovšem zavřeno zůstane pro
veřejnost ještě také v pondělí 9.
listopadu,“ informovala Jana Gá-

borová, tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.
„Doporučujeme žádosti podávat
písemně nebo elektronicky. Žádosti budou průběžně vyřizovány. Telefonické dotazy a požadavky směřující na matriku řeší nyní odbor
občanských záležitostí. Pro ověření
podpisu či listiny můžete v nezbytných případech využít pracoviště
na turistickém informačním centru
respektive Czech Pointu. O otevření oddělení matriky pro veřejnost
budeme informovat,“ dodala Gáborová.
(mik)

6LWXDFHSURæLYQRVWQËN\KRUxËQHæQDMDĆH Matrika na radnici
LGwV÷FPGUW\CXąGPC

Jakub
JUREK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ciálním filtrem. Chrání nejen dýchací
cesty, ale také oči.“
yy Jak fungují odběry, které má
na starost speciálně vyčleněný tým
hasičů?
„V kraji máme jeden mobilní odběrový tým, který se primárně využívá tam,
kde je předpoklad hromadných odběrů.
Vyjíždíme tak především do domovů
seniorů, do zařízení sociálních služeb
a domů s pečovatelskou službou. Během jednoho týdne už hasiči odebrali
téměř pět set vzorků. Mobilní odběr
koordinuje zdravotnické operační středisko ZZS Olomouckého kraje, které
předává požadavky na odběry našemu
dvoučlennému týmu. Ten je složený
z profesionálních hasičů se zdravotnickým vzděláním, kteří absolvovali
odborné školení na infekčním oddělení prostějovské, respektive jesenické

OLOMOUC, PROSTĚJOV Koronavirus zasáhl víceméně životy
nás všech. S těžkými podmínkami se stejně jako na jaře musí vyrovnat také hasiči. Navíc se nákaza nevyhnula ani Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje. Přesto hasiči založili
speciálně proškolené jednotky, které dělají testy na covid-19
v různých zařízeních. Nejen o tom povyprávěla Lucie Balážová
(na snímku), tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

nájemníci Lucie Balážová
problémy, ale pandemie se samozřejmě
nevyhýbá ani našemu sboru. Řídíme se
přísnými opatřeními, díky nimž se nám
daří nákazu držet pod kontrolou. Nyní
nám čísla nemocných klesají. Máme aktivované zálohy, doplňujeme do výjezdových jednotek příslušníky z jiných směn
či stanic. Organizačně a ani prostorově se
jednotlivé směny nepotkávají, také máme
rozdělené některé jednotky na různá
výjezdová místa, vše pečlivě dezinfikujeme, úzce spolupracujeme s hygienickou
stanicí. Pokud zasahujeme tam, kde reálně hrozí riziko nákazy, využívají hasiči
ochranné obleky a celoobličejové masky
se speciálními filtry.“
yyO děti zdravotníků je postaráno
ve školách. Existuje tento program
i pro příslušníky HZS?
„Ano, příslušníci hasičského záchranného sboru mohou v případě potřeby
využít školských zařízení, která jsou určená pro děti pracovníků integrovaného
záchranného systému v našem kraji.“
yyJaké zásahy (autonehody, požáry, aj., nebo případy spojené s koronou) v dnešní době převažují?
„Přibylo zásahů v souvislosti s koronavirem. Nadále ovšem vyjíždíme k dopravním nehodám, k požárům a k různým
typům technických zásahů. Obecně
ubylo zásahů večer a v noci, protože je
v platnosti zákaz vycházení po jedenadvacátého hodině.“

www.vecernikpv.cz

lední hokej

koncem uplynulého týdne Jiří Vykoukal, sportovní manažer LHK
Jestřábi Prostějov.
Nijak nezastírá, že ústředním tématem i jasným kamenem úrazu
mohou být povinné PCR testy
před každým utkáním. „Pro každý
klub přijde jedno takové testování
celého mančaftu včetně realizačního týmu i lidí zajišťujících zápasy
na přibližně padesát tisíc korun,
možná ještě víc. Když tuhle částku
vynásobíme počtem střetnutí, dostaneme se za celou sezónu na hodně velké peníze vynaložené navíc,“
upozornil Vykoukal.
Podle slov šéfa Národní sportovní
agentury Milana Hniličky lze na
tyto extra náklady použít finance

ze státem schváleného dotačního
programu Covid Sport, jehož vyplacení se prý blíží. „Když se ale
hygienické podmínky pro konání
zápasů včetně nezbytných testů
v dohledné době nezmírní, padla
by celá tahle dotace právě jen na
testování. A další ztráty včetně
chybějících příjmů za vstupné od
diváků, kteří nesmějí do hlediště,
i sponzorských peněz od partnerů,
jež houfně přestávají sport podporovat, bychom si tak museli nějak
nahradit sami. Jenže z čeho?,“ ptá
se Vykoukal trefně.
Za sebe nedokázal v sobotním dopoledni nijak blíže odhadnout, kdy
by se přerušená Chance liga mužů
ČR 2020/21 mohla zase rozjet.
„Určitě však nepředpokládám, že
by k tomu došlo během nejbližšího
týdne. A osobně si myslím, že dříve než před 20. listopadem – tedy
vypršením současného nouzového
stavu – se pravděpodobně nezačne.
Otázkou je, zda vláda nouzový stav
ještě neprodlouží, k čemuž se asi
schyluje. A jaká opatření budou po
zmíněném datu platit pro profesionální sportovní soutěže. Jestli stejná
jako teď, nevidím to v případě prvoligového hokeje nijak růžově,“ odtušil bývalý bek a dlouholetý český
reprezentant.
Současná situace a zejména přístup státních špiček k celému
sportovnímu prostředí mu notně leží v žaludku. „Při sportu se

podle zveřejněných statistik nakazí
koronavirem jedno procento ze
všech nemocných, a přesto je tým
nucen k testování před každým
utkáním, aby mohl vůbec fungovat.
V zaměstnání se nakazí okolo čtyřiceti procent ze všech nemocných
– a podstupují členové vlády nebo
všechny ostatní pracovní segmenty
aspoň jednou týdně povinné testy?
Ať si každý odpoví sám,“ nechal Jiří
Vykoukal ožehavé téma otevřené.
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„Stejně jako téměř všechny ostatní
kluby jsme museli přikročit k dalšímu snížení platů hráčům a všem
ostatním zaměstnancům. V rámci
tohoto opatření jsme také přešli
– počínaje pondělím 2. listopadu
– na individuální přípravu. Kluci
teď trénují každý sám a k tomu se
snaží si přivydělat jinak, aby měli
dostatek peněz,“ prozradil Večerníku sportovní manažer LHK Jiří
Vykoukal.

Režim profi sportovce tak dostává
za státem reálně nastolených podmínek pořádně na frak, což se zdaleka
netýká pouze Jestřábů. „V řadě jiných klubů Chance ligy to momentálně probíhá stejně jako u nás. Tedy
že hráči v jedné části dne samostatně
potrénují a druhou část dne věnují jiné práci nebo brigádě, pokud
si ji sehnali. Peníze za hokej, který
se už delší dobu nehraje, jim šly
dolů. A z něčeho živobytí zaplatit

musí,“ pokrčil Vykoukal rameny.
Návrat do normálu zavládne v případě elhákáčka snad během tohoto
týdne. „Je možné, že od pondělka
9. či od úterka 10. listopadu znovu
odstartujeme společnou přípravu na ledě. Záleží ale na majiteli
týmu, protože je potřeba z něčeho
uhradit pronájem kluziště. Pokud
jde o samotné členy mančaftu, ti
určitě chtějí začít normálně makat
při herních trénincích, co nejdříve

to půjde. Chuť mají kluci po měsíci bez bruslení obrovskou, ovšem
druhou a neméně důležitou věcí
jsou za aktuální situace ve sportu
i v celé společnosti finance,“ upozornil Vykoukal s tím, že pomoci
zdejšímu hokeji nyní může statutární město Prostějov. „Je potřeba
toto kritické období nějak přečkat,
překonat,“ doplnil jestřábí manažer a někdejší špičkový obránce.
(son)

„Přijeli Divíšek, Nouza i Luňák. Oslavu

PROSTĚJOV Ekonomicky náročná doba pod diktátem boje
proti koronaviru již dopadla ve
větší míře i na prostějovské hokejisty. Ti strávili celý uplynulý
týden individuální přípravou takzvaně na suchu, ačkoliv od středy
4. listopadu mohli díky vládní výjimce pro profesionální sportovce
znovu začít trénovat na ledě místního zimního stadionu. K tomu
však zatím nedošlo.

1iYUDWQDOHGGQHVĀL]tWUD"
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„Nic oficiálního nevím, nějaké
konkrétní informace zatím chybí.
Mám za to, že se čeká na stanovení přesných hygienických podmínek Ministerstvem zdravotnictví,
potažmo hlavní hygieničkou ČR
Jarmilou Rážovou, za kterých by
se soutěž dala hrát. A v návaznosti na to bude vedení Chance ligy
projednávat tyhle podmínky s jednotlivými kluby. Momentálně se
čeká na další vývoj,“ řekl Večerníku

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Hokejová Tipsport extraliga byla díky obdržené výjimce od ministerstva zdravotnictví opětovně zahájena
už uplynulou sobotu. Co však druhá nejvyšší tuzemská soutěž ledového sportu, Chance liga ČR? K jejímu restartu dosud nedošlo a neexistují žádné informace, že by v dohledné
době mělo či mohlo.

Žádné oficiální zprávy o možném restartu prvoligového
hokeje nejsou, podle Vykoukala se brzy nejspíš nezačne
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Olomouc, Prostějov (son) - Hokejisté VHK ROBE Vsetín se zapojili
do projektu Kápni božskou červenou,
v rámci něhož lidé, kteří prodělali covid-19, mohou darovat krev včetně důležité plazmy na výzkum boje proti této
nové epidemické nemoci. Nejcennější
tekutinu poskytli za vsetínský celek
David Gába, Ondřej Smetana, Michal
Hryciow, Šimon Jenáček, Antonín Pechanec, Jakub Babka a Daniel Klímek.
K odběru došlo ve Fakultní nemocnici
Olomouc společně se zástupci dvou
extraligových klubů HC Olomouc
a PSG Berani Zlín. „O darování krevní
plazmy také uvažujeme,“ řekl Večerníku už dříve sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal.

9VHWÉQGDURYDONUHYQÉSOD]PX

Praha, Prostějov (son) - Zápasový
program hokejové Chance ligy mužů
ČR 2020/21 se sice zastavil kvůli koronaviru již 11. října a za tento měsíc
tak bylo odehráno pouze minimum
střetnutí. Přesto internetový portál
hokej.cz vyhlásil i za herně zkrácený
říjen své pravidelné ankety. Nejlepším
týmem se podle mínění odborníků
ledového sportu stal mančaft HC Benátky nad Jizerou. A jak vypadá ideální
sestava „októbrového“ měsíce? Marek
Peksa (Šumperk) – Tomáš Hanousek
(Benátky), Petr Gewiese (Šumperk) –
Marek Zachar (Benátky), Tomáš Pitule (Kladno), Martin Heřman (Vrchlabí). Největším překvapením se pak stal
šumperský útočník Tadeáš Jaroš. Je to
po pravdě dost zajímavý i překvapivý
výběr, v němž každopádně ostrouhali
jak hokejisté LHK Jestřábi Prostějov,
tak všechny známé hvězdy působící ve
druhé nejvyšší české soutěži.

7ÙPHPÔÉMQD%HQ½WN\

Jihlava, Prostějov (son) - Ekonomika
hokejových klubů v ČR dostává za momentálních okolností zabrat, většina
z nich musela opakovaně sáhnout ke
snižování platů hráčům i členům realizačních týmů či vedení. Možná nejhůř
jsou teď na tom v Dukle Jihlava, kde
úplně vyschlo oddílové konto a minimálně dva měsíce (za září a za říjen)
neuvidí zaměstnanci ani korunu. „Kluci nedostávají peníze a klub jim pomáhá hledat brigády, aby si aspoň něco
vydělali. Snad nějaké peníze konečně
přijdou z Národní sportovní agentury
ve formě finanční kompenzace od státu, aby se z toho klukům zaplatila část
mzdy,“ prohlásil hlavní lodivod Dukly
Viktor Ujčík, známý rebel nesouhlasící
s aktuálními vládními opatřeními.

Jihlava dva mìsíce bez platù

RYCHLÝ
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yyPředali jste dar „covidovým“
pracovníkům nemocnice. Co vás
k tomu vedlo?
„Myslím si, že všichni v této nelehké době vidíme, jaké to je. Víme, že
nemocnice, doktoři a sestřičky mají
podstav. Pracují v rámci svých možností. Věřím, že jim to po dlouhé
době v ochranných oblecích přijde
vhod. Domluvili jsme se, že každý dá
nějakou tu korunu a nakoupí se pro
ně věci, které jsou podle mě skvělé.“
yy Jste asi jeden z mála sportovců, kterým tato opatření a nucená
pauza zas tak moc nevadí, jelikož
se vám 12. října narodila dcera.
Gratulujeme!

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Byl jsem tu teď často, to je pravda.
(smích) Jsme se snoubenkou velice
šťastní. Sofie se narodila zdravá. Je
to prostě krásný pocit, každému to
doporučuji.“
yyJste rád, že teď můžete co nejvíce času trávit s rodinou?
„Určitě. Jsem rád, ale možná bych
už i raději hrál zápasy. Doba nám to
však neumožňuje, tak si teď užívám
domova.“
yy Měl jste možnost nějak
tuto radostnou událost oslavit
se spoluhráči nebo vás to teprve
čeká?
„Byla to taková rychloakce. Bylo to
v době, kdy se lidé ještě mohli navštěvovat. Přijeli i bývalí spoluhráči Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza
a Lukáš Luňák. Pozval jsem i kluky
ze současného týmu. Myslím si, že
jsme si to užili a malá bude zdravá.“
yyJak aktuálně vypadají tréninky týmu?

PROSTĚJOV Dominik Hrníčko (na snímku) byl jedním ze zástupců kabiny Jestřábů, kteří v pondělí předali dar zdravotníkům prostějovské nemocnice. Pětadvacetiletý forvard bude
na nucenou stopku soutěže vzpomínat jen v dobrém, 12.
října se mu totiž narodila dcera Sofie, a tak mohl co nejvíce
času trávit doma s rodinou.

„Trénovali jsme po skupinkách, chodili jsme ven i na umělku. Fotbalisti
nám umožnili chodit k nim na trávu.
Tento týden máme individuál, každý se připravuje sám a čekáme, co se
bude dít dál.“
yyJak tedy trénujete během individuálního týdne?
„Blízko domova mám workout hřiště, tak jsem si tam zacvičil a zaběhal
jsem si. Nic jiného se moc dělat nedá,
když jsou posilovny zavřené. Spoléháme jen na to, co máme doma a co
nám aktuální situace dovolí dělat.“
yy Myslíte, že až se soutěž rozběhne, bude absence ledu znát?
„Rád bych řekl, že ne. Jsme na tom
asi všichni stejně. Některé týmy sice
teď jezdí na led do Polska a Německa, ale to se také může uzavřít. Otázka je, kdy nám soutěž zase povolí.“
yyJak se podle vás tým se stopkou vyrovná?
„Bude to těžké. Věřím tomu, že na tom
fyzicky budeme skvěle, jelikož trénujeme a kondičku si udržujeme. Pak už
jen zbývá se znovu s ledem sžít. Nevím,
jak dlouho budeme mít po obnovení
čas do zápasu. Když nám povolí znovu
trénovat, tak jestli budeme hrát hned,
nebo zda dostaneme třeba 14 dní.“

yyVěříte, že se Chance liga rozjede ještě do konce roku?
„Věřím, že to tak bude. Hlavně v to
i doufám.“
yyVzkázal byste něco fanouškům Jestřábů?
„Ať dodržují všechna vládní nařízení. Je to těžká doba, ale společně ji
určitě zvládneme. Doufám, že
budeme všichni zdraví a zase
se všichni brzy
sejdeme na našem zimáku.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC

České Budějovice, Prostějov (sob)
- Tým, ve kterém řada hráčů dokáže
nastartovat kariéru. I tento přídomek
mohou nést hrdě Jestřábi. Nevěříte?
Stačí se podívat na soupisku dnes již
extraligového Motoru. Třeba na tu ze
sobotního zápasu s Karlovými Vary.
Na straně jihočeského celku se totiž
představila celá řada někdejších Jestřábů. Navíc se nejednalo jen o výplň na
soupisce, ale o důležité hráče sestavy.
V sobotním zápase sice chyběl Matouš
Venkrbec, ale další tři někdejší Jestřábi
Martin Novák, Radek Prokeš a Daniel
Voženílek se už ale představili. A v nejlepším možném světle. Martin Novák
si připsal dva body (1+1), Voženílek
s Prokešem asistenci. Kromě nově příchozího Voženílka pak navíc všichni
jmenovaní letos vydatně pomohli k návratu Českých Budějovic do extraligy.
Slušná bilance. Je snad jen škoda, že
nepřišla v prostějovském dresu.

([MHVWÔ½ELY½OÉ]D0RWRU
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Praha, Prostějov (son) - Byť se tuzemský profesionální hokej vrací po
nucené koronavirové pauze na scénu,
bude ještě nějakou dobu pokračovat
samozřejmě bez diváků v hledištích
zimních stadionů. A právě pro fanoušky znovu začaly fungovat přímé přenosy na webovém televizním portálu
hokejkaTV.cz. Na Tipsport extraligu
i Chance ligu ČR stojí denní vysílání
49 korun a týdenní zvýhodněných 99
Kč, přičemž živé on-line přenosy utkání jsou přístupné jen držitelům Hokejka ID. Kdo z příznivců má však zakoupenou sezónní permanentku na zápasy
kteréhokoliv prvoligového klubu (tedy
včetně Prostějova), může si streamy
aktivovat zdarma. Podmínkou je vytvořit si účet na hokejkaTV.cz a vyplnit
přes něj veškeré technické náležitosti.

+RNHMND79F]MHSÔLSUDYHQD

jsme si užili a malá bude zdravá,“
Å9QěNWHUìFKGQHFKMHSR]LWLYQtNDçGìGUXKìRGEěU´
usmívá se novopečený otec Dominik Hrníčko
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Rozhněvaní „Řídíme se přísnými opatřeními,“ ujišťuje mluvčí hasičů
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Prostějov (tok) – Termíny dalších
zápasů ještě nejsou zcela zřejmé.
Podle zpráv z klubu by mělo eskáčko k dalšímu utkání nastoupit až
v úterý 17. listopadu, kdy by odehrálo odložené utkání čtvrtého
kola na hřišti Vlašimi.

