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Jiøièky kontra rekonstrukce
Prostějov (mik) – Hodně zajímavá
odezva přišla po zveřejnění plánu
radních zrekonstruovat vstupní bránu Městského hřbitova v Prostějově.
„Na této bráně je kolonie asi šedesáti
hnízd jiřiček obecných. Jde o chráněný druh ptactva a odstraňování hnízd
je od roku 2004 zákonem zakázáno!
Takže například při rekonstrukci
budovy je nutný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody, ale ani s tím
nesmí dojít k narušení probíhajícího
hnízdění. Jsem zvědav, jak se k tomu
postavíte,“ poslal vzkaz konšelům Ivo
Rozehnal z Prostějova. „O hnízdech
jiřiček víme, při rekonstrukci brány
bude na tuto skutečnost přihlíženo,“
ujišťuje Alexandra Klímková, vedoucí
odboru správy a údržby majetku prostějovského magistrátu.

6QÈzHQN\MVRXXzWX
Prostějov (mik) – Říká se, že sněženky jsou prvními posly jara. A jak se
zdá, tyto líbezné květinky už přinášejí
radost lidem na mnoha místech prostějovského regionu. „Sice ještě nerozkvetly, ale už se derou ze země. A to
pár dní poté, co slezl poslední sníh
ze záhonů,“ prozradil Večerníku muž
z Konicka. Dá se ale čekat, že sluníčko
z posledních dní sněženky a další jarní
kvítka probudí definitivně.

Roušky do popelnice
Prostějov (mik) – Během pondělního večera sváželi pracovníci FCC
komunální odpad ve Vrahovicích.
Večerník před jedním z domů zastihl
ženu, která do popelnice těsně před
svozem ukládala igelitovou tašku plnou doma vyrobených ochranných
roušek. „Mám jich doma ještě plný
pytel, ale teď je postupně vyhazuji,
když nám je vláda už zakázala nosit.
Už si můžeme dát na ksicht jenom ty
chirurgické roušky nebo respirátory,“
zdůvodnila svůj počin žena. Otázkou
ale zůstává, zda podomácku vyrobené
roušky ještě někdy nebudeme potřebovat. Kdo ví...
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Radary podobně jako policie pomáhají a chrání. Tedy pomáhají policistům usvědčit
hříšníky. A naopak chrání včas ty řidiče, kteří rádi
šlapou na pedál, od toho, aby pokutu dostali. Včas
vědí, že to už trochu přehání. Jenže ouha, tady něco
nehraje! Někdy totiž technika zradí a pak vymýšlí na
lidi zlomyslné kousky. Příkladem budiž tento„povedený“ silniční radar. Můžete jet sporťákem, felicií, na
babetě nebo na kole. A stejně pokaždé jedete 192
kilometrů v hodině. Inu někde se stala chyba. Nebo
že by se snad úspěšná série Taxi taxi o pirátu silnic
Danielovi vrátila v českém hávu?

Agentura
Jak je již prostějovské veřejnosti
známo, studenti středních škol byli
vyzváni, aby vymysleli návrhy nových uvítacích tabulí, které budou
instalovány na všech příjezdových
komunikacích do města. Primátor
Kopačka slíbil, že student, který vymyslí nejlepší tabuli, dostane deset
tisíc kaček. I stalo se!