Další utkání
na státní svátek

Prostějov (tok) – „Když jsme se
dozvěděli, že Filip Mucha bude v sobotu chybět, dělali jsme si legraci, že
do branky bude muset naskočit Petar Aleksijević. Prý by byl ochoten za
stavu 3:0 na posledních deset minut,
jenže z administrativního hlediska
to asi nebylo možné. Tak se na to
těšil,“ líčil v odlehčeném tónu akutní peripetie ohledně brankářského
postu kapitán týmu Aleš Schuster.
Šlo samozřejmě o nadsázku, bývalý
výborný gólman měl nakonec jiné
úkoly a utkání bezvadně odkoučoval.

Jeden brankáø?
A co Petar?

9(ÿ(51Ì.
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ZÁPASU

Î®VOR

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

Koronavirus nechodí po horách,
ale po lidech. Imunní proti němu
nejsou ani sportovci, byť je jim na
rozdíl od některých jiných profesí
umožněno jejich povolání od minulého týdne opět vykonávat. Své
si zažili od začátku ročníku už
v několika týmech, nakažlivý virus
se tentokrát nevyhnul ani eskáčku.
Paradoxní je, že pozitivitu odhalily testy u trenéra a brankáře,
klíčových postav týmu. Každý
musí být nahraditelný, času ale
nebude v případě nových pravidel
nikdy nazbyt. Testy totiž musí být
prováděny nejdřív osmačtyřicet
hodin před výkopem. S trochou
odlehčení můžeme říci, že Petar
Aleksijević mohl být na roztrhání.
Jednak totiž jako jediný disponuje potřebnou licencí trenéra
pro druhou ligu, jednak si mohl
rozvzpomenout na svoji aktivní
brankářskou kariéru. Uplatnil
první možnost a pro tým to bylo
jedině dobře, zaskakovat za Brédu
naštěstí nikdo nemusel. Ten tak
dostal opětovně šanci a s čistým
kontem ji úspěšně využil. Otázkou je, jak bude koronavirus
prostupovat druholigovými kluby nadále. Jak se zdá, velký problém si už z nákazy nikdo nedělá,
počet odložených zápasů by totiž
narůstal a soutěž by se jen těžko
dohrávala. Ještě že na zápasech
nejsou diváci. Ještě by se mohli
nakazit...

TOMÁŠ KALÁB
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MOMENT
ZÁPASU

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Vyšehrad byl takříkajíc na fotbalové
„tapetě“ i při odstávce soutěže, protože
je přes dnes už bývalého sportovního
ředitele Romana Rogoze zapleten do
nejnovější korupční aféry v nejvyšších
fotbalových kruzích. Kaňka tak ulpívá
i nad regulérností postupu tohoto klubu
do druhé nejvyšší soutěže. Aktuální sportovní forma a umístění v tabulce těmto
spekulacím spíše nahrávají.
Hosté z Prahy totiž v Prostějově nic fotbalově význačného nepředvedli a kromě
jediné dobré šance šlo spíše jen o náznaky. Soustředěnému presinku soupeře
neodolala ani obrana. Zůstal tak na předposlední příčce, zato eskáčko se v neúplné tabulce ziskem tří bodů posunulo na
velmi slušivé šesté místo.
Sotva se soutěž rozjela, je na programu reprezentační přestávka. Během
ní by se měly uskutečnit všechny dohrávky předešlých šesti kol. Tento
týden se dohrává kolo třetí, čtvrté,
které se týká i utkání Vlašim – Prostějov, by mělo být na programu v úterý 17. listopadu. Kompletní osmé
kolo je plánováno na víkend 21. a 22.
listopadu.

svůj výkon jsou zodpovědní oni. Řekl
jsem jim tedy jedinou věc, že tím, že
tam nejsem, se nic nemění na tom,
jak chceme hrát a co chceme hrát. Že
je to na nich,“ prozradil Šustr. Podařilo se.
Hodnotit utkání však nechtěl a vlastně ani příliš nemohl – živý přenos
totiž hlásil technické problémy. „Co
mám informace od trenérů, tak hlavní spokojenost byla s fyzickým výkonem, že jsme byli schopni celý zápas
odpracovat, dále s přístupem, s vůlí
vyhrát,“ vypočítal kladné stránky.
Na závěr se pak vrátil ještě k objevení koronavirové nákazy. Podle něj
se nejedná o nic vážného. „Příznaky
jsou u mě ztráta chuti a čichu. Jinak
se cítím úplně normálně a v pohodě,“
svěřil se Večerníku. Nyní tak tráví čas
v karanténě a bude muset počkat na
další předzápasové testování. (sob)

yy Výhra 3:0 nad Vyšehradem po
pauze. To jste asi hodně spokojený…?
„Musím říct, že jsem, a to hodně. Náš
výkon byl opravdu velmi dobrý, bylo
vidět, že jsme po pauze hladoví, chtěli
jsme hrát. Od začátku až do konce. Hráli jsme vysoko, napadali jsme, vydrželi
v takto vysokém tempu až do konce.
A vůbec bych nechtěl podceňovat soupeře ať už z pohledu kauz, nebo čehokoli jiného. Byl to dobrý mančaft a myslím
si, že bude dělat body. Naopak náš výkon byl fakt dobrý. Co se týká fotbalu,
nasazení, tak jsem hodně spokojený.
A nakonec tedy i s výsledkem.“ (úsměv)
yy Co vás na hře potěšilo nejvíc?
„Fakt jsem měl pocit, že jsme hladoví
a hodně chceme. Je to většinou poznat
už na začátku utkání, a u všech bylo znát
nasazení, chuť. To bylo to, co rozhodlo.
Byly tam dva tři nadprůměrné individuální výkony a navíc k tomu jsme

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

dali tři branky. Z toho jsem měl prostě
radost. A hlavně až do konce se hrálo –
hodně jsme napadali, hodně běhali, pořád jsme chtěli hrát. To, že chceme, se
mi asi líbilo ze všeho nejvíc.“
yy Trenér Šustr neprošel
testováním. To muselo
být hodně nepříjemné
překvapení…
„Tak určitě, když není
trenér, je to pro mančaft
zásah. My jsme neměli ani
gólmana Filipa Muchu,
který je jednička. Miro Bréda ho ale
zaskočil bez problému. Ale co se týká
trenéra, tak máme realizační tým, který
si s tím umí poradit. Je to nepříjemnost,
ale nejsme jediný tým, který teď má trenéra bez možnosti trénovat. Viděli jsme
to v Jablonci, bylo to na Sigmě, kde trénují asistenti. To je teď bohužel realita,
se kterou se musíme smířit.“
yy Kdo nakonec měl pozitivní
test?
„Byl to trenér a gólman Mucha. Zatím
tedy jen dva lidé, doufám, že to nebude
narůstat. A že nás víc nakažených nebude.“
yy Máte spočítané, na kolik vás letos
testy vyjdou?

PROSTĚJOV Měsíční čekání skončilo triumfem, Prostějov vyhrál doma nadVyšehradem 3:0. A předseda klubu 1.SK Prostějov
František Jura (na snímku) tak může být spokojený. Pokud se
jedná o hru, tak skutečně je. Méně však s jinými okolnostmi
tohoto i dalších zápasů. Důvodem je nejen testování, ale také
jeho výsledky. Testy totiž krátce před začátkem utkání vyřadily
ze hry brankáře i trenéra Pavla Šustra. Jak ale podotýká, tým se
s dočasnými ztrátami musí smířit. „Je to v současnosti realita.
A nejsme jediní, kdo se s podobnými problémy potýká.“

LGwV÷FPGUW\CXąGPC

Matrika na radnici

chvíli netuším, jestli to dokážeme nějak
zlomit. I hokej, basketbal a volejbal, pro
ně všechny to bude likvidační jako pro
nás. Podle mě je to nesmysl i ze zdravotnického hlediska, vždyť nákaza se projevuje nejdříve za pět až sedm dní, takže
testy po třech dnech jsou úplná blbost.
Takže jestli v pátek budete negativní
a máte jít zase v úterý, to je nesmysl.“
yy Které další nařízení vás nejvíce
trápí?
„Největším problémem je, že nemáme
diváky. Že máme být po skupinkách
v šatnách nebo ve sprchách,
to se dá přežít. Naštěstí v areálu je
dost šaten i sprch,
tak s tím si umíme poradit. Ale
největší absenci
představují chy(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
bějící diváci. Pro„Tak je to celkem jednoduché, pokud tože fotbal se vždycky má hrát a bude
by se mělo testovat před každým zápa- hrát pro diváky. To je ten největší prosem… Hrát by se mělo asi do 2. prosin- blém.“
ce a pak by se měla řešit další kola podle yy Klub se v sobotu potýkal s techpočasí. My teď přesně nevíme, kolik nás nickým problémem, nefungoval
bude čekat zápasů. Víme naopak, že mi- živý přenos na webu eskáčka…
nimálně pět až šest jich bude. Takže po- „Byl jsem ujišťován od kolegů v klubu,
kud by to bylo před každým zápasem, že to není náš problém, že to není naše
tak by to bylo zhruba čtvrt milionu. Po- vina. Ale každopádně mě to moc mrzí,
dobná částka už byla i předtím, blížíme protože jsme to avizovali a chtěli jsme,
se tedy částce půl milionu. Z toho mám aby se fanoušci mohli podívat. I když
strach, není to už vůbec málo. Hlavně nenastal problém na naší straně, tak mě
si myslím, že testování po dvou či třech to štve. Lidi jsou oprávněně naštvaní,
dnech je naprostý nesmysl. Takže se je nezajímá, proč to nefungovalo. Bufakt kloníme k tomu jednou za pět dní. deme muset udělat nejen zkoušku, ale
A ne ještě ve středu při vloženém zápa- především zajistit všechno tak, aby se
su, to je absolutní nesmysl. Ale v tuto přenos příště zdařil.“

„Testovánní po třech dnechh je naprostý nesm
mysl,“tvrdí Jura
Předsedu klubu štve, že živý přenos na streamu nefungoval

Trenérovi totiž test vyšel pozitivní.
Jaká byla jeho reakce po oznámení
výsledku? „Vzhledem k tomu, že jsem
se necítil nijak špatně, tak jsme jen organizačně řešili zápas. Předzápasový
trénink a zápas, aby se vše doladilo
a byli jsme připravení,“ uvedl Pavel
Šustr.
Tým tak do zápasu vedl Petar Aleksijevič. Úspěšně, tým vyhrál 3:0. „Víte,
pojal jsem to tak, že hráči vědí, že za

Trenér Šustr musel do karantény! Měl pozitivní test

PROSTĚJOV Oslabeni vstoupili
do sobotního zápasu hráči 1.SK
Prostějov. Nejednalo se však pouze o brankářskou jedničku Filipa
Muchu, i když trojice z nich si nyní
léčí šrámy. Řeč je o trenéru Pavlu
Šustrovi.
Spolu se zbytkem mužstva podstoupil v pátek koronavirový test. A jak se
záhy ukázalo, na ostrý zápas si kouč
Prostějova ještě bude muset počkat.

9ODERUDWRĆLQHPRFQLFHY\xHWĆLOLYĆËMQX

PROSTĚJOV Poměrně pozitivní
zprávu předal Večerníku během nedělního dopoledne ředitel Domova
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. V zařízení od minulého týdne
nepřibyl žádný nakažený uživatel
ani člen personálu.
„Stále máme osmadvacet pozitivně
testovaných, z nichž zhruba polovinu
tvoří členové personálu. Část však
nahradili dobrovolníci, máme zde
studentky i nové pomocníky z řad veřejnosti na úklidové a další pomocné
práce, kteří projevili zájem přivydělat
si nějakou korunu. Všem těmto dobrovolníkům, kteří svým způsobem
dokázali takto projevit i odvahu, moc

27

děkuji,“ sdělil Zdeněk Libíček.
Stejně jako ředitelka Centra sociálních
služeb Helena Vránová si však postěžoval na fakt, že ani na „Nerudovku“
specializovaná firma nedodala potřebné pomůcky k plošnému testování,
které nařídila vláda provést v sociálních ústavech do středy 11. listopadu.
„Tento termín je i pro nás nereálný,
protože ani dnes jsem neobdržel
zprávy, že by testy měly být na cestě.
Chápu, že firma to má složité, protože
během několika málo dní měla za úkol
zásobit na 1 200 sociálních zařízení.
Ale vláda s tím měla počítat a posunout nařízený termín,“ je přesvědčen
ředitel domova Libíček.
(mik)

Pondělí 9. listopadu 2020
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prostějovských vánočních trzích. prozradil Pavel Jehlář z prostějov„Jeho výhodou je zejména skladnost ského Rotary klubu, který s nápaa rychlost. Odebraný vzorek je za- dem na zakoupení přístroje přišel.
(mls)
nalyzován během dvanácti minut,“

sledek pozitivní na covid-19!
„V současné době je na Prostějovsku
obrovský boom, někdy zachytíme i 50
procent pozitivních vzorků za den,”
potvrzuje hned na úvod MUDr. Mgr.
Ivana Kohnová, primářka Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice
AGEL Prostějov. Její tým dokázal
efektivně reagovat na hektické období
a původně plánovaný počet denních
vyšetření až ztrojnásobit. Jak dokládají
její slova, původní plán byl zcela jiný.
„Naše představa byla, že budeme nízkokapacitní laboratoří s počtem testů

maximálně do 250 za den. Jakmile
pandemie nabrala na síle a začaly se
na nás valit požadavky o vyšetření,
prodlužovali jsme směny a začali vyšetřovat až 300 vzorků denně. Bylo
nutné posílit personál, pořídit další
analyzátory a dnes už se pohybujeme
v hodnotách 500 až 600 testů denně,
výjimečně jsme se dostali i přes hranici 700 vyšetření,“ poukázala na obrovský nárůst Ivana Kohnová.
Do analýz vzorků se museli v prostějovské nemocnici zapojit další
zaměstnanci z Oddělení laboratorní

medicíny, konkrétně z biochemie
a hematologie, neboť mají k této práci nejblíže. Umí pipetovat a práce
s analyzátory jim není cizí a pomáhají
rovněž s administrativní a pomocnou
zdravotnickou prací. Dále se laboratoř
podařilo personálně posílit novými
zaměstnanci, kteří prochází procesem
zaučování, ale již nyní jsou nápomocni v nespecializovaných činnostech.
„To, že dokážeme vyšetřovat takový
objem vzorků, je jen za cenu nadstandardního pracovního nasazení lidí,
kteří pracují přesčas a do pozdních ve-

8 OKMTQDKQNQIKEMÆ NCDQTCVQąK RTQUV÷LQXUMÆ PGOQEPKEG LUQW X[wGVąQX¾P[ LCM X\QTM[ RCEKGPVč QFGDTCPÚEJ PC QFD÷TQXÚEJ OÊUVGEJ W PGOQEPKE #)'. 5VąGFQOQTCXUMÆ
PGOQEPKéPÊX2ąGTQX÷2TQUV÷LQX÷CiVGTPDGTMWCNGVCMÆX\QTM[RCEKGPVčJQURKVCNK\QXCPÚEJXV÷EJVQPGOQEPKEÊEJ
ZHQVQURQNGéPQUV#IGN

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Odborníci z mikrobiologické laboratoře Nemocnice AGEL Prostějov
od konce září až do současnosti
vyšetřili téměř 14 000 vzorků na
nový typ koronaviru SARS-CoV-2.
Pomohlo personální posílení, nové
laboratorní vybavení a zejména obrovské nasazení zdravotníků. Jak
spočítala primářka oddělení laboratorní medicíny Ivana Kohnová,
v některých dnech byl u každého
druhého testovaného člověka vý-

černích hodin. Svou nezanedbatelnou
roli hraje také vybavení laboratoře.
Máme dva nové extraktory nukleových kyselin, tři nové termo-cyclery,
pracujeme celkem ve třech laminárních boxech a také nám byla pořízena
nová výpočetní technika,” zdůrazňuje
primářka Kohnová.
Oproti jarnímu období už zdravotníky nezdržuje zdlouhavé vyplňování
excelových tabulek pro krajskou hygienickou stanici, žádanka o vyšetření byla plně elektronizována a další
služby v oblasti elektronické podpory fungují velmi dobře, a to od automatického stažení elektronických
žádanek ÚZIS až po automatické
odesílání SMS pacientům a automatické odesílání výsledků vyšetření
zpět do databáze Informačního systému infekčních nemocí, který je součástí ÚZIS. „Nicméně i tak se všichni
pořádně oháníme. Je to náročná mravenčí a nekončící práce, při které je
nutná soustředěnost, přesnost, dobrý zrak a v neposlední řadě je důležitá
i dokonalá organizace celého procesu
jako celku,” uvádí Ivana Kohnová

s tím, že trvajícím nedostatkem elektronické žádanky ÚZIS je velmi malé
písmo, které nedokáže každý správně
přečíst, a chybějící potřebné údaje,
konkrétně datum a pořadí odběru,
klinická diagnóza a identifikace odebírající osoby.
Největším strašákem je v současné
době obava z personálního výpadku,
který by mohl Oddělení laboratorní
medicíny postihnout. Takovou situaci
nelze ani předjímat, ani naplánovat,
většinou přijde naprosto nevhod a nečekaně. Absenci zaměstnanců s odpovídají erudicí nelze nahradit a v krajním případě by se muselo vyšetřování
vzorků v Nemocnici AGEL Prostějov
omezit nebo přerušit, což by negativně dopadlo na celý region. „Další noční můrou, která nás soustavně pronásleduje, je nedostatek diagnostických
souprav a plastů, bez nichž vyšetřování nelze provádět. Celý evropský trh je
naprosto vyčerpán. Každé vyšetření
stojí i na takových drobnostech, jakou
je například plastová pipetovací špička nebo plastová reagenční destička,”
upozorňuje primářka.
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s příznaky posílala do nemocnice na
PCR testy. Prováděli jsme i rychlotesty z krve, nicméně věřím, že nová
metoda testování bude spolehlivější.“
yy Česká republika nakoupila
dva miliony antigenních testů, jimiž se mají vaši klienti testovat. Už
jste je obdrželi?
„Vláda nařídila, abychom jimi všechny
naše klienty testovali každých pět dní.
Nicméně zatím je k dispozici nemáme
a ani nevíme, kdy je dostaneme. V mezidobí můžeme testovat přístrojem,
který jsme nyní získali. Na jeho zapůjčení jsme se domlouvali již před třemi
týdny. To jsme však ještě netušili, že
vstoupí v platnost nařízení ohledně
antigenních testů.“

PROSTĚJOV Tak se to podařilo! Uplynulý čtvrtek 5. listopadu
předala prezidentka Rotary klubu
Prostějov Emílie Hnízdilová ředitelce Centra sociálních služeb Heleně Vránové přístroj iCHROMA
II. Ten by měl usnadnit testování
klientů i zaměstnanců uvedené
organizace na přítomnost koronaviru.
Jak už Večerník informoval, prostějovská pobočka celosvětové organizace Rotary letos slaví 25 let od
svého obnovení. V těžké době se jí
podařilo zakoupit jihokorejský testovací přístroj, který bude zapůjčovat organizacím pečujícím o seniory.
Financovala ho zejména z příspěvků
členů klubu či z dalších klubových
aktivit, mezi něž patří prodej velikonočních beránků či punče na

3URVWøMRYVN¿QHPRFQLFHWHVWXMHQDPD[LPXP

Martin ZAORAL

„S přístrojem se ihned seznámíme
a v pátek se do toho pustíme. Máme
k dispozici celkem osmnáct testů, další
plánujeme přikoupit. Jedna testovací
sada přijde na necelé tři stovky.“
yyKomu budou testy určeny?
„Testovat tímto způsobem chceme
zejména klienty, kteří budou mít
yy Kdy začnete testovat novým zjevné příznaky nemoci. Dosud to
přístrojem?
probíhalo přes hygienu, která lidi

PROSTĚJOV Centrum sociálních
služeb se nachází v areálu staré nemocnice v Lidické ulici. V rámci něj
funguje mimo jiné domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
či chráněné bydlení. Celkem se tam
211 zaměstnanců stará o 230 klientů. V exkluzivním rozhovoru s ředitelkou centra Helenou Vránovou
bezprostředně po předání testovacího přístroje iCHROMA II. Večerník zajímalo, jak aktuálně bojují
s nemocí covid-19 a jak jim v tomto
uvedený přístroj bude nápomocný.