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Opakování chyb, matka průseru. Kdo nedělá chyby, nedělá nic. Pokud však
stále dokola opakujeme stejné chyby, nemůžeme se divit, že skončíme špatně. To
je i případ jednapadesátileté ženy, kterou policisté zastavili v Těšicích. Na místě
nadýchala přes promile alkoholu a přišla o řidičák. To ji však příliš nerozhodilo
a navzdory zákazu se snažila v jízdě dál pokračovat. Policisté ji tedy museli odchytit znovu. Nyní jí hrozí pořádná pokuta a zákaz řízení na delší dobu.
•• Úterý ••
Je tak hloupý, nebo to jen hraje? Když si za pár stovek koupíte od feťáka kolo,
co si budete myslet? Že talentovaný sportovec rozprodává své nedávno pořízené
vybavení? Nebo spíš to, že bicykl prostě někde ukradl? Obžalovaný David Janeček se u prostějovského soudu nedokázal přiklonit ani k jedné z obou variant.
A vzhledem k tomu, že zloděj, který mu kolo dodal, raději k jednání vůbec nedorazil, nemohl tak padnout rozsudek.
•• Středa ••
Začátek nové éry. „Tyran umírá a jeho vláda končí. Mučedník umírá a jeho vláda začíná,“ takto vystihl dánský filosof Søren Kierkegaard situaci ohledně konce
totalitních režimů. K němu dospěla i někdejší 40 let trvající nadvláda komunistické strany v české zemi. Svým způsobem k jejímu pádu mohla přispět i dosud
nevyjasněná smrt Přemysla Coufala. Ten byl právě před 40 lety nalezen ve svém
bratislavském bytě. Mnozí se domnívají, že byl brutálně zavražděn příslušníky
tehdejší Státní bezpečnosti.
•• Čtvrtek ••
Jedna rouška nestačí. „Jedna rouška, druhá rouška, to je vážně na Chocholouška!“ I tak by se dalo glosovat vládní opatření, které právě vstoupilo v platnost.
Díky němu k operaci srdce stačí jedna chirurgická rouška, na nákup rohlíků je
však už nezbytně nutné mít roušky dvě.
•• Pátek ••
Hanácký Purim. „Na Purim se má člověk opít tak, aby nepoznal rozdíl mezi
prokletým Hamanem a požehnaným Mordechajem,“ doporučoval babylonský
učenec Rava. Purim je nejveselejší židovský svátek, který připomíná záchranu
Židů v perské říši, a to díky odvaze královny Ester. Tento tradiční dvoudenní svátek jsme si v našem hanáckém Jeruzalémě mohli připomenout.
•• Sobota ••
Kde bude puk? „Dobrý hokejista hraje tam, kde je puk. Skvělý hokejista bruslí
tam, kde puk teprve bude,“ prohlásil nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky.
Prostějovští Jestřábi sehráli klíčový zápas s Havířovem, který hodně napověděl
o tom, jak se jejich sezóna bude dále vyvíjet.
•• Neděle ••
Neříkej hop, dokud nejdeš do školy. Poslední únorový den, měl být zároveň
posledním dnem distančního vzdělávání vybraných školáků vynuceného pandemií koronaviru. Ale nakonec se jím nestal. Ohlášený návrat dětí do škol byl opět
odložen a je velmi těžké odhadovat na jak dlouho...
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Možná si řeknete, že nejde o žádný závažný zločin. Ovšem ztráta
více než tří tisícovek hodně bolí
a štve! O tyto peníze přišla mladá
dáma z Bedihoště, když slepě věřila internetovému portálu, který
nabízel použitou herní konzoli.
A jelikož žena předem poslala
peníze na cizí účet, pak už jen čekala, až jí objednané zboží bude
doručeno…

3 100
Nedočkala se a z obchodníka se
stala navíc nekontaktní osoba.
Postižená tedy věc ohlásila na
policii, která nyní případ šetří
jako podvod. Pokud se strážcům zákona podaří podvodného
obchodníka zjistit, hrozí mu za
přestupek až padesátitisícová
pokuta.

www.
vecernikpv
.cz
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Přejezd stále nebezpečný. Hrůzostrašná srážka vlaku s osobním
automobilem BMW z pondělí 15.
února vyřadila z provozu i zabezpečovací zařízení na železničním
přejezdu u „myší díry“ ve Vrahovicích. Bohužel, Správa železnic se
do oprav stále nemá, a tak na nutnost zastavení před kolejemi vyzývá řidiče jen výstražná tabule...
=$&+<7,/,-60(
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Uvítací tabule: nechceme vás tady!
Podle zjištění Agentury Hóser má
již speciální výběrová komise jasno.
„Obdrželi jsme skoro tisíc návrhů
a na první pohled se nám zalíbil jeden jediný. Jeho autorem je student
třetího ročníku nejmenované střední školy v Prostějově. Sedmnáctiletý
Ferenc Prevít si zaslouží finanční
odměnu,“ glosoval výběr návrhu na
nové uvítací tabule primátor Francimór Kopačka.
Zzajímalo nás, čím nové tabule
budou tak výjimečné a jakým způsobem budou vítat řidiče přijíždějící do našeho slovutného města.

Aspoň v zahradě to kvete. Přestože vládní protikoronavirová opatření jsou čím dál tím tvrdší a zcela
jistě jsme se nedočkali ještě konce,
jednu z mála radostí v současných
dnech prožívají v prostějovské botanické zahradě. Tady jim všechno
kvete pod očima! Zejména dva
druhy čemeřice zde otáčejí kalendář o pár listů napřed.

„Žádné vítání! Na tabuli bude
zvýrazněna lidská prdel a napsáno
„nechceme vás tady“. Tento návrh
bezkonkurenčně vyhrál a těmito
tabulemi osadíme každou příjezdovou silnici do Prostějova,“ šokoval první muž města.
Agentura Hóser si nejprve myslela,
že si dělá pr..., tedy srandu, ale jeho
slova se vší vážností i vysvětlením
potvrdila náměstkyně pro dopravu
Alena Rašáková. „V dnešní době
plné koronaviru si nepřejeme, aby
k nám někdo cizí do města jezdil. Navíc je doprava v Prostějově

natolik přetížená, že jakýkoliv další
řidič s autem je naprosto nevítaný.
Nové tabule jsou odrazem toho, co si
myslíme o cizích lidech v našem městě. Doufáme, že po spatření tohoto
vzkazu na tabuli se každý šofér obrátí a pomaže zpátky, odkud vyjel,“
nebrala si servítky Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

180 000 000

Tak to je cifra, ze které jdou oči
šejdrem! Zastupitelstvo Statutárního města Prostějov schválilo,
že magistrát si při rekonstrukci
Společenského domu může vzít
takřka dvousetmilionový úvěr od
banky.
=$8-$/1É6

JAN NAGY

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.

BOHDAN HANZLÍK
se narodil 13. července 1960 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. února 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 60 do 61 let, měří mezi
175 až 185 centimetry, má střední postavu,
šedobílé vlasy a nosí plnovous.

JAN LUŇÁČEK
se narodil 31. července 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 11. února 2021. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do 27 let,
měří mezí 175 až 185 centimetry, má hubenou postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Nosí
řídké vousy.

Foto: Michal Kadlec

Dnes poprvé už není ředitelem
Městské policie Prostějov, když se
po necelých 21 letech rozhodl odejít
do důchodu. Se čtenáři Večerníku se
loučí exkluzivním rozhovorem.
Čtěte na stranách 12 a 13!
=$6/(&+/,-60(«

„POŘÁD CHCETE
DISKUTOVAT?
TO JE HODNĚ
NEZODPOVĚDNÉ!“
Prostějovský primátor František
Jura chtěl ukončit úterní jednání
zastupitelstva dřív kvůli hrozbě nákazy covid-19, ale opozičníci pořád
dokola chtěli něco řešit...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/2 °C
Bedřich

¶WHUÙ

10/2 °C

Støeda

12/2 °C

Ètvrtek

11/4 °C

Anežka
Kamil
Stela

Pátek

8/3 °C

Sobota

9/3 °C

Kazimír

Nedìle

Miroslav

10/3 °C
Tomáš
Zdroj: meteocentrum.cz
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Michal KADLEC
Vozidlo BMW, které rychlík odmrštil z přejezdu desítky metrů daleko
od kolejí, doslova a do písmene
převrátilo plechový domek, v němž
je ukryt mozek celého zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu v Říční ulici. Domek je nyní
vyvrácený a čouhají z něj elektrické
kabely. Světelné ani zvukové výstražné zařízení tak už dva týdny
nefunguje!

„Nejsme správcem této tratě
a bohužel nemáme žádné informace ohledně opravy zabezpečovacího zařízení,“ uvedla na dotaz
Večerníku Anna Kajlíková, mluvčí
prostějovského magistrátu.
Řidiče tak na nefunkčnost, a tím
i značné nebezpečí varuje těsně před přejezdem u „myší díry“
z obou stran žlutá výstražná tabule
a před kolejemi jsou nuceni zastavit před značkou STOP. Omezena
je také jízda vlaků, i rychlíky tudy
musí projíždět krokem.
„Na opravu poškozené technologie muselo být realizováno výběrové řízení v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.
Správa železnic již uzavřela smlouvu se zhotovitelem, který práce
dokončí do třiceti dnů. Kvůli termínům dodání nezbytných součástí technologie bohužel není
možné trvání opravy zkrátit,“
informoval exkluzivně Večerník

Dušan
Gavenda,
tiskový
mluvčí Generálního ředitelství Správy železnic v Praze.
Nezbývá než apelovat na řidiče,
aby byli maximálně opatrní a dodržovali nařízení daná dopravními značkami. Nutnost zastavit
před přejezdem a pořádně se rozhlédnout je totiž životně důležité!
Tady jde totiž skutečně o život!
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Radního Blumensteina
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PRO
OST
TĚJO
OV Byl jedním ze čtveřice komunálních
politiků, kteří byli
komuná
z úterního jednání zastupitelstva
omluven Jak při zahájení v poomluveni.
jed
řadí jedenadvacátého
zasedání
podot primátor František
podotkl
Jura, radního Tomáše Blumens
mensteina
„skolil“ záludný
koro
koronavir...
„Mám zde čtyři omluvenky
„Máme
je
a jednou
z nich je absence
pan radního Blumensteina,
pana
kter se bohužel nakazil cokterý
vid
videm.
Snad se tímto virem
dne tady nenakazíme také
dnes
n
a nebude
nás víc,“ pronesl
prim Jura (ANO 2011).
primátor
O čtyři dny později Večerní sám Tomáš Blumenníku
st potvrdil, že si nemocí
stein
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Foto: Michal
Kadlec