QHYiKDODőHGLWHOND&663+HOHQD9UiQRYi

Centrum sociálních služeb získalo
Å7DNWRWHVWRYDW]DĀQHPHKQHG´ od Rotary přístroj na testování covidu

AGEL Středomoravské nemocniční
v Přerově, Prostějově a Šternberku,
ale také vzorky pacientů hospitalizoQZvyhledávanější je naše odběrové místo v Prostějově, které v minulém týdnu provedlo stěr u více než
1300 osob. Až tisíc pacientů týdně
po nedávném rozšíření
Radka MILOŠEVSKÁ obslouží
provozní doby naše odběrová místa
„V některých říjnových dnech se po- u nemocnic v Přerově a ve Šternberzitivita potvrdila až u poloviny všech ku,“ dodala Marsová.
vyhodnocených vzorků. Ještě na konci září jsme přitom pozitivitu zachytili
u každého čtvrtého vzorku,“ uvádí
předsedkyně představenstva AGEL
Středomoravské nemocniční a ředitelka prostějovské nemocnice Marie
Marsová.
V mikrobiologické laboratoři prostějovské nemocnice jsou vyšetřová6CMVQTRQDÊJ¾VGUVQX¾PÊPCMQTQPCXKTWU
ny jak vzorky pacientů odebraných

(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
na odběrových místech u nemocnic

PROSTĚJOV Téměř dvanáct tisíc
vzorků analyzovali na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 během měsíce října odborníci v mikrobiologické laboratoři Nemocnice AGEL
Prostějov. Záchyt pozitivních vzorků přesahuje 40 procent.

Na „Nerudovce“ nakažených
QDNRURQDYLUXVWLVËFY]RUNĎ
B EZ H U M O RU TO
A N I ZA K O RO N Y Podíl pozitivních přesáhl čtyřicet procent nepřibylo, chybí však testy
N EJ D E. ..

Za celý realizační tým chci trenérovi poděkovat, vítězství jsme chtěli urvat jednak pro jeho dobrý pocit, protože jsme
kolektiv, který každodenně spolupracuje,
a dělíme se o vítězství i o porážky. Na
dálku mu přejeme brzké uzdravení a návrat na svoje místo, my budeme nadále
pracovat, jak jsme pracovali dosud. Tato
krizová situace byla dobrá k ověření, že
naše vztahy jsou dobře nastaveny, že jsme
si schopni v takové situaci pomoci ze dne
na den,“ vzkázal Aleksijević.
Krkolomnou situaci musel ovšem řešit
i soupeř. Ten sice nebyl postižen koronavirem, zato poměrně nečekanou
výměnou trenéra. V pondělí 2. listopadu, po pouhých třech měsících svého
působení, totiž ukončil v klubu své angažmá po vzájemné dohodě Roman
Nádvorník. Jeho post nově zaujal Michal
Zach. Ten vzápětí slíbil tuhý boj o každý
bod. „Uvidíme, co udělala pauza s námi
i soupeři. Budeme bojovat o každý bod,
a to i v Prostějově. Věřím, že kluci podají
poctivý výkon a poctivá práce, kterou odvádějí v trénincích, se nám bude vracet
v podobě bodových zisků,“ uvedl trenér
ještě před sobotním utkáním.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

vede tým v domácím utkání proti Vyšehradu. „V pátek po výsledcích testů, když
bylo jasné, že Pavel Šustr musí zůstat
doma, jsme se kvůli licenčním požadavkům dohodli, že odkoučujeme utkání
včetně taktiky, střídání apod. společně
s oběma asistenty, přičemž jsem měl být
v zóně určené pro trenéra,“ přiblížil průběh kouč brankářů Petar Aleksijević.
Šloojedinoumožnoualternativu,protožeobaasistentiTomášHunalaMatěj
Vybíhal nemají potřebnou trenérskou
licenci, nejsou v průběhu utkání na lavičce a v zápise o utkání figurují pouze
coby technický doprovod.
Nešlo samozřejmě o žádnou trenérskou
„revoluci“, tým byl trenérem Šustrem
k utkání kvalitně připraven. „Vycházeli
jsme z věcí, které jsme s trenérem probírali během tréninků posledních tří týdnů.
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PROSTĚJOV Pesimismus ohledně obnovení profesionálního fotbalu
z týdne na týden rychle vyprchal. Po veletoči na Ministerstvu zdravotnictví se sportovní lobby podařilo počátkem minulého týdne rámcově
dohodnout, ovšem za splnění přísných podmínek, restart všech profesionálních soutěží včetně fotbalových. Kromě první ligy se tedy na
pokračování soutěže chystala i liga druhá, přestože nebylo až do pátku
formálně jasno o udělení výjimky z platných nařízení.

Jak se ovšem ukázalo, těmi přísnými podmínkami je především testování všech
JIŘÍ účastníků utkání nejdéle osmačtyřicet
hodin před jeho zahájením, přičemž
JANUŠKA z kola ven jdou pouze ti s pozitivním tesZNÁMKA tem, ostatní mohou bez dalších omezení
hrát. A hned první testování po delší pauze odhalilo nakažené i v týmu 1.SK Prostějov.
Kromě brankáře Muchy dostal stopku
také trenér mužstva Pavel Šustr. V eskáčku tak museli operativně vyřešit, kdo po-

„Z utkání mám určitě pozitivní dojem. Nastoupili jsme do něj bez trenéra, což byla
velká změna. Navíc jsme byli ve specifické situaci, kdy nám chyběl druhý brankář,
dohoda zněla, že v případě nepředvídaných okolností by šel do brány Lubomír Machynek. Byl to kvalitní zápas, byť terén byl hodně těžký, jak jsme si říkali už před
zápasem, nepříliš vhodný pro kombinaci. I tak jsme utkání zvládli velice dobře, byly
tam pěkné kombinační akce, navíc jsme dominovali v osobních soubojích. Přestože
Vyšehrad nebyl dopředu obzvlášť nebezpečný, museli jsme být v obraně pořád
ostražití, protože na takovém hřišti každá přihrávka nebo menší chyba mohou
znamenat brejkovou situaci, takže jsme se snažili hrát stoprocentně dozadu. To se
nám dařilo, takže celé mužstvo musíme pochválit. Posbírali jsme většinu odražených
balónů, tím jsme se dostali do hry. Nakonec jsme dali tři góly a zaslouženě vyhráli.“
Aleš Schuster,
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem aleše schustera

POHLEDEM KAPITÁNA
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MATOUŠEK

Africký mladík se zatím na hřišti neprezentoval v úplně nejlepším
světle, z herního hlediska byl téměř neviditelný. V utkání
s Vyšehradem byl přece jen znatelný určitý progres, historicky
první hráč tmavé pleti v dresu prostějovského eskáčka
předvedl několik zdařilých přihrávek, přenesení hry, zapojoval se do obranné fáze a pracoval pro tým. I tak jej musel kouč
Aleksijević v závěru utkání napomenout, aby byl opatrný
a nepovažoval už utkání za dohrané. Herně ale duel
zvládl velmi dobře a naše ocenění si bezesporu zaslouží.

SOLOMON OMALE

TÝDNE PODLE

DIVÁÁKŮŮ, BEZ TRENNÉRA. ALEE ZAA TŘI BOODY!
HRÁČVEČERNÍKU BEZFotbalisté
4')+107#0'$#-67.0ª5+67#%'
Prostějova poskočili na šestou příčku
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Nastávají velmi vhodné chvíle k tomu, abyste se druhým svěřili se svými city.
Prostějovanům bude přát štěstí při navazování nových vztahů, ale i jiných
kontaktů s lidmi, kteří byli do současnosti pro všechny neznámými.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Přestože
i nadále budou pokračovat dobré
vztahy i nálada uvnitř rodinného
kruhu, jedné nepříjemnosti se nevyhnete. Váš partner vás obviní
z nevěry a vy budete mít hodně co
vysvětlovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Celý život
jste zvyklí skákat, jak ostatní pískají. Nyní ale konečně najdete v sobě
chuť vzdorovat, což je dobře. Stůjte
si za svým názorem i ve chvíli, kdy
vám bude vyhrožováno. Nic nemůžete ztratit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nekažte si radost prkotinami, kterými
se zaobírají jiní. Pracujte si podle
svého tempa a nic vás nesmí vykolejit. Pokud nedáte na řeči druhých,
určitě tento týden dosáhnete velmi
dobrých výsledků.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V domácím
prostředí budete vládnout, ovšem
v práci budete pod vlivem jiných.
Nezbyde vám nic jiného než to osm
hodin přežít ve zdraví a doma si
opět bouchnout pěstí do stolu. A to
vám vyhovuje.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nespěchejte
při rozhodování u důležitých záležitostí, zbrklost se vám může šeredně
vymstít. Jednejte s chladnou hlavou
a raději dvakrát měřte, než do něčeho říznete. A pozor na své chatrné
zdraví.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Pokud
si ze svého účtu budete vybírat nějaký větší finanční obnos v hotovosti,
buďte maximálně opatrní. Kolem
vás se budou pohybovat lidé, kteří
mají za lubem něco nekalého. Všímejte si okolí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud
pocítíte bolesti hlavy, bude to jen
z toho, že se v práci zbytečně stresujete. Máte přece okolo dostatek
kolegů, kteří by vám mohli pomoci.
O víkendu si každopádně odpočiňte, nejlépe v přírodě.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Váš šatník potřebuje urgentně doplnit, během zimy byste totiž neměli skoro
co na sebe. Můžete si klidně dovolit
utratit více peněz za nové oblečení. A pokud půjdete do obchodu
s partnerem, myslete i na něho.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Do
cesty se vám zcela náhodně připlete
osoba, kvůli které se vám rapidně
může změnit život. Pokud si dotyčného jedince nevšimnete, bude to
jen dobře. V opačném případě buďte na pozoru.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Jste zvyklí zahánět nervozitu
a stres přejídáním, tomu ale co nejdříve utněte tipec! Podívejte se na
sebe, je na čase udělat něco pro své
tělo. Začněte se pohybovat, nejlépe
každý den běhejte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vsadíte na týmovou práci a děláte dobře!
V poslední době jste se snažili dělat
hodně věcí po svém, což se ne vždy
vyplatilo. Pokud vám někdo pomůže, dočkáte se mnohonásobně lepších výsledků.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pokud se
vám něco podaří, musíte o tom dát
vědět! Chybí vám totiž schopnost
svoji dobrou práci prodat. Pochlubte se, není to nic proti morálce
a nikdo vám nebude vyčítat ani neskromnost.

nákupní
servis
pro vás

Hanácká vodka 37,5% 0,5l
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-

182,90

182,90

99,90

182,90

299,00

-

-

298,00

229,00

269,00
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249,00

399,0,
(0,7l)

219,90

219,90

229,90

319,00

Becherovka 38% 0,5l

149,90

209,00

209,90

149,90

209,90

149,90
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339,00

229,00

339,00

339,00

239,90

-
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179,00
(33%)

129,00

179,00

188,90

149,90

179,00

Alkoholické nápoje obsahují přes 0,75 objemových procent ethanolu. Jejich
požití způsobuje opilost: v menších dávkách (v závislosti na metabolismu
jedince) uvolnění a euforické stavy, nebo pocity napětí, ve větších dávkách
útlum, nevolnost až otravu. K občasným oslavám a příležitostem se ale určitě
hodí vědět, že nejlevnější Hanáckou vodku i Heffron rum zakoupíte v Tesku.
Slivovici od Jelínka a Fernet stock nabízí nejvýhodněji Lidl. Kdo rád Božkov
Republica, může navštívit Billu či Kaufland, kde společně s Albertem a Penny
marketem nabízejí za nejnižší cenu i legendární Becherovku.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 4. října.

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

RÙZNÉ...

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální
péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
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Naprostá většina, přesně jedenadevadesát procent podnikatelů,
neplánuje pustit se do konfliktu se
státem kvůli škodám, které jim způsobila vládou na jaře preventivně
přijatá mimořádná opatření. Vláda
jim nařídila uzavřít provozovny, což
pro většinu znamenalo přestat či výrazně omezit podnikání s tím, že pro
zaměstnance neměli práci. Vyplývá
to ze šetření Hospodářské komory
mezi osmi sty podnikateli.
Hlavním důvodem je obava z případného neúspěchu, která od sporů o náhradu škod odrazuje zejména malé
podniky. Tři z deseti podniků uvádí,
že vládní kompenzace, státní záruky
a jejich vlastní finanční rezervy jim
pomohly jarní lockdown překlenout,
a proto nebudou o náhradu škod usilovat.
Někteří ministři se podnikatele
snažili od případných žalob odradit

tvrzeními, že škody jim nezpůsobily
vládní preventivní kroky, ale samo
onemocnění covid-19. Ministerstva
se už při přípravě programů pomoci
snažila do jejich podmínek zanášet
ustanovení, kterými by se podnikatelé zavázali, že obecně nebudou
stát žalovat o náhradu škody. Po intervencích Hospodářské komory od
toho ustoupila a v podmínkách podpor se objevily měkčí verze, podle
nichž si podnikatelé nebudou nárokovat úhradu škody v oblasti, v níž
přijmou kompenzace.
Ze šetření přitom vyplynulo, že jen
necelá desetina podnikatelů je přesvědčena, že nárok na náhradu škod
nemá. Podle právních analýz Hospodářské komory je stát za vzniklé škody zodpovědný. Otázkou může být
právě výše a rozsah náhrady škody.
Šetření se uskutečnilo ještě před přijetím dalších restrikcí na podzim.

Z toho důvodu je pravděpodobné,
že počet podniků, které budou žalobu zvažovat, bude aktuálně vyšší.
V srpnu podat žalobu zvažovalo šest
procent firem, zejména v oblasti osobních služeb.
Hospodářská komora ČR rovněž připomíná, že vládní finanční opatření
z jara letošního roku byla sociálně motivovaná, cílem bylo udržení zaměstnanců v podnicích, aby neodcházeli na
Úřad práce ČR (program Antivirus),
a zajištění či náhrada základních příjmů pro OSVČ, jejichž podnikání bylo
omezeno (kompenzační bonus, ošetřovné). Pomoc na podporu vlastního
podnikání byla spíš nepřímá (např.
prominutí, odpuštění a odložení platebních povinností vůči státu, odložení splácení soukromých dluhů, úvěry
jištěné státem, omezení možnosti dát/
dostat výpověď z nájmu, příspěvek na
nájemné).
TZ HK ČR

elektrické energie

Heffron rum 38% 0,5l

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Provoz funguje v režimu on-line.
Najdete nás na www.mccipisek.cz
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Oznámení o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: ALKOHOL...

Naše
4'57/¦

Pondělí 9. listopadu 2020
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Konstelace hvězd Prostějova
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SVAZ NESLYŠÍCÍCH
ANEDOSLÝCHAVÝCHOSOBVČR,z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu: úterý
od 8:30 do 11:30, středa od 8:30 do
11:30 a čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).

1ÔFEQMBUO-FWOÎK¥V¨UPOFCVEF

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ponikev, Dzbel,
Obec: Jesenec
Obec: Kostelec na Hané
Jesenec, Ladín
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do Dne: 27. 11. 2020 od 7:30 do
Dne: 23. 11. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
16:00 hodin. Vypnutá oblast: celé Jesenec č. p. 133 a 137.
Přemyslovka s č. 921, 927.
obce Ponikev (mimo ZD), Dzbel, Obec: Želeč
Obec: Brodek u Prostějova
Jesenec (mimo část napájenou Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do Dne: 30. 11. 2020 od 7:30 do
z TS 3. Špice). Ladín - část obce 13:00 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně od č. 41 a 37 po část obce napájená z TS Želeč ulice Květná od č. 373 po č.
konec obce směr Ponikev. Areál Hliník: oboustranně ulice od č. 382.
Pila Ludmírov (Ponikev na kopci). 21 a 66 po č. 146 a 82, dále č. 229, Obec: Koválovice u Tíštína
Odběratelské trafostanice: Dzbel 222, 224, 220, 219, 12. Ulice od Dne: 2. 12. 2020 od 7:30 do
ACHP (č. 300800), FVE Jesenec č. 69 a 237 po č. 186 a 241, od č. 13:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
(č.702092).
82 po č. 86, oboustranně ulice od obec Koválovice u Tištína (mimo
Obec: Plumlov
č. 242 a 212 po č. 240 a 235. Ulice areálu ZD).
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do od č. 93 po 116, ulice od č. 89 po Obec: Držovice
15:30 hodin. Vypnutá oblast: 122, ulice od č. 98 po 94. Ulice od Dne: 2. 12. 2020 od 7:30 do 15:30
část města Plumlov s ul. Běliska, č. 238 po č. 244 včetně lokality hodin. Vypnutá oblast: Držovice Na Hrázi, V. B. Plumlovské, novostaveb. Oboustranně ulice celá ul. Za Branou, U Hřbitova s č.
Podzámčí s č. 144, 145, 146, 147, od č. 123 a 147 po č. 149 a 142. 291, 292.
148, 150, 151, celý areál zámku Část obce Želeč: oboustranně Obec: Rakůvka
Plumlov, Tyršovo nám. od č. 346 ulice od č. 64 a 22 po konec obce Dne: 4. 12. 2020 od 7:30 do 15:00
(kamenictví) po č. 113 (restaurace směr pískovna s č. 218. Dále ulice hodin. Vypnutá oblast: část obce
Pácl) včetně.
od č. 188 a 159 po konec obce Rakůvka: jednostranně ulice od č.
Obec: Prostějov
s čísly 187 a 180.
29 po č. 21 a dále ulice po konec
Dne: 25. 11. 2020 od 7:30 do Obec: Prostějov
obce směr Ochoz.
15:30 hodin. Vypnutá oblast: celý Dne: 27. 11. 2020 od 7:30 do Obec: Prostějov
areál kasáren Prostějov, Letecká. 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Dne: 4. 12. 2020 od 7:30 do
Odběratelské trafostanice: Letiště Krapkova - jednostranně od č. 2 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
1 (č. 300647), Letiště 2 (č. po č. 24 + garáže, ul. Fanderlíkova Lužická č. 4 - 12.
300645).
- od č. 27 po č. 35 a č. 60.
E.ON Distribuce, a.s.
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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!