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

2x foto: Michal Kadlec

Pøedstavujeme prvního tvùrce aktù,
který bude vystavovat s Janem Saudkem
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Výstava bude probíhat
od 3. èervna do 5. záøí.

prošel. „Ano, byl jsem pozitivně testován na covid-19, ale zaplaťpánbůh
jsem už z toho venku. Měl jsem naštěstí jen velmi lehký průběh nákazy,
po dobu tří dnů jsem prožil jen jakési
chřipkové onemocnění. Už i karanténní dobu mám čerstvě za sebou,“
sdělil nám v sobotu odpoledne dobré
zprávy Tomáš Blumenstein, prostějovský radní za ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov.
(mik)

ZPRAVODAJSTVÍ
Z PROSTĚJOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
ČTĚTE NA
DVOUSTRANĚ 14-15

Zastupitelstvo města Prostějova na
svém únorovém zasedání schválilo
záměr přijetí investičního úvěrového
rámce ve výši 180 milionů korun.
Zjednodušeně řečeno, chceme si od
banky půjčit peníze na rekonstrukci
Společenského domu.
Obnova tohoto důležitého zařízení
v centru města je naší prioritou a my
děláme vše pro to, aby práce mohly
co nejdříve začít. K budově přistupujeme s maximálním respektem
a hledáme takové řešení, které bude
odpovídat 21. století. Zároveň ovšem
nechceme ustrnout na místě a strávit
několik následujících let nekonečnými
polemikami nad jednotlivostmi celé
rekonstrukce. Hodláme proto vsadit
na odborníky a jejich doporučení.
Byl bych rád, kdyby se celá akce nestala další záminkou pro politické půtky.
Od začátku jdeme do celé akce s maximální otevřeností, komunikujeme se
všemi kluby v zastupitelstvu a zajímají nás i názory obyvatel našeho města.
Věřím, že je to pro dobro celé věci.

22

vizitka regionálního autora pro výstavu
s Janem Saudkem
Proè fotím
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drtil
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Fotografování je pro mì potravou
duše. Jsem stále fascinován tím
]PUD]HQtPRNDPçLNXQDYęĀQRVW

Vzkaz pro pana Saudka

Jste skuteèný rytíø fotografie,
který je tu jen jeden.

IVO
SNÍDAL
(57)
Bydlištì

Plumlov

v Kostelci:
KOSTELEC NA HANÉ
Katastrofální zdravotní následky má čtvrteční nehoda na železničním přejezdu
vKostelcinaHané.Čtyřčlenná
rodina z Blanenska cestující
ve škodovce byla vystavena
smrtelnému nebezpečí poté,
co řidič vjel na koleje ve chvíli
blížícího se osobního vlaku ve
směru z Kostelce do Lutotína.
Srážka byla neodvratitelná
a všechny čtyři osoby utrpěly zranění. Nejhůře je na tom
řidič, kterého vrtulník letecké
záchranné služby přepravil
do fakultní nemocnice se zraněním lebky. Také jeho spolujezdce na předním sedadle
s rozdrceným hrudníkem vystříhávali hasiči!
(mik)

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 8-9
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PROSTĚJOV Dopravní provoz
v Říční ulici směrem k dálničnímu podjezdu už není tak bezpečný jako dřív. A několik týdnů
ještě nebude! Po hrůzostrašné
nehodě z pondělí 15. února totiž
na přejezdu u „myší díry“ ve Vrahovicích stále ještě nefunguje zabezpečovací zařízení. Vlaky zde
projíždějí krokem a řidiči vozidel
musí před kolejemi zastavit na
„stopce“.

SULP¿WRU
M
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1. března 2021

PO STOPÁCH

STARÉHO

STÍNY MINULOSTI
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Místo muzea je jídelna!
8\PKM¾KU¾NPCRQą¾F¾PÊCMEÊ
DRAHANY Rozlehlá budova bývalé školy v Drahanech řadu let
složitě hledá své další uplatnění.
Zhruba tři roky v ní fungovalo Muzeum Drahanské vrchoviny, které
stálo i za pořádáním některých
akcí v městysi. To však bylo před
zhruba pěti lety uzavřeno. Zcela
opuštěný ale objekt nezůstal.
V Muzeu Drahanské vrchoviny svého času fungovala expozice řemesel.