29

sport

www.vecernikpv.cz

Pondělí 9. listopadu 2020
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NEJ sestava krajského přeboru?

NECHYBÍ ANI HRÁČ LIPOVÉ!
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV O Nejen první a druhá liga se dočkají vyhlášení sestavy měsíce nebo nejlepších hráčů.
Obdobné soutěže, byť ne tak populární, se občas objevují i na nižších úrovních. Třeba v krajském přeboru. Jednu takovou spolu vyhlásily Pivovary Lobkowicz a sportovní server www.fotbalunas.cz. Do
hledáčku si vzaly právě krajský přebor v Olomouckém kraji, v němž má Prostějovsko dva vyslance.
A v sestavě podzimu se objevila i hvězda Lipové!

Ondrej Milar WRTQUVąGFX\CFW D[NX[DT¾PFQPGLNGRwÊHQVDCNQXÆLGFGP¾EVM[MTCLUMÆJQRąGDQTW
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Za oběť koronaviru padl
i 33. ročník zápasnického
Memoriálu Frištenského
PROSTĚJOV Abrahámoviny měl
letos oslavit tradiční turnaj v zápase
řecko-římském Memoriál Gustava
Frištenského. Jeho pořadatelé z oddílu TJ Sokol I Prostějov plánovali
na 10. října do sokolovny na Skálově náměstí už třiatřicátý ročník, ten
však byl nakonec vinou šíření nemoci covid-19 definitivně zrušen.
V době před uskutečněním prestižní
akce se koronavirus v České republice opětovně rozmáhal, tím pádem
se zpřísňovala i hygienická opatření.
Úplný zákaz sportování ve vnitřních
prostorech sice platil až od 12. října,

SONDA
MARKA

SONNEVENDA

ale ani o dva dny dříve by Memoriál
Frištenského 2020 nešlo při plánované účasti více než stovky zápasníků na
malém prostoru bezpečně uskutečnit.
Proto organizátoři raději vše odvolali.
Vzhledem k přetrvávající zdravotní
situaci v zemi není momentálně v plánu žádný náhradní termín, tím pádem
33. ročník s velkou pravděpodobností
vůbec neproběhne. Známé prostějovské klání přitom patří mezi republikově významné podniky s mezinárodní
účastí, například loni jej slavnostně
zahajoval slavný MMA bojovník a bývalý zápasník Karlos Vémola. (son)

Foto: Michal Sobecký

„Nominace mě překvapila, jelikož co jsem měl možnost se setkat s hráči na mé pozici, tak byli opravdu kvalitní. Tudíž je mi potěšením a příjemným překvapením, že tu jsem já,“ řekl stoper Lipové Ondrej Milar. Ten ze svého postu
dosud dal tři branky a patří ke stabilním hráčům základní sestavy. Zároveň také řekl, čím právě on přispívá týmu,
kterému za jeho práci poděkoval. „Snažím se, do zápasu dám maximum, asi jako všichni ostatní. Tedy poctivě zápas
odbránit a když se naskytne nějaká standardka, tak nejlépe skórovat. Což se teď bohužel tolik nedařilo,“ poznamenal
Milar. S nadsázkou pak přijal to, že byl zařazen mezi záložníky. Ondrej Milar pak ve skutečnosti není jedinou prostějovskou stopou ve vybrané jedenáctce. V Určicích a zejména pak v Konici v minulosti hrál rovněž Pavel Kryl, Petr
Dragon zase dříve nastupoval za Lipovou a Protivanov. Někdo z vybraných členů podzimní jedenáctky pak může
být také konečným vítězem ankety. Hlasovat je na internetu možné až do 16. prosince.

+RNHMLVWpDIRWEDOLVWpSRPiKDMt]GUDYRWQtN÷P
PROSTĚJOV Smysl pro pomoc
v důležitých časech prokázaly dva
profesionální prostějovské kluby. Hráči „A“-týmů LHK Jestřábi
Prostějov a 1.SK Prostějov se spojili a společně s vedením vybrali
peníze pro pracovníky na covid
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. Za vybrané peníze zakoupili
občerstvení a v pondělí po poledni předali dar zdravotníkům.

Eva REITEROVÁ
Pandemie koronaviru znamená již
po dobu osmi měsíců největší zátěž
hlavně pro lékaře, sestry a další zaměstnance nemocnic. Ve vrstvách
ochranných pomůcek tráví mnohdy
celé hodiny, únavu neskrývají, avšak
nepolevují. Vědí totiž, že na nich závisí lidské životy. Prostějovští hokejisté a fotbalisté se společně s trenéry
a vedeními v této nelehké době rozhodli, že vyberou peníze a zakoupí
zdravotníkům na covid oddělení
Nemocnice Prostějov občerstvení,
které jim přijde vhod během jejich
těžké práce. „Koupili jsme nějaké
tyčinky, džusy, coly a energy nápoje,“
prozradil Václav Meidl, marketingový manažer hokejistů.
Hráči obou mužstev jsou za práci
zdravotníků v boji proti koronaviru
velice vděční. Tímto gestem v podobě daru s občerstvením chtějí
kluby poděkovat lidem, kteří jsou
v první linii. Věří, že unaveným zdravotníkům jejich dar alespoň trochu
pomůže a usnadní jim jejich práci.

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

„Myslím si, že všichni v této nelehké době vidíme, jaké to je. Víme, že
nemocnice, doktoři a sestřičky mají
podstav. Pracují v rámci svých možností. Věřím, že jim to po dlouhé
době v těch ochranných oblecích
přijde vhod. Domluvili jsme se, že
každý dá nějakou tu korunu a nakoupí se pro ně tyto věci, které jsou
podle mě skvělé,“ říká Dominik Hrníčko, útočník LHK Jestřábi Prostějov. Při předávání kabinu Jestřábů
dále zastoupili sportovní manažer
Jiří Vykoukal a marketingový manažer Václav Meidl. „Do nemocnice

jsme chodili na různé testy již před
touto situací a chodíme se testovat
i teď. Z toho důvodu jsme chtěli
podpořit alespoň nějakou drobností
ty, kteří s virem bojují a jsou mu nejblíže. Skládala se na to společně celá
kabina i vedení týmu,“ sdělil David
Píchal, útočník 1.SK Prostějov. Spolu s ním na předávání daru z 1.SK
Prostějov přišli asistent trenéra Matěj Vybíhal a kustod Tomáš Čepa.
V prostějovské nemocnici jejich nápad kvitují. Dar od sportovců, který
zaplnil dva vozíky, v pondělí 2. listopadu po poledni převzali primář
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Takové zvolání se ozývá mezi českými sportovními
fanoušky od začátku minulého týdne, kdy nový ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že vláda ČR
udělí výjimku k brzkému restartu profesionálních
týmových soutěží při splnění přísných hygienických podmínek.
Tenhle projekt si doslova vymodlily hlavně fotbal
a lední hokej pro své dvě nejvyšší soutěže, připojila se k němu také další největší kolektivní odvětví
v zemi basketbal, volejbal a házená. Tedy sporty,
kde si hráči a hráčky tuzemské elity svou činností
vydělávají na živobytí.
Během uplynulých dnů se pak vedla intenzivní až
horečnatá jednání o tom, co vše budou muset kluby splnit, aby výjimku skutečně dostaly a soutěže se
mohly reálně rozjet. Soubor protikoronavirových
opatření je přitom dost obsáhlý i nekompromisní.
Nejvíc tlačila na pilu opětovného rozjezdu fotbalová generalita (Fortuna:Liga a Fortuna:Národní
liga) a hokejová vrchnost (Tipsport extraliga), jejichž top soutěže už opravdu zase běží. Plejeři tak
mohou pracovat, příznivci se bavit alespoň u televizních obrazovek.

Zatímco fotbalu i lednímu hokeji se tedy podařilo
bleskově nahodit vychladlé motory, u dalších zmíněných sportů návrat zdaleka neprobíhá v tak kvapíkovém tempu. Proč? Basketbalové, volejbalové a házenkářské oddíly minimálně zčásti váhají, stejně jako
hokejová Chance liga.
Jedním z důvodů je nutnost logistického zajištění
tak, aby se povedlo splnit všechna hygienická opatření. Pro fotbal nešlo téměř o žádný problém, neboť
v podobně přísném režimu fungoval již před druhým nouzovým stavem, extraligový hokej se bryskně přizpůsobil.
Leč další odvětví většinou vůbec nemají ani trochu
srovnatelné možnosti personální – a především ekonomické. Tudíž zajistit konání soutěžních duelů v naprostém anticovidovém režimu pro ně není žádná
hračka, ani náhodou.
Do popředí přitom vystupují extrémně vysoké finanční náklady na pravidelné testování před každým
zápasem vyčíslené pro jeden klub na plus mínus padesát tisíc korun. Vynásobte si to počtem střetnutí
a dojdete k jasnému závěru, že na tohle prostě některé
oddíly v současné prekérní době nebudou mít peníze.

Pořád okolo sebe slyším: „Buďte zodpovědní, dodržujte všechna hygienická nařízení, radši vůbec nikam
nechoďte a buďte zavření doma, abyste neohrozili
rizikové skupiny obyvatel v čele se starými lidmi!“
Tohle je momentálně absolutní priorita celé planety
Země.
U nás v České republice jsme však tohle dogma ještě
znásobili. Například zákazem veškerého sportování
(kromě aktuálních výjimek pro profíky), takže výkonnostní sportovci, hobbíci a zejména děti a mládež
nebudou dělat více než měsíc (minimálně) skoro nic.
Leckdo namítne: sport i pohyb jsou ve srovnání se zachováním života zbytné věci. Zčásti je to samozřejmě
pravda, ale nejen já říkám, že zjednodušeným řešením
koronavirového problému plošnými stopkami doslova ničíme lidské kvality budoucí generace.
Vrcholem navíc jsou zavřené školy a nahrazení normální výuky distanční formou. Sám na vlastním jedenáctiletém synovi pozoruji, jak se při tomto nouzovém systému i za relativně krátkou dobu ve všem
viditelně zhoršil. A k dopadům intelektuálním a vědomostním ještě připočítejme ty fyzické i psychické.
Vyrostou nám nešikovní hlupáci.

anesteziologicko-resuscitačního
oddělení Martin Pomajbík, a Marie
Jouklová, hlavní sestra Nemocnice
AGEL Prostějov. „Aktuálně máme
čtyři oddělení pro covid a šestnáct
akutních lůžek. V ochranných oblecích jsou zdravotníci tři až čtyři hodiny. Tento dar pro ně bude
pomoc, ale zároveň i pohlazení za
jejich práci,“ přiznává Pomajbík.
Lékaři i ostatní personál nemocnice
jsou v těchto těžkých dnech vděční
za každou pomoc od dobrovolníků. Nadšení proto neskrývaly ani
sestřičky, které pro dar přišly.
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SE NEKONALO

FOTBALOVÝ KRAJ:

fotbal extra - 4. díl
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Jiří Ševčík (Rapotín)
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6 – Martin Kocourek (Velké Losiny),
5 – Dušan Dostál (Litovel), 4 – Adam
Bříza (Jeseník), Jaroslav Kožela a Vlastimil Knýř (oba Mohelnice), Lukáš Teofil
(Dolany), Zdeněk Bartoněk (Medlov),
Martin Rybka (Želatovice), Ondřej Žák
(Velké Losiny), Jiří Mráz (Jeseník).
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10 hráčů včetně Tomáše Hrušáka
(Lipová).
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932 – Jiří Ševčík (Rapotín), 931 – Miroslav Nejezchleb (Lutín), 930 – Jan
Fišara, Martin Jindra a Vojtěch Nakládal
(všichni Litovel), 927 – Ondřej Milar (Lipová), 925 – Martin Kocourek
a Jakub Zatloukal (oba Velké Losiny),
921 – Jaroslav Juřátek, David Kopřiva
a Martin Kuba (všichni Šternberk), David Hrabal a Viktor Kocian (oba Brodek
u Přerova).
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1 – Matěj Šinogl a Tomáš Indra (oba
Velké Losiny), Jiří Mráz (Jeseník),
Lukáš Obruča (Lipová), Jan Nehyba
(Ústí), Pavel Kryl (Šternberk), Tomáš
Čtvrtníček (Želatovice).
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FK Šternberk
Sokol Ústí
TJ Sigma Lutín
SK Lipová
)&äHODWRYLFH
Velké Losiny
7DWUDQ/LWRYHO
FC Dolany
TJ Jiskra Rapotín
FK Jeseník
).0HGORY
%URGHNX3ĜHURYD
).0RKHOQLFH
7-6RNRO%RKXĖRYLFH
6XONR=iEĜHK
FC Kralice na Hané

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

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem
méně odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020
přídomek „divný“, v regionálním fotbalu můžeme zajít ještě dál
– „strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro 2020
vůbec nezačalo a podzim už je po deseti odehraných kolech
taky hotový.
I v nich 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 momentů bylo ve
zkráceném podzimu 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? Na stránky Večerníku se v této smutné pauze
vrátil seriál FOTBAL EXTRA, tedy dvě strany věnované uplynulé
půlsezóně. Postupně si na nich představíme dění v jednotlivých
soutěžích. V předcházejících třech částech jsme se věnovali resumé a globálnímu ohlédnutí. Ve 4. dílu se podíváme na bilancování krajského přeboru, příště přineseme statistiky, zpravodajství a rozhovory z fotbalové Konice. V dalších vydáních se
pak postupně dostaneme k „B“- skupině I.A třídy Olomouckého
KFS, jeho I.B třídě a dále budeme pokračovat okresními či mládežnickými grupami. Nezapomeneme ani na ženy, kde se toho
rovněž na podzim nemálo stalo.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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regionálnímu rivalovi většinu zápasu horším týmem.
Pro Kralice na Hané to však může být
po nepovedeném podzimu jen slabá
náplast. Tým je poslední, navíc není
bodově v kontaktu se zbytkem pole.
A i když bod z posledního podzimního
utkání přeci jen může být pozitivním
znamením, mužstvo je v kritické situaci. O nedostatcích se ví. „Dostáváme
strašně moc branek ze standardek,“
posteskl si mimo jiné předseda klubu
Jan Novotný. Ten navíc koncem sezóny
musel řešit také změnu na postu trenéra – po nepřesvědčivých výsledcích totiž byl od týmu odejit hrající kouč Petr
Gottwald, který i v pokročilém fotbalovém věku měl zjevně na trávníku týmu
co dát. S mužstvem si ale zřejmě moc
nerozuměl, což bylo evidentní na změně klimatu v kabině, která po tomto
kroku nastala.
Fotbalové Kralice na Hané tedy leží až
na samém dně. A potýkají se s podobnými problémy jako v minulém ročníku,
zejména v jeho začátku – dostávají poměrně hodně gólů, naopak samy se na ty
své nadřou. Neproměňují šance a letos se
k tomu přidaly problémy taky v brankovi-

Foto: Michal Sobecký

Lipová ke čtvrtému týmu nepotřebovala žádné vysoké výhry. Často jí stačily ke
třem bodům pouhé dvě branky. K tomu
u týmu patří rovněž udržení těsných
výsledků, které se podařilo třeba proti
Bohuňovicím nebo Jeseníku a Zábřehu.
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Zatímco v regionu mají týmy téměř
vždy nějakého TOP střelce – Protivanov
Grmelu, Určice Štěpánka nebo Kostelec
na Hané Preislera – v případě Lipové
jsou góly rozloženy víceméně rovnoměrně. Prosadilo se hned devět hráčů,
což je nejvíce z vedoucí pětky týmů
v krajském přeboru. Zkrátka platí, že pokud některý z ofenzivně laděných hráčů
nemá den, zaskočí jiný. To může soupeřům dělat větší problémy, než bránit jediného kanonýra.
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I v tomhle směru Lipová navázala na
předešlý ročník, kdy se celku dařily podobné husarské kousky.