K vidění tu bylo historické holičství,
krejčovská, ševcovská a truhlářská
dílna. Ve sklepení pak vznikala umělá hornická štola. Některé z exponátů po ukončení činnosti byly přestěhovány do Otaslavic.
Sama budova již řadu let slouží k docela jiným účelům.
„Využívají ji zejména děti, vytvořili
jsme pro ně počítačovou učebnu,
funguje zde tělocvična a také jídelna.

pohled zpátky
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Bøehy ostrùvku zùstanou zarostlé

Aktuálně dokončujeme multifunkční sál v prvním patře, který bychom
chtěli otevřít zhruba v polovině letošního roku. Následně by v něm
měly probíhat různé besídky pro
děti a další kulturní a společenské
akce,“ nastínil Večerníku starosta Drahan Milan Marek s tím, že
městys průběžnou rekonstrukci budovy provádí z vlastních prostředků
a bez dotací.
(mls)
&TQ\FQXKEMÚT[DPÊMRTQwGNRąGFQUOKNGV[EGNMQXQWTGXKVCNK\CEÊ2ąKD[NVCMÆXQFPÊRTXGMXRQFQD÷QUVTčXMWRTQJPÊ\F÷PÊ
XQFPÊJQRVCEVXCMVGTÆPGEJ¾X¾O÷UVQ×O[UNP÷\CTčUVCVDWLPQWXGIGVCEÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Napsáno
SĊHG

28. 2. 2011

PROSTĚJOV Po nákladné a dlouhé revitalizaci drozdovického rybníka, která byla ukončena v létě 2013, se stále objevují připomínky
občanů požadujících změny či úpravy. Městský rybník prošel za posledních osm let dalšími úpravami, jež se při revitalizaci nepodařilo
takzvaně „vychytat“. Ovšem ostrůvek na vodní ploše sloužící kačenám či labutím při hnízdění nechává město zarůstat bujnou vegetací.
A i přes protesty některých obyvatel to tak zůstane!
„Městský rybník v Drozdovicích byl problém, aby se každý rok upravil a vypřed několika lety revitalizován, a to čistil současně s přilehlým okolím,“
včetně vybudování ostrůvku pro míní Marie Hamerská z Prostějova.
hnízdění ptáků a vodních živočichů. „Město se dobře stará o blízký park
Okolí rybníka je pravidelně udržováno, a městskou zeleň, ale tento ostrůvek
ale bohužel již výše zmíněný ostrov je považuji nejen já, ale mnoho lidí, kteří
v žalostném stavu. Hyzdí jej přerostlé su- chodí denně kolem, za velkou ostudu.
ché traviny, náletový plevel, odpadky… Všem se nám líbí, když naše oblíbené
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW „Již dříve mi bylo sděleno, že patří ry- labutě i kačenky vyvedou mladé, ale
bářům, ale snad by to nebyl tak velký myslíte, že se jim bude chtít hnízdit

v takovém prostředí? Prosím o zjednání nápravy, jaro se blíží, tak ať je náš
rybník celkově hezký,“ obrátila se žena
s prosbou na prostějovský magistrát.
Jak ale vyplývá z odpovědi vedoucí odboru správy a údržby majetku
města, s ostrůvkem na drozdovickém
rybníku se nebude dělat nic! „Rybník
mají v nájmu rybáři z Moravského
rybářského svazu, ale břehy vodního prvku jsou schválně ponechány
zarostlé, aby sloužily jako úkryt při
hnízdění vodního ptactva. Zde je
sekání trávy nežádoucí,“ zareagovala
Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)

Manthellan proinvestuje v centru miliardu

O připravované výstavbě nového obřího obchodního centra na
místě židovských uliček v sousedství Špalíčku toho bylo napsáno již mnoho. Minulý týden ale
společnost Manthellan poprvé
veřejně na tiskové konferenci zveřejnila své plány. A ty jsou vskutku
monstrózní. Manthellan proinvestuje v centru Prostějova více
než miliardu korun a při výstavbě
obchodního kolosu zaměstná na
tisíc lidí. Práci v obchodní galerii
pak najde dalších pět set Prostějovanů!
Podle předsedy představenstva
společnosti Manthellan Richarda
Morávka má megaprojekt přitáhnout lidi do centra města hlavně
přes víkend a o večerech. Manthel-

lan svěřil projekci renomované londýnské firmě Benoy a pražskému
ateliéru Stopro. „Máme za cíl změnit nevzhledné a zanedbané území
v centru Prostějova v živou zónu.
K prostoru těsně vedle památkové
zóny přistupujeme zodpovědně
a s pokorou. Proto jsme k projektu
přizvali renomované firmy, které
mají s revitalizací částí měst bohaté
zkušenosti,“ uvedl Richard Morávek. Firma Benoy kromě toho buduje v současnosti v Olomouci novou městskou čtvrť Šantovka. Své
projekty má ale také v Londýně,
Birminghamu, Cardiffu, Bristolu,
polské Wroclawi či v Hongkongu,
Singapuru a Abú Dhabí. V České
republice vesměs spolupracuje s renomovaným pražským ateliérem

Stopro. Šéf Manthellanu navíc ve
čtvrtek v Prostějově s konečnou
platností potvrdil, že současná budova Společenského domu bude
zbourána. „Pro Prostějov znamená
proměna centra zásah, který ovlivní
život ve městě na desítky let dopředu. Zmizí chátrající a nevzhledný
Společenský dům, na jeho místě
vznikne nákupní galerie se stovkou
obchodních jednotek, pobočkami
bank, servisními službami, kavárnami, dětským koutkem či sportovišti. Chybět nebude parkoviště
pro tři sta padesát aut,“ řekl přesně
Richard Morávek. „Po necitlivé demolici židovských uliček by otevření nákupní galerie mělo přinést oživení centra města, aby sem lidé měli
proč chodit. Výstavba přinese tisíc

pracovních míst, vlastní provoz pak
ještě stálých pět set míst,“ uvedl na
tiskovce Lukáš Čepelka, člen představenstva společnosti Manthellan.
Oba představitelé Manthellanu pak

potvrdili, že na projektu byly práce
teprve zahájeny. Stavět by se mohlo
začít na začátku roku 2014 a následující rok by nové obchodní centrum mělo být už plně funkční.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Při vzpomínce na prohlášení představitelů developerské společnosti
Manthellan se určitě ještě dnes odpůrcům výstavby Galerie Prostějov
ježí chlupy na tělech. Historie a hlavně trpký konec celého projektu jsou
v současnosti už notoricky známy. Manthellan prohrál soudní spor
ohledně platnosti či spíše neplatnosti veškerých smluv s magistrátem
a na stavbu monstrózního obchodního centra musel zapomenout. Pravomocným rozsudkem se tak rovněž zabránilo demolici budovy Společenského domu, která bude brzy na náklady města rekonstruována.
Dodnes ale není přesně jasné, proč společnost Manthellan nezahájila
výstavbu centra hned po podpisu tehdy platných smluv nebo alespoň
v roce 2014, jak její představitelé záhy deklarovali. Dnes bychom už
mohli nakupovat v obrovské obchodní galerii a na trampoty s nějakými smlouvami s městem by si už nikdo nevzpomněl...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Letecká ulice

Bývala tu jatka. 2QLOGPQX¾PÊFQUVCNCWNKEGQFDąG\PCRQFNGUO÷TWMDÚXCNÆOWNGVGEMÆOW
WéKNKwVKCMCU¾TP¾O8QDFQDÊPCEKUVKEMÆQMWRCEGUGXNGVGEJCåPC\ÚXCNC4KEJVJQHGPQXC
P÷OGEM[4KEJVJQHGP5VTCUUG 8TQEG\FGD[N[WåGNG\PKEGPC$GFKJQwċRQUVCXGP[PQXÆLCVM[
MVGTÆRTQXQ\QXCNQ&TWåUVXQąG\PKEMÆRQT¾åM[X2TQUV÷LQX÷8UQWéCUPQUVKO¾XWNKEKUÊFNQP÷MQNKMHKTGO
OKOQLKPÆRąGRTCXPÊURQNGéPQUV(6.2TQUV÷LQX/GEJCPKMC2TQUV÷LQXRPGWUGTXKUéKXÚMWRPCMQXQwTQVW
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Studentská ulice

krimi
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„Online nákupy skrývají rizika,“
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Respirátor jen na oko
SStrážníci v podvečerních hodinách v nee
děli 21. února vyjížděli do supermarketu
řešit nevhodné chování zákazníka. Ten
si při nakupování sundával respirátor, na
upozornění ostrahy nereagoval a choval
se agresivně. Hlídka kontaktovala nakuu
platnost nopujícího a upozornila ho na
naplatnostnošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních
prostorech. Muž zpočátku nereagoval
a respirátor, který měl, si úmyslně sundáá
val i před strážníky. Po zákonné výzvě si
jej nakonec nasadil. Sedmapadesátiletý
muž odmítl vzniklou situaci řešit s hlídd
kou na místě. Ta celou událost včetně kakounamístě.
a
merových záznamů zpracovala a oznáá
mila správnímu orgánu k projednání.