že kouč s týmem trávil hodně času. Přesto
však je třeba poznamenat, že většina hráčů
je v Kralicích už nějaký ten pátek: Baran,
Hlačík, Němčík, Prokop, Cibulka a dalo
by se pokračovat. Přitom už v minulosti
výběr, kde byli kostrou mimo jiné i tito hráči, ukazoval, že na tuto úroveň bezesporu
má. A i když třeba ne na jeho špičku, tak
na horší průměr určitě. Sám jsem pak byl
přítomen třem podzimním představením
Kralic – jednomu přípravnému zápasu
a dvěma soutěžním utkáním. Nutno říct,
že vyloženě horším týmem byly Kralice
pouze v onom přípravném utkání, kdy
byly viditelně pomalejší a méně kombinač-

žen jak z kluků, kteří už mají něco za sebou,
tak jsou u toho i mladí,“ konstatuje trenér
Lipové.
Mužstvo se během léta změnilo, odešel
například Petr Novák. „Odchody byly většinou domluvené dopředu. Příchody jsme
naopak řešili na poslední chvíli, ale myslím
si, že celkově ten tým na kvalitě neztratil.
Naopak, dle mého je ještě o něco silnější,
než byl minulou sezónu,“ říká sebevědomě
trenér. Čísla mu nicméně dávají zapravdu.
Zdá se zkrátka, že Lipová se po všech stránkách aklimatizovala v krajském přeboru.
V odehraných duelech lze ale přesto vysledovat jednu viditelnou bolístku: zápasy
proti nejkvalitnějším celkům. S týmy v popředí tabulky se totiž Lipové vyhrát nepodařilo. „Proti Ústí jsme po zásluze prohráli.
Podle mě jsme předvedli jeden z nejslab-

jarní část ligy, tak je čeká stejný boj i letos.
Mužstvo je na tom přitom výsledkově nejhůře za poslední roky. Soupeři často podlehne i o tři a více branek, dostává nespočet gólů, rovněž nezvládá důležité pasáže
zápasů. Šance? Ty Kralice mají. Občas se
ale zdá, jako by při nich hráči měli buď
svázané nohy, nebo zavázané oči. Až tak
moc Kraličtí spalují cokoli, co by sneslo
označení „šance“. Náladě možná příliš
nepomohlo ani pozdější hodnocení dnes
již bývalého trenéra Petra Gottwalda. Ten
poznamenal, že ho to sice mrzí, ale že současný tým prostě na krajský přebor nemá.
Zde si ale dovolím polemizovat. Je pravda,

pravidelně vyhrávat a potvrdit postavení
na špici tabulky. „Spokojenost s tím, co
jsme odehráli, určitě je. Chtěli jsme hrát
v horní polovině a to se nám daří,“ usmívá se Pavel Růžička (na snímku).
Jeho tým v deseti zápasech sedmkrát vyhrál,
navíc často mu k tomu stačily třeba jen dvě
branky. Podobně jako v předešlé sezóně.
„Samozřejmě jsme zapracovali další nové
hráče. Tato sezóna byla určitě těžší než ta
předchozí, kdy jsme byli nováčky a neměli
jsme de facto co ztratit. Letos už jsme obhajovali ty příčky z minulé sezóny. Pro nováčka je druhá sezóna v soutěži vždycky těžší,“
uvědomuje si Růžička. Ten vede poměrně
mladý výběr, nachází se v něm jen jediný
třicátník. Nevnímá absenci zkušenějších
plejerů jako nevýhodu. „Myslím si, že nám
žádný veterán neschází, protože tým je slo-

ně zdatné než soupeř. Proti Lipové i Lutínu
dokázaly naopak zahrát velice solidně.
S čím se dá naopak s trenérem Gottwaldem bezvýhradně souhlasit, to je produkce
kralické mládeže. Ano, Petr Gottwald má
smutnou pravdu v tom, že Kralice negenerují vlastní hráče do áčka. Jenže pomalu
ani do béčka. Kralická mládež zkrátka
chřadne, přichází trvale o hráče, týmy
i prestiž. I to přispívá k tomu, že tým v krajském přeboru sahá do zásob 1.SK Prostějov. Jak moc je ale tohle výhodné?
Kralice zkrátka nemají za sebou jednoduché roky. A je zatím těžké odpovědět, co by
jim ze současného marasmu mohlo pomoct.

ších výkonů v sezóně,“ uvádí Pavel Růžička
a hned pokračuje s dalším hodnocením. „Se
Šternberkem nám chybělo trochu štěstí při
penaltě za stavu 0:1. Kdybychom vyrovnali,
zápas by se asi vyvíjel jinak. U toho zápasu
nemám klukům co vytknout, protože jsme
hráli s jednoznačně nejkvalitnějším týmem
soutěže a bylo to relativně vyrovnané.
A s Želatovicemi jsme si to po individuálních chybách prohráli sami,“ ohlíží se zpět
za podzimními šlágry. Drama však z těchto
proher nedělá. „V některých zápasech jsme
zkrátka měli štěstí a dosáhli dvou nebo tří
bodů, v těchto nám to ale nevyšlo. I tak ale
celkově panuje spokojenost,“ uzavírá Pavel
Růžička.

I@ÜGJIDh

(QVQ+PVGTPGV

néra, posilách i finanční situaci se vyjádřil pro Večerník předseda kralického
klubu Jan Novotný.
yy Jak vypadá současná situace ohledně nového trenéra? Jste už s některým
z kandidátů domluveni?
„Zatím jsme stále ve stádiu hledání. Máme
rozjednaného jednoho kandidáta, ten nám
potvrdil, že by do toho šel a pokusil by se
o záchranu, pokud bude z naší strany zájem.
Zatím to ale i nadále řešíme a zvažujeme
možnosti. Může se také stát, že u mužstva
zůstane Lukáš Krobot. Může se ale také
stát, že nakonec přivedeme někoho úplně
jiného.“

yy Jaké budou hlavní cíle pro tu delší
zimní pauzu? Dají se i očekávat nějaké
změny v kádru?
„Prvořadým úkolem pro nás bude sehnat
nějaké hráče, protože situace, jaká panuje,
dobrá není. Určitě tak budeme chtít sestavu
posílit o pár jmen a pokusit se udělat maximum pro záchranu v krajském přeboru.
Posily zřejmě ale budeme řešit až s novým či
staronovým trenérem, aby mu zapadaly do
jeho plánů. Počítáme s tím, že nás nečeká nic
lehkého, ale určitě nic nevzdáváme a věříme,
že do Kralic se budou moci i v dalších sezónách chodit lidé dívat na krajský přebor.“
yy Půjde tedy s největší pravděpodobností o změny směrem dovnitř, ale i ven?
„Vypadá to tak, v první řadě půjde o to
vhodně posílit. Hlavně chci na klucích vidět, že se budou na hřišti prát nejen za sebe,
ale také za Kralice, což mi v poslední době
na hřišti chybělo. Na vše je však zatím dostatek času.“
yyDalo by se v uvozovkách říct, že ta nucená koronavirová pauza přišla po sportovní stránce vhod? Přece jen přijde prostor pro nového trenéra se s mužstvem
důkladněji seznámit i připravit ho na boj
o záchranu.
„Asi bych to mohl potvrdit. Ležela na mužstvu i deka, ze které se těžko dostávalo. Na
druhou stranu v současné době nikdo neví,
kdy kluci budou moct být zase pospolu.
Teď mají samozřejmě nějaké své individu-

ální plány pro přípravu, ale kontakt zkrátka
určitě chybí. Uvidíme, jak se situace bude
vyvíjet dál. Nejspíš nám to přijde vhod, ale
když jsem viděl poslední zápas se Zábřehem, kde kluci ukázali bojovnost a zlepšili
obranu, navíc získali bod na půdě favorita,
možná by se na těch posledních pár zápasů
zvedli, ale to už jsou jen spekulace.“
yy Po zrušení jarní části přišel další fotbalový výpadek. Ovlivní to nějakým
způsobem také finanční situaci klubu
a jeho chod, nebo vás nyní tato otázka
netrápí?
„Po finanční stránce se nás ta situace naštěstí nedotkla. Většinu peněz, které máme,
dostáváme od městyse, za což jeho vedení
moc děkujeme. Když se nehrálo na jaře, tak
jsme se pustili do rekonstrukce šaten, a ještě
jsme spravovali venkovní toalety, dělali jsme
novou jímku. Na tyto akce jsme dostali i nějaké peníze z krajského fotbalové svazu.
Letošní rok tak byl alespoň v tomto ohledu
bez problémů.“
yy A do příštího roku se situace nezmění?
„Už jsem předal zastupitelstvu návrh, kde
jsme podali žádost o finanční příspěvek ve
stejné výši jako v minulém roce. Probíral
jsem tuto situaci se starostkou i místostarostkou, obě dámy jsou nakloněny fotbalu,
ale vše bude záležet samozřejmě na zastupitelstvu. Pevně věřím, že i tam to dopadne
dobře, bez problému.“

uvědomuje si předseda FC Kralice na Hané Jan Novotný
PROSTĚJOV Prvních deset kol v krajském přeboru se Kralicím absolutně
nevydařilo, když nedokázaly vyhrát byť
jen jediný zápas. Ve třech duelech se jim
podařilo dojít k penaltovému rozstřelu
a připsat si tak do tabulky alespoň tři
body. I tak však zůstaly jediným mužstvem, které na podzim nezvítězilo, což
po devátém dějství stálo místo i trenéra
Gottwalda. A na lavičku usedl staronový trenér Lukáš Krobot. Zatím je však
otázkou, zda to byla dočasná volba, či
dlouhodobé řešení. Předseda klubu
prozradil, že kandidátů na horké křeslo
směrem k záchraně je více. O volbě tre-

PROSTĚJOV Rychlonohý hráč, technik, ale taky solidní střelec. Taková
je v krátkosti vizitka Tomáše Fialky
(na snímku) nastupujícího buď jako
záložník, nebo coby útočník Lipové. I přes aktuální menší počet odehraných minut plní dvaadvacetiletý
fotbalista v týmu důležitou roli. V sezóně 2018/2019 podpořil postup do
krajského přeboru osmi brankami
a i v nejvyšší grupě pod hlavičkou
O KFS se činil. Na podzim však často
zůstával mimo sestavu. Nejen na to
jsme se ptali.
yy Jak jste spokojený s herním projevem mužstva?
„Výkony hodnotím velice kladně, až na
některé maličkosti a možná zapas či dva,
kdy jsme mohli vyhrát určitě v základní
hrací době, ne až na penalty. Třeba s Kralicemi, ale není to poprvé, co se nám s tímto
týmem nedaří... Ale jinak jsme podzimní
část skončili zaslouženě v horní polovině
tabulky, a kdyby bylo trochu víc štěstíčka,
tak bylo i reálné druhé místo.“
yy V čem vidíte hlavní důvod, že je tým
čtvrtý?
„Za sebe si pořad myslím, že s týmem, jaký
máme, můžeme být ještě na vyšších mís-

tech tabulky. Jsme pouhý bod za druhým
a současně třetím místem, přičemž dá se
určitě být před nimi. Tým máme poskládaný skvěle. V bráně nás letos skvěle drží
Holas a do obrany jsme přivedli zdravou
konkurenci na pozici stopera a krajního
beka, což nám loni chybělo. A z mého
pohledu to strašně pomohlo. Dopředu se
občas trápíme s neproměňováním šancí,
ale to přejde a na jaro budeme skvěle nachystaní, za což vděčíme trenérům Matesovi a Růžovi. Myslím, že když se vše sejde, jak má, můžeme se prát o druhé místo
a vyhrávat i vyrovnané zápasy jako doteď.
yy A co vaše hra, jak ji hodnotíte?
„Celkově se odvíjela z mého zranění před
začátkem sezóny v přípravě s Přerovem,
kde jsme sice vyhráli, ale stálo mě to takřka
půlku podzimu.“
yy Co říkáte na svou vytíženost? Jen třikrát jste se vešel do základní sestavy…
„Po domluvě s trenéry jsme zvolili taktiku
nic neuspěchat a zkoušet mě tam dávat
z lavičky, což se párkrát vyplatilo, někdy se
mi zase nepodařilo naskočit do rozjetého
zápasu. Dalším důvodem určitě bylo, jak
se říká, že když se vyhrává, tak se nemění
sestava. Já s touto rolí nějak bojoval v sobě
a musel jsem dokázat jak trenérovi, tak

i sobě, že do základu patřím. Nebylo to
lehké, tým šlapal skvěle a aspoň dvěma
góly jsem mohl pomoct. Jako střídající
hráč se moc necítím, chci hrát pokaždé a každou minutu, co je možné.
Ale jak už jsem řekl, je to týmový sport, hraje 11 hráčů a já si
svoje místo z loňské sezóny
musím zasloužit a obhájit
stabilní výkony.“
yy Jak se v současné době
karantén udržujete fit?
„Pro nás jako hráče z nižších
soutěží je to trochu těžší,
všichni máme zaměstnání,
školu. Někteří jako já máme oboje. Je to těžké, nebudu lhát. A já
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jsem zrovna ten typ hráče, který potřebuje
všechno naběhat a vydřít na tréninku společně, samotnému se mi do toho
moc nechce. Ale chodím si
jednou do týdne s kamarádem zaběhat a doma,
když je čas u televize, si
něco sám zacvičím.“

Bůhví jak by se sezóna v Kralicích odvíjela, pokud by se na startu ročníku podařilo
mužstvu některý z kvalitních výkonů proměnit v tříbodový zisk. Jenže podařenému
výkonu v Losinách scházela koncovka.
A první dva domácí zápasy s Lutínem a Lipovou znamenaly také pouhé dva body za
porážky po penaltách, i když v obou duelech mohli svěřenci trenéra Gottwalda na
tři body pomýšlet. Po těsných porážkách,
kdy více bodů nebylo daleko, přišel výkonnostní propad a deka, která se na mužstvu
držela až do posledního utkání podzimu.
„Především začátek soutěže byl dobrý,
co se týče herního projevu, jenže se nám
nedařilo vstřelit branky ani z vyložených
šancí. Navíc nás velmi srážely individuální
chyby v defenzivě, kterých se postupně kupilo čím dál více. Kdyby se nám podařilo
urvat na startu více bodů, mohli se kluci
chytit, zvednout a sezóna mohla vypadat

jinak, ale to už jsou jen spekulace. Snažil
jsem se ze všech sil mužstvo nakopnout.
Bohužel se to stále nedařilo a s mým
odvoláním jsem počítal. Sám už jsem si
s myšlenkou rezignace pohrával, přece
jen ta deka na mužstvu už byla opravdu
velká, ale já byl vždy bojovník, takže jsem
se nechtěl jen tak vzdát,“ popsal podzimní
nezdar mužstva odvolaný kouč Gottwald.
V desátém a zároveň posledním kole letošního podzimu mužstvo vedl Lukáš
Krobot, který už v Kralicích na této pozici působil. V premiérovém zápase se mu
mužstvo podařilo nakopnout, na více jak
bod to ale v Zábřehu také nestačilo. Do
dalších zápasů už ale vzestup dosavadní
kouč potvrdit nemohl kvůli koronaviru.
Do jarní fáze však visí před kralickým
fotbalem spousta otazníků, na které nyní
nikdo nezná odpověď. Kdo se ujme kormidla s nelehkým cílem udržet mužstvo

Tak černou sérii byste nepřáli ani největšímu nepříteli. Za podzimních deset zápasů se vítězného pokřiku v Kralicích na Hané nedočkali. Tři porážky po penaltovém rozstřelu a alespoň nějaký získaný
bodík mnoho optimismu nepřidaly. S pouhými třemi body tak přezimuje mančaft beznadějně poslední. Při snaze vytáhnout mužstvo z krize skončil na lavičce kouč Petr Gottwald. Zatím dočasně se
mužstva ujal Lukáš Krobot, paradoxně předchůdce Gottwalda. Po
jeho příchodu mužstvo vybojovalo bod v Zábřehu. Další šance na
bodový zisk už však Kralice stejně jako zbytek mužstev na podzim
nedostaly. Po sportovní stránce by však tato pauza mohla mužstvu
hrajícímu nejvyšší krajskou soutěž pomoci. Na případné posílení
a snahu dostat se z výsledkové krize nyní bude mít času dost.

v krajském přeboru? Zůstane u mužstva
dočasný kouč Krobot, jenž už má s kralickým fotbalem zkušenosti, nebo přijde
někdo úplně jiný? Variant je hned několik,
ale jak to nakonec dopadne, zatím nedokáže říct ani předseda klubu Jan Novotný.
„S jedním z kandidátů jsme již domluvení,
že by mužstvo převzal, uvažujeme ještě
i nad dalšími variantami, také je však možné, že u mužstva zůstane Lukáš Krobot,“
prozradil v rozhovoru předseda.
Další velmi důležitou otázkou je, zda a jakým způsobem se podaří mužstvo posílit.
Se současným kádrem očividně nepanuje
zcela spokojenost a změny se určitě dají
čekat. „Za jednu z největších chyb považuji to, že se mi nepodařilo sehnat ještě
nějaké kvalitnější hráče, kteří by dokázali
zvednout celé mužstvo. Určitě by pomohli
i mladým hráčům z Prostějova a mohli se
s nimi lépe vyhrát, aby na tu soutěž měli

dříve. Jenže takových hráčů je opravdu
poskromnu. Momentální kádr by na udržení zřejmě nestačil,“ potvrdil dnes již bývalý lodivod. Přitakával mu také předseda
Novotný. „Nejde říct, že by výsledky byly
pouze chybou trenéra, ale je to vždy ta
první varianta, která se nabízí pro okysličení mužstva. U některých hráčů mi celkově
chybí větší chuť se poprat nejen za své místo v kádru, ale i za kralický fotbal,“ doplnil.
Vše tak zřejmě bude záležet na novém
kouči, který by si nové akvizice vyhlédl
a pokusil se je do mužstva přivést.
Jedno je však už nyní jisté. „Podzim hrůzy“ pro Kralice definitivně skončil a do
jarní části může být pouze lépe. Za patnáct
jarních zápasů je ztráta osmi bodů určitě
dostižitelná, jestli se bude dohrávat i zbylých pět kol podzimní části, je šance ještě
reálnější. Pokud se tedy samozřejmě v Kralicích něco do jarní části změní.
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„Potřebuji společné tréninky, samému se mi Á?<<UH<MQ(M<GD>Á>C $JOOR<G?APIF>DKJGJÜDG
do dřiny nechce,“ přiznává bez obalu Tomáš Fialka

První vyhrání z kapsy vyhání. Tak zní
známé české pořekadlo. V případě fotbalové Lipové ale, zdá se, neplatí. Po úspěšném prvním ročníku v krajském přeboru totiž výběr kouče Růžičky zvládá
i další sezónu v této soutěži. I přes určité
ztráty v hráčském kádru se regionálnímu zástupci z hanácké vrchoviny dařilo
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šti, po odchodu Huňky měl zdravotní problémy Peka a taky jeho nástupce. Navíc se
PXzVWYD
nechytla útočná dvojice Cibulka–Gábor.
Nejen všechny tyto faktory zatím stojí za Nemálo ze zápasů Lipová dokázala
faktem, že Kralicím reálně hrozí nebezpečí uhrát díky skvělému druhému poločasu.
pádu o příčku níže.
A v mnoha případech obracela nepříznivý

Foto: Michal Sobecký

Jestli s něčím mohou být v Lipové spokojení, je to nadmíru vydařené posílení
mužstva. Jak Tomáš Hrušák, tak Lukáš
Obruča týmu pomohli. Oba vstřelili po
čtyřech brankách a stali se tak nejlepšími střelci mužstva. Rovněž Ondřej Král
zasáhl do celé řady zápasů a patřil k nejvytěžovanějším hráčům sestavy.
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vývoj. Příklady? Proti Brodku u Přerova
šlo o vyrovnané utkání, které rozsekl závěr.
Proti Kralicím se Lipová dlouho bránila,
přežila však tlak soupeře, aby nakonec
brala dva body. Proti Medlovu tým trenéra
Růžičky překonal rychlé vedení soupeře.
S Jeseníkem zase tým otočil. Pro trenéra
skvělé zprávy, ten tým má zdravé jádro
a srdce bojovníka.