Kouřit chtěl zadarmo
V neděli 21. února před půl šestou
večerní se vydal do jednoho z prostějovských supermarketů nakoupit
devětadvacetiletý muž. Při pohybu
po prodejně ho zřejmě velice lákala
nepřítomnost prodavačky za pokladnou. Využil situace, která se mu
naskytla, a ze stojanu u pokladny
odcizil cigarety, následně si to namířil rovnou k východu. Celé jeho
počínání však neuniklo pozornému
oku ostrahy, která ho při opuštění
obchodu zastavila. Přivolaní strážníci zjistili odcizené cigarety v hodnotě 675 korun. Překvapující pro
všechny bylo, že pachatel si zboží,
které chtěl před chvílí ukrást, nakonec odkoupil. Jeho chování bylo
oznámeno správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku. Zde mu muže být uložena pokuta do výše 50 000 korun.

Nabízel výhodný tarif

Pozor na levnější energie! Ve čtvrr
tek 25. února před třináctou hodinou bylo na linku 156 přijato
oznámení o muži, kterýý náhodně
kontaktuje na ulici Čechovická
obyvatele a požaduje po nich výý
pisy plateb prostřednictvím služby
SIPO. Vyslaná hlídka vypátrala
muže odpovídajícího popisu ve
vedlejší ulici. Strážníkům uvedl, že
si není vědom jakéhokoliv porušení
právních předpisů. Hlídce naopak
potvrdili dva svědci kontaktování od dotyčného prodejce. Chtěl
vědět, jakým způsobem provádějí
úhrady za energie, kromě toho nabízel možnost výhodnějšího tarifu.
Byl poučen o zákazu podomního
prodeje na katastrálním území města Prostějova. Případ byl oznámen
správnímu orgánu, který může udělit za porušení nařízení obce pokutu
do výše 100 000 korun.

upozorňuje policejní mluvčí
PRO
OSTĚJJOV Kdo by zvláště v těchto těžkých
dnech, kdy jsou uzavřené mnohé obchody,
nevyužil k nákupu nejrůznějšího zboží internet a služby e-shopů? Jenomže není prodejce jako prodejce! Další obětí podvodníka je
mladá žena z Bedihoště, která si objednala
a zároveň předem zaplatila herní konzoli.
Jakmile ale poslala na uvedený účet peníze,
„obchodník“ zboží nedodal a ženě nebral ani
telefon. Policie případ šetří jako podvod, ale
i v případě zjištění hrozí dosud neznámému
pachateli jen pokuta za přestupek...

Michal KADLEC
„V druhém únorovém týdnu si
osmadvacetiletá žena z Bedihoště
na internetovém inzertním portálu
vyhlédla použitou herní konzoli za
částku 3 100 korun. S prodejcem se
dohodla na platbě předem, což učinila bezhotovostně příkazem k platbě
z účtu v neděli 14. února. Když zboží
nedorazilo ani po týdnu a prodejce se
stal nekontaktním, pochopila, že se
jako už mnoho lidí před ní stala obětí
podvodu a věc oznámila policistům,“

INTERNETOVÉHO ÿ(51É
PODVODNÍKA
.521,.$
Nekradl, ale škodil

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov. Jak dodal, strážci
zákona věc šetří pro podezření z přestupku proti majetku. „Za ten pachateli v případě dopadení hrozí pokuta
až do výše 50 tisíc korun,“ doplnil
František Kořínek.
Podobných případů podvodů při
nákupech online v Prostějově neustále přibývá a policisté apelují na
veřejnost, aby byla velice opatrná.
„Nakupování přes internet je stále
oblíbenější, zákazník totiž nemusí

nikam chodit a z pohodlí domova si
objedná, na co si vzpomene. Takový
nákup však skýtá mnohá rizika, obezřetnost je tak namístě. U e-shopů je
dobré sledovat recenze na srovnávacích portálech a pokud jich je málo,
je lepší se obchodu vyhnout. Také
provozování kamenné prodejny
a možnost případného osobního odběru zboží důvěryhodnost prodejce
zvyšuje,“ sděluje mluvčí prostějovské
policie František Kořínek s tím, že
u služeb nabízejících možnost prodeje i fyzickým osobám je situace

ještě o něco složitější. „U těch, které
umožňují hodnocení prodávajících,
je toto hodnocení také ukazatelem
jejich serióznosti. U ostatních by měl
být kupující zvláště opatrný a v případě jakéhokoli podezření od nákupu raději upustit. Mezi podezřelé
okolnosti může patřit zejména výrazně nižší cena než obvyklá, vyhýbavé odpovědi prodávajícího k možnosti osobního předání či pouze
e-mailová komunikace a nemožnost
se s prodávajícím spojit telefonicky,“
upozornil František Kořínek.