.UDOLFHQDGSURSDVWt"8çMVRXYQt „Prioritou pro nás bude záchrana v krajském přeboru,“

naopak branku ztrácel. „Podzim bych
zhodnotil ze dvou pohledů, a těmi je
otázka bodů a pohled naší prezentace
na trávníku. Bodově jsme na tom velice dobře, máme velice slušný zisk. Co
se týká naší hry, tam panuje spokojenost tak napůl. Zejména v domácích
zápasech jsme se prezentovali špatnými
výkony,“ ohlédl se kapitán Lipové František Žilka. Kádr se zase tolik nezměnil,
přišli ale třeba Hrušák a Obruča. „V bráně nás letos skvěle drží Holas a do obrany jsme přivedli zdravou konkurenci na
pozici stopera a krajního beka, což nám
loni chybělo,“ přidává záložník Tomáš
Fialka.
Lipová se skutečně prezentuje nejen
aktivní hrou směrem dopředu, ale taky
zlepšenou obranou. Ta inkasovala patnáctkrát a jen jednou dostala více než dvě
branky – od prvního Šternberka. Lipovou naopak musí mrzet derby s Kralicemi, v němž ztratila bod. Navíc byla proti
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Byla to velká sláva, když se před rokem
a něco dostala Lipová opět do krajského
přeboru. Šampaňské teklo proudem, nadšení bylo obrovské. A nemuselo jít přitom
jen o hráče Lipové, zaplesat mohlo i srdce
fotbalových patriotů – na Prostějovsku jsou
opět dva týmy v krajském přeboru! Nadšení ale nevydrželo dlouho. Důvod? Kralice
na Hané a jejich výsledky. Ty ani v době
postupu Lipové nebyly úplně stoprocentní,
nicméně trenéru Krobotovi se tehdy podařilo s předstihem zprvu tápající tým zachránit. Další dva fotbalové podzimy byly ale
hrozné. Také v tom následujícím se Kraličtí
museli prát o záchranu. A pokud se rozjede
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PROSTĚJOV Nejvyšší krajská fotbalová soutěž nabídla v dosavadním průběhu soutěžního ročníku 2020/2021
dominanci Šternberka či Lutína. Ale
taky skvělé výsledky Lipové. Mladý
tým z Prostějovska dokázal, že loňské
úspěchy nebyly náhodné, a skončil na
velmi pěkném čtvrtém místě. Co tomu
tedy z pohledu prostějovského diváka
chybí? Snad jen to, aby se obdobně dařilo taky kralickému celku. Tak tomu
ale není. Tradiční účastník uhrál na
podzim pouze tři body a bude mít co
dělat, aby příslušnost v soutěži vůbec
udržel.
Vezměme to ale popořádku. Lipová
nezačala kdovíjak šťastně a v prvním zápase hned prohrála. Poté ale už zabrala,
a i když si nezapsala nikterak velké série
výher, přesto dokázala z deseti zápasů
ovládnout hned sedm. To je velmi solidní počin. Tým navíc dokázal zvládnout
i těžké bitvy, v nichž vedl jen o gól nebo

Kraličtí neoslnili, Lipová potvrdila formu

Čtvrté místo a celkově dobrý dojem z podzimu po sobě zanechala fotbalová Lipová, která
prakticky zopakovala velmi solidní výsledky z předešlé sezóny a ukázala, že nebyly náhodné.
Tým Pavla Růžičky opět dokázal udělat několik menších sérií výher. Celkově navíc dostával
poměrně málo branek. A i když tým náhodou zjevně neměl dobrý den, přesto nakonec alespoň nějaký bod uhrál. Proč ale celkově Lipová tak zazářila? Na to se pokusíme odpovědět
v následujících řádcích.
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Trenér: Petr Gottwald (1.-9. kolo), Lukáš Krobot (10. kolo)
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Trenér: Pavel Růžička

Tomáš Hrušák
Tomáš Kvapil
Tomáš Musil
Lukáš Obruča
Matěj Vybíhal

Tomáš Fialka
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Denis Přikryl
Zdeněk Stryk
Jakub Výmola

Ondřej Král
Ondrej Milar
Michal Takáč
František Žilka
David Pekař

Tomáš Holásek
Radek Vybíhal
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Zástupce kapitána fotbalistů Kralic Jan Hlačík myšlenky na odchod nemá

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FRÉHAR
yy Kde byl podle vás největší
problém podzimního nezdaru
v Kralicích?
„Velké problémy jsme měli v koncovce i v defenzivě. Vzadu se nám
stále nedařilo sehrát, zbytečné
chyby nás opakovaně srážely dolů.
Herně to podle mého názoru nebylo špatné, ale každý zápas si
někdo vybral individuální chybu,
která nás stála buď vstřelený, nebo
inkasovaný gól.“
yy Projevovala se stále delší série bez výhry i co se týče atmosféry v kabině a na hřišti?
„Nebyli jsme pod nějakým obrovským tlakem, že by bylo vedením
nebo někým jiným na nás tlačeno, ale samozřejmě čím byla série delší, tím víc to asi bylo u nás
cítit. Už to bylo ke konci znát, že
ani herní projev nebyl takový, nálada postupně klesala. Každý zápas
jsme se snažili co nejvíce nabudit
a černou sérii zlomit, ale bohužel
se nám to nedařilo.“

yy Kouč Gottwald, který po devátém kole skončil, přiznal, že
měl zajistit lepší hráče. Souhlasíte s jeho vyjádřením? A případně
kde vás nejvíce tlačí bota?
„Možná mohl být kádr širší, co si
budeme povídat. Odešla nám řada
hráčů. Místo nich přišli mladí hráči
z Prostějova, kteří se ale do ´A´mužstva příliš nepropracovali. Je
to spíše otázka pro trenéra. Je tam
spousta věcí, jestli mohl ještě někoho přivést, byl zájem jít do Kralic
nebo nebyl. Určitě si ale myslím,
že nám nyní velice schází typ tvořivého hráče. Dříve tam býval Nečas, po něm Filip Studený. To byli
hráči, kteří to dokázali vzít na sebe,
vymyslet akci, případně i sami zakončit. Někoho takového bychom
asi potřebovali… A klidně i zkušenějšího.“
yy Ze všech šestnácti mužstev
jste dostali nejvyšší počet branek. Byla hra dozadu tak špatná,
nebo vás spíše srážely individuální chyby?
„Myslím si, že spíše ty individuální
chyby. Obrana celkem fungovala,
nebylo to, že by si tam každý soupeř
dělal, co si zamane, ale bohužel se
každý zápas opakovaly individuální
chyby, které nás vždy stály zápas.
Největší obavy jsme měli ze standardních situací, z těch proti nám
hrozil každý soupeř.“
yy Mohl se na výsledcích také
projevit fakt, že jste každý zápas
počítali různé absence?
„Myslím si, že na nahrazení absencí jsme měli adekvátní zástupy. Je
ale pravdou, že na konci podzimní
části se těch zranění už kupilo moc
a zkušenost na hřišti nám začala
chybět. Viz třeba Zdeněk Merta,
který měl svalové zranění, určitě
hodně chyběl především v obraně
standardních situací.“
yy I když se podzim nezdařil, našel byste v něm nějaká pozitiva?
„Jako největší pozitivum bych uvedl celkovou bojovnost mužstva.

vizitka
JAN HLAČÍK
narodil se 31. března 1993 v Prostějově
žije v Prostějově
s rodinou momentálně žije v Pivíně
vystudoval Provozně ekonomickou fakultu
na Mendelově univerzitě v Brně
✓ nyní pracuje jako ekonom
✓ s fotbalem začínal v 1.SK Prostějov
✓ od roku 2014 působí v Kralicích na Hané,
kde v současné době vykonává funkci zástupce kapitána
✓ k jeho koníčkům patří i jiné sporty: cyklistika, běh nebo tenis
✓ má středoškolské vzdělání
zajímavost: jako jeden z mála nechyběl v letošní sezóně jedinou
minutu na hřišti
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✓
✓
✓
✓

I když jsme většinu zápasů dotahovali, žádný jsme nevzdali. A i za
toho nepříznivého stavu jsme soupeře trápili a dotahovali. I herní
projev byl dobrý, ale individuální
chyby nás srážely. Pokud se nám
přes zimu podaří kvalitně potrénovat a mladí kluci dostanou zkušenosti, mohlo by to na jaře vypadat
úplně jinak.“
yy Zbylých pět letošních zápasů zrušil koronavirus, jak tedy
probíhá individuální příprava?
Máte nějaký společný plán nebo
se každý připravuje individuálně?
„První dva týdny se každý připravoval individuálně. Od začátku
listopadu nám ale zatím dočasný,
možná i budoucí trenér Lukáš
Krobot posílá nějaké plány, které
bychom měli plnit, a bude nám
je každý týden aktualizovat. Doufáme, že zimní přípravu už bude
možné odtrénovat společně, na
jaře se popereme o udržení.“
yy A jak vy osobně snášíte tuto již
druhou delší pauzu od fotbalu?
„Není to optimální, co si budeme
nalhávat. Myslím si, že to téměř
každý fotbalista bere jako aktivní
koníček, kterému se rád věnuje
a baví ho. Určitě mě tak mrzí, že
se nehraje, ale chybí mi i tréninky, hlavně pak celá parta lidí, protože se jedná o kolektivní sport.
A k tomu kolektivu už také máte
nějaký vztah.“
yy Na první nesestupovou příčku ztrácíte osm bodů, jak těžká
cesta bude k záchraně. A věříte
v udržení?
„Určitě jo. Je tam ještě spousta zápasů. Vlastně celé jaro plus těch
pět zápasů, které se na podzim
neodehrály. Byla by to ohromná
škoda, kdyby se po tolika letech
spadlo z kraje. Uděláme určitě
všichni maximum pro to, aby se
nespadlo. Uvidíme, kdo bude stát
na lavičce, ale ať tam bude kdokoliv, určitě budeme mít stejný cíl
jako doposud.“
yy Zůstane podle vás na
lavičce Lukáš Krobot,
nebo se dá očekávat příchod nového trenéra?
„Lukáš to vzal narychlo
po Petru Gottwaldovi.
Prakticky to přišlo ze
dne na den, abychom
nezůstali úplně bez
trenéra, což by nám
asi taky příliš nepomohlo. Vypadalo to,
že tato změna přijde
i dříve, na odvolání tlačila obec, ale
pan předseda Petra

podržel, protože také věřil, že to
zlomíme Po jeho odvolání nebylo moc času na nějaké vymýšlení,
zůstat bez trenéra by nám určitě
nepomohlo. Zatím nám připravuje plány, jak se udržovat v kondici,
abychom byli dobře připraveni na
přípravu, ale zda zůstane, je těžké

tak široký kádr, aby nás na tréninku bylo dvacet, ale i když nás nebylo úplně dostatečné množství, byly
tréninky kvalitní.“
yy Měl jste vy nějaké období,
kdy jste zvažoval svůj odchod
z Kralic?
„Zatím určitě ne. Zázemí máme

opravdu dobré. Jsem tam naprosto
spokojený, s předsedou mám velmi
dobrý vztah a je vidět, že se pro nás
snaží udělat vše, co je v jeho silách.
Nevím, jak je to v ostatních mužstvech, ale i na to, kde se momentálně pohybujeme v tabulce, máme
nadstandardní podmínky.“

Vypadalo to, že změna přijde i dříve,
na odvolání trenéra tlačila obec, ale
předseda klubu Petra Gottwalda podržel,
protože také věřil, že to zlomíme. Pak už
to přišlo a nebylo moc času na nějaké
vymýšlení, Lukáš Krobot nás vzal narychlo,
zůstat bez trenéra by nám určitě nepomohlo...
odhadnout. Podle mého názoru jde
zatím spíše o dočasné řešení a vedení klubu bude náhradu do jarní
části dál hledat.“
yy Patrik Huňka, který zamířil do Konice,
mluvil negativně o tréninkové morálce. Je
pravdou, že opadala?
„Hodnotil bych to jako
nešťastné vyjádření. Patrik měl určité rozepře právě s trenérem Gottwaldem.
Často měli na tréninky jiné
názory a dávali si to najevo.
Ale nemyslím si, že by morálka upadala, že by na to někdo
kašlal. Je pravdou, že nemáme

(QVQCTEJÊX,*NCéÊMC
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KRA
ALIC
CE NA HA
ANÉ Na podzim nechyběl kralický fotbalista
Jan Hlačík (na snímku) na hřišti
ani minutu. V polovině zápasů
dokonce vedl účastníka Přeboru
Olomouckého KFS jako kapitán.
Ani on však svými výkony nedokázal mužstvo pozvednout a nyní
také hledá příčiny neúspěchu,
který se dlouholetému účastníku nejvyšší krajské soutěže letos
opravdu nevyhnul. I když se za
prvních deset kol tým neradoval
z vítězství, jedna z hlavních opor
mužstva stále věří, že se na jaře
může vše zlomit a pád do I.A třídy nenastane.

F
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TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ESKÁČKO DOMA POPRVÉ VÍTĚZNĚ
Rychlý restart prostějovských fotbalistů
proběhl bez kouče Šustra na lavičce

PROSTĚJOV Doba je mimořádná a o překotné situace není nouze.
I když to ještě počátkem uplynulého týdne nevypadalo, po hektickém období nakonec fotbalisté na druholigové trávníky přece jen
nastoupili, o čemž se definitivně rozhodlo až v pátek!Víkend tak patřil
sedmému kolu Fortuna:Národní ligy. V něm prostějovské eskáčko
hostilo Vyšehrad a na rozdíl od minulého ročníku neponechalo nic
náhodě. Už do poločasu si vypracovalo dvoubrankový náskok, který
po změně stran ještě navýšilo. Svěřenci trenéra Šustra, jež nemohl
vést mužstvo z lavičky, jelikož neprošel testem na koronavirus, se tak
v sobotu odpoledne dočkali prvního domácího vítězství v této sezoně 2020/2021. Tím navázali na tříbodový zisk z Jihlavy před vypuknutím nucené pauzy z důvodu vládních opatření v boji s pandemií.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
5VCXRąGFXÚMQRGO
Jestliže by někdo předpokládal, že po
nucené přestávce jsou kádry týmů v plné
síle, opak byl v domácím případě pravdou. Do zdravotních záležitostí zasahuje
pochopitelně covid-19 a přes pouhý tréninkový proces i zranění. Ta vyřadila ze
soupisky na utkání Stříže, Píchala či Spáčila. Ještě větším problémem byl ovšem
pozitivní test na koronavirus u brankářské
jedničky Filipa Muchy, takže eskáčko muselo do utkání nastoupit pouze s jediným
gólmanem, což je vždy riziko. Na levém
beku dostal příležitost Sečkář, který si vůbec nevedl špatně, na hrotu zůstal osamocený Zikl podporovaný záložníky Juráskem, Zapletalem a Matouškem. Vyšehrad
nevyužil novou tvář v týmu, zkušeného
útočníka Tomáše Dočekala z Jablonce.

8ÚXQL\¾RCUW
Domácí byli od začátku aktivnější, nebezpečnější a bylo pouze otázkou, zdali
svoji převahu vyjádří také gólově. Vedení
nebyli daleko přesně v polovině prvního
dějství, pohotový lob ovšem orazítkoval
pouze tyč. Hosté se sice dostali do dvou
potenciálně nebezpečných akcí, které ale
nedokázali efektivně zakončit. Hanáci

se prosadili v poslední desetiminutovce
první půle, kdy Kopřiva a Zikl zařídili
dvoubrankový náskok. Po změně stran
došlo z domácí strany k určitému útlumu,
Vyšehrad byl aktivnější, ovšem optickou
převahu nebyl schopen přetavit aspoň
v kontaktní branku. Naopak necelé čtvrthodiny před koncem pečetil první domácí vítězství tečovanou střelou Zapletal.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Už po pěti minutách se dostal po pravé
straně do dobré střelecké příležitosti Jurásek, Otáhal jeho střelu jen vytěsnil mimo
brankový prostor. Ani hosté ale v útočné
fázi nezůstali pozadu, když Januškův přízemní centr prosvištěl ve 13. minutě brankovištěm a Králíčkovi na zadní tyči chybělo
opravdu málo, aby usměrnil míč do branky.
O zápis do střelecké listiny se v 16. minutě
pokusil povedenou střelou zpoza šestnáctky Zapletal, Otáhal mu ale zákrokem
ještě radost zhatil. Před Brédou musel hasit
požár Schuster, když míč odhlavičkoval
na roh. Do té chvíle největší šance zápasu
přišla ve 26. minutě po přesném pasu Baly,
který dobře našel Matouška, jeho lob mohl
Otáhal jen sledovat, jenže míč se od tyče
odrazil do zámezí. Pak se už ale eskáčku
štěstí nevyhnulo. Psala se 37. minuta, kdy
Kopřiva sice přímý kop z nadějné pozice
napálil do zdi, jenže míč k němu laskavě
doputoval zpět a opakovaná střela k tyči
už skončila za zády bezmocného Otáhala – 1:0. Do přestávky ještě dostal luxusní
prostor Zikl, který si to ve 41. minutě zleva
namířil k brance a z poměrně ostrého úhlu
otřásl Otáhalovým sebevědomím – 2:0.
Utkání mohlo nabýt na dramatičnosti
hned po změně stran, Januškova umístě-
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BYLI JSME
U TOHO

„Tuhle branku jsem
PRFSRWíHERYDO´
SRFKYDOXMHVL~WRġQtN
0DUWLQ=LNO

PROSTĚJOV Podle gólů poznáte je.
Tak by se dal parafrázovat známý výrok
z pohledu (nejen) fotbalových útočníků.
Nové posile z Brna Martinu Ziklovi (na
snímku) se v tomto ohledu v minulých zápasech zrovna nedařilo. První branku v
novém dresu tak připsal do statistik až po
nucené pauze v utkání proti Vyšehradu a
přispěl tak k cennému vítězství, prvnímu
na domácím hřišti. Navíc druhá branka
těsně před přestávkou byla klíčová pro
průběh celého druhého poločasu.

Tomáš KALÁB

(161)#.'4+'

yy V dosavadních utkáních se vám coby
útočníkovi střelecky nedařilo, Vyšehradu
jste vstřelil svoji první branku v prostějovském dresu. Vnímáte to jako odrazový
můstek k postupu střeleckou tabulkou?
„Vždycky je to o první brance, hodně lidí
mi říkalo, že by to tam už padnout mohlo.
Dnes se to povedlo, i když můj výkon nebyl úplně takový, jako bych si představoval.
Útočník se ale hodnotí podle vstřelených
branek, tu jsem dnes dal, což je na tom
pozitivní. Doufám, že teď už se to rozjede
a budu je dávat pravidelně.“
yy Po chybě vyšehradské obrany jste se
dostal před brankáře sice z úhlu, ale asi
se vám podařilo jej trochu znemožnit?
„Bylo to ze strany, ale gólmani do toho většinou tak chodí, tak jsem se snažil míč trefit
mezi jeho nohy, povedlo se to. Jsem za to rád,
tu branku jsem potřeboval i pro sebe. Myslím, že touhle výhrou se dostaneme do větší
pohody. Bude jen na nás, abychom přidávali
další výhry. Řekl bych, že jsme byli po celý
zápas dominantním týmem. To je důležité,
protože po pauze nikdo nevěděl, jak na tom
budeme my, jak na tom bude soupeř. Ukázali jsme, že jsme dobře potrénovali, bylo to
náročné, ale dobře jsme zápasovou pauzu
využili a zápas zvládli.“

klikni na

www.vecernikpv.cz
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(QVQ6QO¾w-CN¾D
ná střela nadělala ve 48. minutě Brédovi Na té vyšehradské teprve tři dny před
hodně starostí, slovenský brankář ale stře- utkáním nahradil Romana Nádvorníka
lu zneškodnil. To hosty nabudilo k větší bývalý asistent Vítězslava Lavičky v Li(QVQ,QUGH2QRGNMC
aktivitě a kouč Aleksijević musel své svě- berci, Sydney či Spartě Praha Michal
řence zpoza lajny hodně budit. Po sedm- Zach, který se musel rychle přeorienyy Většinou jste nastupoval v útoku s
desáti minutách hry dostal šikovný pas na tovat ze své aktuální role skauta pražDavidem Píchalem, tentokrát jste byl
na hrotu sám podporovaný ofenzivkopačky Králíček, šel sám na Brédu, jenže ské Sparty a svůj nový tým připravit na
ními záložníky. Je to pro vás nějaký
si míč nechal doslova ukrást. Následně premiérový souboj pod jeho vedením.
rozdíl?
přišla 77. minuta a Kopřivova akce, po Ještě méně času na přípravu měl Petar
„Myslím si, že to je celkem jedno, je to
níž z hranice pokutového území vypálil Aleksijević, jeho výhodou ale byla důtřeba trochu jiná formace, ale jde o totéž,
Zapletal a lehce tečovanou střelu Babka věrná znalost mužstva, u nějž dlouhoútok doplňují ofenzivní záložníci. Jsme
viděl až v síti – 3:0. Po nedorozumění době působí.
zvyklí na presování soupeře, což bylo i
ve vyšehradské obraně šel v 81. minutě
dnes, soupeř z toho dělal chyby, takže to
do sólové akce střídající Rolinc, Babka
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
splnilo svůj účel.“
se tentokrát překonat nenechal. Hosté si
yy Podle všeho jste měli hodně náročna Moravě střeleckou mizérii nevylepšili
né tréninky, vylepšená kondice evio minutu později, kdy Vaňkovi v dobré Utkání bylo logicky poznamenané soudentně přišla vhod?
časnou situací kolem koronaviru, kdy na
pozici zblokoval střelu Langer.
„Byli jsme si vědomi toho, že máme nastadion neměli přístup diváci. Hrálo se tedy
trénováno, myslím, že sebevědomí šlo
ve velmi komorní atmosféře, přesto v dru1UQDPQUVWVM¾PÊ
vidět. Fyzicky náročný presing byl klíčohé půli bylo známé povzbuzování skalních
vý, Vyšehrad z toho dělal chyby, z toho
fanoušků zpoza zdi stadionu slyšet. Je to sarezultovaly naše branky. To, co jsme měli
Nejvýraznější postavou na hřišti, respekti- mozřejmě velká škoda, zvlášť když eskáčko
naběháno, jsme zúročili.“
ve u postranní čáry, byl bezesporu náhrad- zaznamenalo první domácí vítězství.
ní trenér Petar Aleksijević. Ten si ze záskoku za v karanténě uvězněného Pavla Šustra
nedělal těžkou hlavu a k utkání s klidem
sobě vlastním přijel na kole. Trenér brankářů, který prostějovské mužstvo v druhé lize
vedl už krátce na jaře 2017, zápas odkoučo/KEJCN<#%*
2GVCT#.'-5+,'8+æ5-2TQUV÷LQX
val příkladně. Zvlášť na ztichlém stadionu „Kluci byli na zápas výborně nachystaní, Pavel Šustr nasadil v posledních týdnech obrovské
(%5NCXQL8[wGJTCF
bez diváků byly jeho pokyny a povzbuzo- tempo, co se týče tréninků, měli jsme opravdu hodně těžké a náročné tréninky, což se projevilo.
vání svěřenců dobře slyšitelné. Není lehké Jsem rád, že jsme vyhráli, protože hráči si za to, jak pracovali, tři body do tabulky zasloužili. Na- „Výsledek mohl být pro nás určitě příden před soubojem převzít významnou bádali jsme je k tomu, aby to přenesli do utkání, což až na nějakých deset patnáct minut druhého znivější, pokud bychom si nenechali
roli, stálá tvář „realizáku“ to zvládla.
poločasu potvrdili, a odehráli jsme dobrý zápas. Až na zmíněný výpadek na začátku druhého dát tři laciné góly. Zápas měl poměrně
poločasu nemohu nic vytknout. Do zápasu jsme nastoupili velmi dobře, soupeře pustili pouze vyrovnaný průběh, v koncovce nás však
<CLÊOCXQUVFWGNW
k některým centrům ze stran, které jsme takticky dobře nezvládli. Za stavu 2:0 jsme měli jednu domácí předčili. Z naší strany se mi líbil
situaci, kdy nás Bréda podržel. Byl velmi těžký terén, což ovlivnilo výkon obou týmů. Nebylo druhý poločas, hráči plnili taktické pokyto lehké pro nikoho, pauza byla obrovská a navíc nevíme, co se bude dít za týden. Pro nás bylo ny a předvedli výkon, který je příslibem
Vůbec oba týmy měly v tomto zápase zvládnutí zápasu a tři body velmi důležité.“
před středečním zápasem s Táborskem.“
na lavičce poměrně nečekané obsazení.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

#5+56'0664'0¦4#

FC Slavoj Vyšehrad
3:0
7. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Sečkář

Zapletal

Nitrianský

Laňka

Petar
ALEKSIJEVIĆ

Michal
ZACH

Jurásek

Šandera
Králíček

Schuster

Bréda

Černý
Otáhal

Zikl
Kopřiva
Kříž
Omale

Bala

Košút

Vandas

Šmehyl

Kubala
Januška

Matoušek

Branky: 36. Kopřiva, 41. Zikl, 77. Zapletal

PROSTĚJOV

Střely na branku:
Střely mimo branku: 6
Žluté karty: 31. Zapletal

Rohové kopy:

5

3 :0

VYŠEHRAD

Branky: -

( 2 :0)

7

Rozhodčí: Marek – Podaný, Batík

Střídání: 58. Rolinc za Zikla, 73. Langer za Juráska, 88. Machynek za Matouška,
88. Šteigl za Zapletala

Diváků: 0 Střely mimo branku:
Žluté karty: 7. Kříž, 35. Kubala, 83. Laňka, 87. Drobílek

Střely na branku:

0

Rohové kopy:

Střídání: 46. Babka za Otáhala, 65. Drobílek za Janušku, 65. Alexandr za Kříže,
73. Vaněk za Vandase, 73. Čejka za Černého

2
1

basketbal
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Kluby se dohodly BK OLOMOUCKO SE VRÁTÍ NA PALUBOVKU

na restartu

Kooperativa NBL!
PRAHA, PROSTĚJOV Jednoznačnou shodu vyjádřily kluby basketbalové Kooperativa NBL. Všechny chtějí obnovit nejvyšší tuzemskou soutěž při splnění zdravotních nařízení. Zástupci dvanácti klubů se na tom dohodli během on-line mítinku.
„Kooperativa NBL znovu začne Klíčové bude rozhodnutí hygieny,
kompletním devátým kolem 16. lis- zda platnost testu bude jen 48 hotopadu. Ještě před tímto termínem, din, nebo 72, tedy zda to budou
pokud nám to bude umožněno, dva, či tři dny. Pokud by byla uznáproběhnou dohrávky, tedy některé na lhůta 72 hodin, bylo by možné
z osmnácti zápasů, jež nemohly být odehrát v ní dvě utkání a přiblížilo
sehrány za prvních osm kol,“ pro- to ligu k šanci stíhat tři zápasy týdzradil výstup z jednání šéf Asociace ně, což by usnadnilo dohrání 66
ligových klubů NBL Tomáš Kotrč. zápasů, jež už v tuto dobu měly být
Ten předpokládá, že základní část podle původního rozpisu historií.
soutěže, tedy úvodních 22 kol, by „Ani tohle ještě nevíme. Není to
se měla završit na přelomu února nikde popsané a zvažují se tak proa března. Vedení soutěže odeslalo váděcí podmínky, přičemž dvaasena Národní sportovní agenturu dmdesát hodin zatím není tabu,“
oficiální žádost o restart ligy, a to řekl Kotrč.
se všemi přílohami, jež se týkají Zejména s ohledem na finanční
formátu soutěže, termínu zahájení náročnost NBL bude preferovat
a opatření z oblasti bezpečnosti. 72hodinovou lhůtu platnosti PCR
„S kluby jsme diskutovali i náklady, testů. „Dosud to byla zaběhlá lhůmožnosti a formy testování a sa- ta. Její zkrácení by navíc zahltilo
mozřejmě trvanlivost PCR testů, laboratoře a pro řadu sportů by to
případně použití jiných. Tady jsme znamenalo zdvojnásobení nákladů
stále v oblasti zjišťování informací,“ na testování,“ uvedl první muž Asociace ligových klubů NBL.
doplnil Kotrč.

PROSTĚJOV Na půdě Brna by se měli basketbalisté BK
Olomoucko vrátit do kolotoče Kooperativa NBL. Dohrávka
2. kola nejvyšší české soutěže, která se měla původně hrát
v polovině září, je naplánovaná již na tento pátek 13. listopadu.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Pokud se nic nezmění, pojedeme
do Brna. Následovat by mělo domácí utkání proti Svitavám. Snad se do
té doby již nic nezmění, potřebovali
bychom mít dané termíny, podle
kterých by se dala plánovat příprava,“ přiblížil program týmu v nejbližší době kouč Predrag Benáček.
Moc času na přípravu na restart
soutěže basketbalisté příliš nemají. V hale můžou trénovat teprve
od poloviny minulého týdne, což
je velká komplikace. Pro všechny
kluby je situace hodně nepříjemná. „Nedá se nic dělat. Když chceme hrát, musíme to přijmout. Je
to ovšem složité, z jedenácti hráčů

si hned deset prošlo nemocí. Na
tréninku je vidět, že pauza nikomu
neprospěla. Když trénujeme ve vysoké intenzitě, kluci se unaví rychleji než před nucenou přestávkou,“
všiml si Benáček.
I díky tomu počítá kouč, že se do
zápasů vždy zapojí maximální počet
hráčů a sestava se bude v rámci možností často prostřídávat. Tímto způsobem bude možné udržet potřebné tempo. „Jiný způsob neexistuje.
Docela velký prostor musí dostat
i mladí kluci. Nemůžeme základní
rotaci zatavit, to by k ničemu nevedlo. A navíc bychom riskovali zranění
našich klíčových hráčů z přetížení,“
tvrdí kouč BK Olomoucko.
Aktualizovaný plán zápasů týmu
sídlícího v Prostějově vám přineseme v příštím vydání Večerníku.

UŽ V PÁTEK
$CUMGVDCNKUVÆWåX[JNÊåGLÊTGUVCTVPGLX[wwÊUQWV÷åG+RąGUMQORNKMCEGD[MVQOW
O÷NQFQLÊVLKåVGPVQVÚFGP
Foto: internet

/XNiñ3DO\]DÅ-HWRMLQĄVYĨW´ Ligové týmy
PROSTĚJOV Ve třiceti už toho
má za sebou Lukáš Palyza (na
snímku) docela dost. Český basketbalový reprezentant si zahrál
na mistrovství světa i Evropy, zažil radost ze zisku českých titulů
s Nymburkem a triumfy v pohárové soutěži. K tomu si vyzkoušel
německou a polskou ligu. Během
posledních měsíců mu ale získané
zkušenosti byly k ničemu.

Ladislav VALNÝ
„Ta situace je hrozná. Při vyspělosti
lidstva, při všech technologiích přijde
virus a vykolejí úplně všechno,“ kroutí nevěřícně hlavou jeden z nejlepších
střelců nejvyšší soutěže. „Na jaře jsme
stáli dva měsíce, teď na podzim další.
Člověk hledí, co je možné. Je to jiný
svět,“ dodává Palyza.
Teď už se křídelník BK Olomoucko

chystá na restart sezóny. Za sebou má
týden kvalitních kruhových tréninků
s kondičním trenérem Romanem
Švarcem. Návratu na palubovku se
nebojí. „Když jsem byl mladý, stačilo
vypadnout na dva týdny třeba na dovolenou a na prvním tréninku to pak
lítalo z ruky úplně všude. To bylo šílené,“ zavzpomínal Palyza. „Teď je to jiné.
Z vlastní zkušenosti vím, že starší hráči
se do toho dostanou rychleji. Ale pro
všechny bude situace stejná, nikdo nebude zvýhodněný,“ míní basketbalista.
Se spoluhráči se bude v následujících týdnech snažit co nejrychleji
vylepšit dosavadní výsledky týmu
v Kooperativa NBL, v níž zatím Hanáci vyhráli jediný ze šesti zápasů.
Foto: Internet
„Ta bilance není dobrá, ale nejsme
jediní, kteří mají hodně překvapivé prohráli o bod, jednou o tři. Mohlo hromadě a díky tomu zvládne vyrovvýsledky. Změn v týmu bylo hodně, to být 4:2 na zápasy a místo toho je nané koncovky, které nám utečou,“
to je naše nevýhoda. Dvakrát jsme to 1:5. Třeba Opava je několik let po- poznamenal Palyza.

á á PROSTEJOVSKÝ
á
NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
WEB

se budou podílet
na placení testů

PRAHA, PROSTĚJOV Na sdílení
nákladů na testy na koronavirus
se při společném jednání dohodly
kluby Kooperativa NBL. I tímto
krokem chtějí přispět k co nejrychlejšímu obnovení soutěže.
„Kluby chápou, že nějaký díl bude
i na nich, ale Asociace ligových klubů i Česká basketbalová federace jim
chtějí výraznou měrou přispět,“ řekl
předseda Asociace ligových klubů
Tomáš Kotrč.
Podle generálního sekretáře Michala
Konečného chce nejlepším domá-

cím klubům pomoci také federace.
„Česká basketbalová federace je připravena klubům pomoct finančně
s úhradou testování. Představuji si, že
příspěvek by mohl být kolem jedné
třetiny,“ uvedl Konečný.
Ve hře by pak měla být i státní podpora
z programu Covid sport II. „Tento program bude přispívat každému klubu
a v basketbalové lize má každý tým nárok čerpat až do výše milionu a dvě stě
padesáti tisíc korun, z čehož se počítá,
že část bude využita právě i na hrazení
testů,“ informoval Kotrč.
(lv)
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Å0XVtPHEìWWUSěOLYtDVRXVWőHGěQt´PtQt/XNiå)HåWU
PROSTĚJOV Pořádně natěšený spěchal
do kabiny před prvním tréninkem v hale
také Lukáš Feštr (na snímku). Bez problémů
přiznal, že mu basketbal chyběl a těší
se na pokračování přerušené sezóny. „Když člověk vypadne
z tréninkového a zápasového kolotoče a je zavřený
doma, je to špatně. Celý život děláme sport a najednou nic. To nebylo nic příjemného,“ ohlédla se za
uplynulým měsícem nucené pauzy předsezónní
posila BK Olomoucko.
(QVQ4CFGM8¾ÿC

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Jak vám bylo, když se
sport v České republice kvůli
koronaviru opět přerušil?
„Měli jsme nějakou zkušenost z jara, takže každý něco
tušil a doufal, že se to rychle
přežene a pauza bude trvat co
nejkratší dobu. Nakonec to
byl měsíc. Snad už to teď bude
v pořádku a situace se postupně uklidní.“

yy Během pauzy prakticky
celý tým onemocněl. Napadl
vás vir v příznivou dobu?
„Vlastně ano, celá situace měla
pro nás tuhle jedinou výhodu.
Prošli jsme si nemocí v rámci
možností v dobrou chvíli, kdy
se stejně nehrálo a namohlo se
ani trénovat. Všichni jsme zdraví a přečkali to dobře.“
yy Posledních pár dnů jste
mohli trénovat alespoň venku. Dalo se to srovnat s jarními tréninky?
„Nebylo to zase tak špatné, docela jsme si zaběhali. Na to, že je
listopad, bylo docela teplo. Ale

podzim je podzim. Brzy je tma,
den je kratší. Ne, že bych měl
deprese. Přece jen to ale není
nijak příjemné. Každý se tím
však musí poprat.“
yy Přemýšlel jste nad velkým
počtem porážek Olomoucka
před přerušením soutěže?
„Vůbec to není dobré, takové výsledky jsme si nepředstavovali.
To, že jsme několikrát prohráli
těsně, nikoho nezajímá. Všichni
víme, že to není ideální, tak jsme
si to nepředstavovali. Teď nás
čeká restart sezony a doufám, že
to bude restart povedený. Věřím,
že budeme vyhrávat.“

yy Byli jste měsíc bez basketu. Je to velká komplikace?
„To, že jsme neměli v ruce míč,
není až tak velký problém. Do
toho se dostaneme po několika
trénincích. Potíž bude s koordinací pohybu. Navíc zápasová
fyzička je něco jiného než tréninková. Musíme se kvalitně
připravit na první zápasy tak,
abychom se vyhnuli zraněním
z nečekaných pohybů, na které si tělo odvyklo. Musíme být
trpěliví, soustředění na každý
pohyb, na každý trénink. To
bude velice důležité. Když to
zvládneme, bude to dobré.“
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Marek
SONNEVEND
yy Jaká je momentální situace
v klubu?
„Bohužel jsme vzhledem k epidemické situaci v České republice
museli omezit naši činnost. Měli
jsme v plánu zorganizovat speciální
tréninky ke zdokonalení individuálních herních činností, ale musíme
s tím počkat a chovat se zodpovědně. Kluci samozřejmě pracují individuálně na kondici a síle, probíhají
také on-line tréninky s naším kondičním koučem Josefem Jarmou.

A můžeme jen doufat v co možná
nejdřívější návrat na hřiště.“
yy Můžete zhodnotit úvod sezóny 2020/21 starších i mladších
dorostenců HAOLK?
„Oba týmy zahájily své soutěže
velmi dobře a jdou cílevědomě za
svými cíli. Starší dorostenci získali
ve druhé lize maximální počet osmi
bodů ze čtyř utkání a vysoce kladné
skóre 146:78 hovoří o tom, že zatím
všechny zápasy byly jednoznačné.
Těžší duely nás ještě čekají především v nadstavbě, kam věřím, že se
probojujeme. Až ta rozhodne o postupujících do první ligy a bude
velmi náročná. Mladší dorostenci
zahájili prvoligovou soutěž až druhým kolem, když úvodní střetnutí
proti Zubří, na které jsme se velmi

MALÁ KOPANÁ

Kdy se bude moci
dohrát poslední
prvoligový turnaj?
PROSTĚJOV Chyběl jediný týden – a okresní soutěže v malé kopané ČUS Prostějovska 2019/20
by konečně byly s půlročním
zpožděním definitivně dohrány.
Jenže zasáhl rychle se šířící koronavirus, v návaznosti na to celostátní stopka pro veškerý sport.
A 1. liga mužů v našem regionu
tak zatím marně čeká na své vyvrcholení.
Zatímco druholigovou soutěž se
podařilo díky operativně zařazeným předehrávkám včas dokončit, u první ligy zbývá absolvovat
závěrečný turnaj obsahující čtyři
poslední zápasy. Logicky zásadní
otázkou však za momentální situace je: kdy?
„Nový ministr zdravotnictví sice
povolil normálně trénovat i hrát
soutěže, ale jen profesionálním
sportovcům. Pro ty výkonnostní
a amatérské se zatím nic nemění, do
konce nouzového stavu v pátek 20.
listopadu platí zákaz. Hodně záleží,
co přijde po tomto datu. Jestli se
opatření rozvolní a budou se moci
znovu rozjet všechny sportovní
soutěže, nebo omezení potrvají ještě déle. Rozhodne další vývoj zdra-

votní situace v zemi,“ odtušil předseda Komise malé kopané ČUS PV
Pavel Kočíb.
V případě první varianty prý existuje šance, že by se první okresní liga
uzavřela ještě v tomto kalendářním
roce. „Tohle by bylo samozřejmě
ideální, že bychom ten poslední
turnaj dohráli koncem listopadu.
Neodvážím se však teď říct, nakolik
je to reálné,“ uvažoval Kočíb. Počítat se tedy musí s druhou možností – dodatečnou dohrávkou až na
jaře 2021 před startem nové sezóny. „Aktuální ročník každopádně
chceme za každou cenu dohrát, ať
je definitivně uzavřený a má svého
mistra,“ zdůraznil Kočíb. Sám patří
vzhledem k věku i jiným zdravotním problémům do nejrizikovější
skupiny obyvatel v souvislosti s covid-19. „S manželkou radši vůbec
nechodíme ven a zůstáváme doma,
abychom se nenakazili. Nakupuje
nám dcera Pavlínka, za což jí patří
velký dík. Pro nás starší není koronavirus žádná sranda, teď s ním
zemřela jedna příbuzná z Přemyslovic. Snad půjdou čísla nemocných
dál dolů a bude líp,“ přál si Pavel
Kočíb.
(son)
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1. Dobrochov
2. Chaloupka PV
3. Laškov
4. Daniels PV
5. Vrbátky
6. Otinoves
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těšili, bylo odloženo. Následné dvě
výhry o jediný gól ve venkovních
zápasech na palubovkách Kopřivnice i Frýdku-Místku byly hodně
důležité pro sebevědomí hráčů
a daly nám určitý klid do další
práce. Ani v prohraném domácím
utkání s Lovosicemi jsme nepodali vůbec špatný výkon. Podstatné
je, že oba mančafty udělaly za dva
a půl měsíce obrovský posun jak
v obranné, tak v útočné fázi. Naše
výkony měly vzestupnou tendenci, a proto je obrovská škoda, že je
vše nyní zastaveno.“
yy Co mělo vliv na tak úspěšný
start?
„Určitě se projevila kvalitní a náročná letní příprava. Zde bych rád
vyzdvihl práci našeho kondičního
specialisty Josefa Jarmy, který se
aktivně účastnil spousty tréninkových jednotek a pravidelně s oběma týmy pracuje i teď v samotné
sezóně. Co se týká herního výkonu,
vidím jako velmi důležitou práci
s videem. Již v průběhu letní přípravy jsme hodnotili spoustu našich
zápasů a myslím, že kluci začali há-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zené víc rozumět. Určitě se to pak
projevilo i na hřišti. Během soutěží se navíc snažíme připravovat
i na soupeře, což ovšem jde pouze
u mladšího dorostu, kde na platformě TVCOM je možné v každém
kole vidět několik utkání první ligy.
V neposlední řadě má pozitivní vliv
na naše výkony samotný přístup

hráčů. Tréninková docházka je velice dobrá a kluci v přípravě pracují
hodně dobře. Mám pocit, že většina z nich pochopila, že jen tvrdá
a trpělivá dřina nás může dovést ke
splnění cílů.“
yy Chcete něco dodat na závěr?
„Určitě chci poděkovat všem
rodičům a příznivcům. Bez je-

jich podpory, logistické pomoci
i nadšení bychom nemohli fungovat. Věřím, že jim i nadále budeme dělat radost jak výsledky, tak
především výkony. Nepochybně
k tomu přispívá naše filozofie, že
chceme vychovávat nejen kvalitní
házenkáře, ale především kvalitní
a férové lidi.“

á á PROSTEJOVSKÝ
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favorita
nezaskočil

ECKENTAL, PROSTĚJOV Na
loňský triumf Jiřího Veselého
na challengeru v německém
Eckentalu nenavázali tenisté
TK Agrofert Prostějov. Nejdále se dostal Zdeněk Kolář,
který vypadl ve 2. kole. Jiří Lehečka se tentokrát nedostal do
hlavní soutěže z kvalifikace.
Kolář v úvodním kole zdolal
kvalifikanta Geoffreye Blancaneauxe. Prostějovského tenistu
zdobilo především výborné podání, když nečelil ani jednomu
brejkbolu. Pak ale prohrál se
druhým nasazeným Alexeiem
Popyrinem. Duel trval hodinu
a patnáct minut. Favorizovaný
Australan v prvním setu dvakrát
ztratil výhodu brejku, nakonec
však udeřil v klíčovém desátém
gemu. Ve druhé sadě si oba tenisté bez výraznějších potíží drželi podání až do závěru, kdy to
byl opět Popyrin, který proměnil
brejkbol a tím i mečbol.
(lv)

PROSTĚJOV, OSTRAVA S výraznou podporou Olomouckého kraje a magistrátů Olomouce a Prostějova přes momentální problémy
proběhl i v letošním roce další
ročník seriálu Čokoládová tretra
v atletice.
„Letos to byl velmi zvláštní ročník.
Ze známých důvodů se musely posouvat termíny. O to větší dík patří

partnerům, kteří projekt podpořili.
I díky nim se nakonec podařilo vše
uspořádat,“ ocenil vstřícnost sponzorů Tomáš Cibulec ze spolupořádajícího TK PLUS.
Jako obvykle se na jednotlivých kolech mladí sportovci potkávali s proslulými jmény české atletiky jako Jan
Železný, Jakub Holuša, Šárka Kašpárková, Gejza Valent, Pavel Maslák,

Zdeněk Stromšík, Michaela Hrubá.
Základní kola Čokoládové tretry
proběhla na třinácti místech v České republice a ve třech městech na
Slovensku. Do závěrečných soubojů
postoupilo 80 mladých sportovců
ze Slovenska a 312 dětí z Česka. Ti
všichni mezi sebou závodili o co nejlepší výsledky v Ostravě těsně před atletickým mítinkem Zlatá tretra. (lv)

TENIS
08å,
(FNHQWDO 1čPHFNR
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cie) 7:6, 6:3. NROR.ROiĜ±3RS\ULQ $XV
trálie) 4:6, 4:6.
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PROSTĚJOV Vstříc vyšší mládežnické kvalitě sportu se letos na
jaře vydal nový projekt Házenkářské akademie Olomouckého
kraje, v rámci kterého spojily síly oddíly TJ Sokol Centrum
Haná sídlící v Kostelci na Hané, Handball Club Olomouc 1966
a Házená Velká Bystřice. Bohužel jako všechny ostatní sportovce, i tenhle výborně rozjetý počin zastavila neradostná
koronavirová situace. Nejen toto téma rozebírá hlavní trenér
HAOLK Radek Flajsar (na snímku).

drobnohled
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

Chance liga nadále stojí, fotbal jede. Basketbal A VOLEJBAL
PROSTĚJOV Co sport, to příběh. Celkově však byl rok 2020 pro
sportovní dění v České republice přímo děsivý. Jarní vlna koronaviru ukončila předčasně sezónu volejbalistkám a basketbalistům,
prostějovské eskáčko zase muselo dohrávat zápasy s notným odstupem. Na podzim se pak situace opakovala. Nyní jsme se ovšem dostali do fáze, kdy se jednotlivé soutěže rozjíždí.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Radost mohou mít třeba v 1.SK Prostějov. Ten odehrál v sobotu první
zápas po nucené pauze. Jisté je, že se
druholigová podzimní část prodlou-

ží do prosince. „Je dobrá zpráva, že se
zase začíná hrát. Všichni jsme na to
čekali, bez fotbalu to nebylo ono, dva
týdny jsme ani nemohli trénovat,“
ohlíží se předseda 1.SK Prostějov
František Jura.
Podobně spokojení mohou být rovněž basketbalisté BK Olomoucko.
Kooperativa NBL se totiž rovněž
rozjede, podmínky už jsou dohodnuté. Prostějovští basketbalisté se

NROLN]½SDVÕMLzE\OR
YSURIHVLRQ½OQFKVRXWÈzÉFKRGORzHQR"

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MICHAL SOBECKÝ
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<NKJöFO@G@QDUÁH
Měsíční pauza profesionálního sportu je u konce. Dokonce to začíná vypadat, že i poloprofesionální sporty
dostanou zelenou. Bylo tohle opatření však opravdu nutné? Profesionální
sportovce sport živí a zakázat jim
vykonávání práce bylo poněkud nešťastné. Navíc opravdu neznám příliš
jiných povolání, kde by byli „zaměstnanci“ pod tak velkou kontrolou jako
právě v profi sportu.
Stačí se podívat na příklad naší nejvyšší fotbalové i hokejové soutěže, kde
byli i před uzavřením hráči pravidelně
na testech. Při jakémkoliv pozitivním
vyšetření hráč okamžitě směřoval do
karantény a ligy fungovaly nadále
bez větších problémů. Ty největší měli
zřejmě trenéři, kterým na každý zápas chyběl někdo jiný. A to ani nemluvím o penězích, které tohle testování
kluby každý týden stálo a stojí.
Nutno říct, že u amatérského i juniorského sportu už tato opatření význam
mají. Zde není možné mít hráče pod
kontrolou jako v profi ligách. Ale

opravdu si stojím za tím, že profesionální sport si pauzu nezasloužil.
I v dalších státech postižených pandemií v závratných číslech tyto ligy běží.
Kromě obrovských finančních ztrát je
tu však ještě větší a podstatnější ztráta herní praxe, která chtě nechtě na
klubech znát bude. Po měsíci individuálních tréninků se nedokáže každý
okamžitě vrátit do top formy. Svým
způsobem to také může velmi poškodit česká mužstva v pohárové Evropě,
pokud tedy vůbec k zápasům mohou
nastoupit.
Nepochybuji však, že Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou dělala pro restart první poslední a používala podobné argumenty
jako já výše. Buďme tak rádi alespoň
za to, že se kola elitních českých soutěží znovu roztočí. Jsme přece sportovní
národ, který si tak nyní může dopřát
tuzemský sport alespoň v televizi, kde
si u něj zase spousta z nás ráda zaremcá. Když už je ta karanténa, tak
ať se je na co dívat.

SO½QRYDQÙQHERRGKDGRYDQÙ]DÄ½WHNVRXWÈzÉ

HOKEJ:%JCPEGNKICtPG\P¾OÚ
FOTBAL:(QVDCNQX¾P¾TQFPÊNKICtNKUVQRCFW
VOLEJBAL:70+3#GZVTCNKICåGPtNKUVQRCFW
BASKETBAL:-QQRGTCVKXC0$.tNKUVQRCFW
25. září – na zápasy může pouze do 50 diváků
8. října – od pondělí nařízen zákaz sportovních soutěží a akcí
12. října – začíná platit nařízení o zákazu sportování
29. října – byl jmenován nový ministr zdravotnictví Jan Blatný
30. října – brzy začínají jednání o spuštění profesionálních soutěží
2. listopadu – vláda povolila trénování ve vnitřních prostorách i soutěže
6. listopadu – po skoro měsíci se odehrál první zápas fotbalové Fortuna ligy
7. listopadu – rozjíždí se hokejová extraliga i Fortuna Národní liga

tak mohou oklepat po nepříliš povedeném vstupu do sezóny. „Kooperativa NBL znovu začne kompletním
devátým kolem 16. listopadu. Ještě
před tímto termínem, pokud nám
to bude umožněno, proběhnou
dohrávky, tedy některé z osmnácti
zápasů, jež nemohly být sehrány za
prvních osm kol,“ prozradil výstup
z jednání šéf Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč. Pro prostějovské basketbalisty přitom pauza
byla snad ještě nepříjemnější než pro
jejich konkurenty, po minulé sezóně
totiž hodně přestavěli kádr, na jehož
stmelení se po nucené pauze bude
muset o to více pracovat. Mohou
začít páteční dohrávkou v Brně, po
níž bude následovat domácí zápas
se Svitavami, který je právě v rámci
9. kola čeká.
Kde naopak není jasno? Třeba v nejvyšší volejbalové soutěži žen, kde
působí rovněž VK Prostějov. Datum rozjezdu zatím u žen nebylo
specifikované, na rozdíl od mužů,
jejich UNIQUA extraliga začne 14.
listopadu. U žen se zatím předběžně
počítá s datem o týden pozdějším.
Sportovní manažer VK Prostějov
je ale optimistický. „Uvítali jsme, že
můžeme zase trénovat, s obnovou
soutěže to vypadá dobře. Tohle bylo

čekAJÍ NA vzkříšení
8GUM¾éMWUGOQJQWTCFQXCVNKICUGTQ\D÷JNC,KPFGUG
éGM¾PÊRTQVCJWLG
Foto: Michal Sobecký

totiž hodně skličující, demotivující
a velice těžké období,“ vyznal se Miroslav Čada.
Co ale týmům, které už několik týdnů s ministerstvem i hygieniky řeší
podmínky pro sportovní soutěže,
brání vyrazit na hřiště? Jednoduše
finance. Kluby si totiž vesměs musí
platit testování samy. „Obáváme se,
že částka jen za letošní rok může do-

sáhnout zhruba půl milionu korun.
A to není zrovna málo,“ poznamenal
třeba předseda 1.SK Prostějov František Jura.
Návrat na trávníky je tak pro fotbalisty
hořkosladký. Zatím nejvíce v nejistotě jsou ale ponecháváni hokejisté. Na
dnešek měli odehrát další zápas, tentokrát s ostravskou Porubou. Jenže se
neuskuteční a množství odložených

kol v Chance lize se tak rychle blíží
k číslu deset. „Pokud po nás budou
chtít test před každým zápasem za
1500 na jednoho hráče, tak se Chance liga nerozjede,“ je si jistý sportovní
manažer prostějovských Jestřábů Jiří
Vykoukal, který v neděli večer potvrdil, že posun ve vyjednávání a tím
stanovení restartu druhé nejvyšší hokejové soutěže se zatím nekoná.

3ODW\VSRUWRYFĎ"=DWËPEH]NU¿FHQË
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PROSTĚJOV Jaro bylo pro
mnohé profesionální sportovce tíživé. Po fyzické i finanční stránce. Kromě toho,
že načas nemohli hrát zápasy
ani trénovat, se jim v důsledku ekonomických potíží způsobených nařízeními vlády
snižovaly platy. Nyní je, alespoň co se týká koronavirových opatření, situace stejná
jako na jaře. Kluby však zatím
na peníze hráčům nesáhly.
Aspoň ty prostějovské ne.

Michal SOBECKÝ
„Zatím hráči dostali vše, říjen je
nyní v jednání. Dosud jsme měli
společné tréninky, teď ale hráči dostali volno, aby si případně mohli
dohledat i nějakou brigádu,“ prozradil sportovní manažer hokejových Jestřábů Jiří Vykoukal.

Bez sahání na platy hráčů se doposud obešli i v 1.SK Prostějov. „Zatím k tomu nedošlo, uvidíme, jak to
bude vypadat dál. Dojít k tomu však
může. A pokud by se tak stalo, bylo
by to podobnou formou jako na
jaře,“ uvedl předseda prostějovských
fotbalistů František Jura. Hráči by při
takovém vývoji přišli o část výplaty
podle toho, jak vysokou ji mají. Zatím bez takových plánů jsou u prostějovských basketbalistů. Vyčkávají,
jak se v současné situaci zachová
nový ministr zdravotnictví. „Uvažuje se o tom, v průběhu čtrnácti dnů
by se to mělo řešit. Ale jsou takové
informace, že by se do té doby měly
profesionální soutěže rozjet. Zatím
je to vyřešeno tak, že trénujeme a vyčkáváme,“ nechal se slyšet mluvčí BK
Olomoucko David Ševčík.
Letošní rok byl zatím pro sportovce
včetně těch profesionálních opravdu nepovedený. Právě profesionální
kluby trpí také odlivem sponzorů

2TQHGUKQP¾NPÊURQTVQXEK\CVÊOQXÚRNCV[PGRąKEJ¾\Ê-NWD[Wå
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v nejisté ekonomické situaci. Například hráči hokejové Jihlavy jsou
podle slov kouče Viktora Ujčíka načas hobby hráči, pokladna Dukly je
vyčerpaná. I proto v řadě klubů doufají a věří, že se soutěže co nejdříve

rozběhnou, byť zatím bez fanoušků.
„Podíl sportu na šíření koronaviru
je asi jedno procento. Pokud se tedy
nový ministr bude řídit daty, tak je
to jednoznačné a sport by se měl
rozjet,“ věří Jiří Vykoukal.

Prioritou po restartu
SURILVRXWěçtMVRXGěWL
Pozitivní scénář počítá
s návratem až po Novém roce
PROSTĚJOV, PRAHA Fotbal
i hokej se po měsíci dočkaly návratu. Amatérský sport je však definitivně pro letošní rok zastaven. Největším sportovním problémem je
tak nyní nejen pro Národní spor-

tovní agenturu stopka vystavená
sportování dětí. Právě mládeže se
tato již druhá vynucená pauza dotýká jednoznačně nejvíc, čím dříve se bude moci ke svým sportům
vrátit, tím lépe pro budoucnost.

„Pro mě je nejdůležitější priorita
vrátit sport co nejdříve dětem,“
netají tyto myšlenky šéf Národní
sportovní agentury a bývalý vynikající hokejový brankář Milan
Hnilička. Kromě toho také v mi-

nulém týdnu prozradil, kdy by se
restart dal očekávat. Pokud vše půjde podle plánu, měli by se ti nejmenší vrátit k hromadnému sportování na začátku nového roku. Je
však otázkou, zda se nic nezvrhne,
nyní nezbývá než doufat. „I když
bychom moc chtěli sportovní
prostředí rozvolnit úplně, především děti vrátit na sportoviště, tak
v tom bychom neměli nad situací
takovou kontrolu jako v profesionálním sportu,“ doplnil Hnilička.
(jaf)