V dosud přesně nezjištěné době
od 20. prosince loňského roku do
20. února 2021 se dosud neznámý
pachatel vloupal do dvou garáží
v Letecké ulici. Po násilném vniknutí pachatel garáže prohledal, ale
nic z nich neodcizil. Přesto na vratech garáží způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 1 650 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
zločinu krádeže ve stádiu pokusu.
V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání
hrozí trest odnětí svobody na dva
roky až osm let.
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Ochranka zlodìjku V domě bral peníze i šperky
sledovala

PROSTĚJOV Tak této dámě vyšel
nákup hodně draho! Na večerní
pobyt v jednom z prostějovských
supermarketů jen tak nezapomene osmatřicetiletá žena. V plánu
měla pořídit si celkem rozmanitý
druh zboží, ale že by za něj hodlala
zaplatit? To ani náhodou!
„V neděli 21. února si žena postupně na prodejně nabrala různé druhy potravin, alkoholu, sladkostí,
nůž a čelenku. Její úmysl byl jasný.
Při odchodu přes pokladní zónu
neměla sebemenší snahu zaplatit za věci, které si vzala. Ostraha
obchodního domu ji ale po celou

dobu pozorovala a po projití přes
pokladny zastavila,“ sdělil Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci zjistili, že žena se pěkně
činila. „Odcizila zboží v celkové
hodnotě 2 759 korun. Všechny
ukradené věci byly zpět vráceny
do prodeje. Po ověření totožnosti
a dalších údajů nutných pro projednání přestupku byla celá záležitost vyřešena,“ přidal mluvčí
prostějovských strážníků s tím, že
hlídkou byla zlodějce udělena nejvyšší možná pokuta příkazem na
místě, a to 10 000 korun. (mik)
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NĚMČICKO V šoku byl majitel
domu ve chvíli, kdy zjistil, že jeho
příbytek navštívil zloděj. A ten
mu způsobil skutečně obrovskou
škodu. Zatím neznámý pachatel
z domu bral hlavně peníze různých
měn, ale „přilepšil“ si také zlatými
šperky. Pokud ho policisté vypátrají, za vyloupení rodinného domu
mu hrozí až osm let basy.
„V dosud přesně nezjištěné době během středy čtyřiadvacátého února se
zatím neznámý pachatel nezjištěným
způsobem vloupal do rodinného
domu v obci na Němčicku. Dům

prohledal a odcizil z něho finanční
hotovost v různých měnách a šperky
v celkové hodnotě téměř 450 tisíc korun. Na dalších dvacet tisíc korun pak
majitel domu vyčíslil škodu poškozením,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody, přečinu poškození cizí věci a zločinu krádeže. „Pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na dva roky
až osm let,“ dodal Kořínek.
(mik)
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David Janeček se pervitinu
stále nedokázal vzdát
PROSTĚJOV Je to velká škoda. David Janeček se vyučil instalatérem. Pokud by se tomuto oboru naplno věnoval, určitě by dnes byl
dávno „za vodou“. Jenže jeho život zásadním způsobem poznamenaly drogy. Dlouho si nebezpečný pervitin „pouze“ kupoval,
nakonec jej začal i sám prodávat. Kromě toho přeprodával rovněž
ukradená kola, která mu dodávali jiní feťáci. Za to vše uplynulé úterý stanul před prostějovským soudem. Zatímco k prodeji drog se
přiznal, co se týče bicyklů, začal dosti nepochopitelně kličkovat.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
David Janeček z Prostějova je nezaměstnaný otec malé dcerky. Peníze
pro rodinu se údajně snaží vydělávat
alespoň na brigádách. Za jeho problémy stojí v první řadě pervitin, který
dle svých slov stále šňupe. U soudu byl

obžalován z toho, že zhruba dva roky
prodával pervitin. Usvědčoval ho fakt,
že byl přistižen při prodeji, dalším důkazem byly výpovědi svědků i zprávy
z jeho messengeru. To byl zřejmě také
důvod, proč se obžalovaný k prodeji
bez větších vytáček přiznal.
„Souhlasím s tím, že jsem pervitin
prodával,“ prohlásil u soudu Janeček,
který byl navíc obžalován z toho,
že přeprodával kola, která ukradli
jiní feťáci. Konkrétně mu je prodali Patrik Štreit, který kolo ukradl
před prostějovskou „reálkou“ či
Ondřej Smékal, jenž totéž udělal
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před Základní školou Jana Železného. V tomto případě se však začal
Janeček vykrucovat. „Nikoho jsem
ke krádežím nenaváděl. S koly jsem
měl akorát problémy, nevěděl jsem,
že jsou kradená, nikdo mi to neřekl,“
vypověděl Janeček. Tvářil se přitom,
že mu nepřišlo zvláštní, že uvedené
slušně vypadající bicykly získal od
svých feťáckých kamarádů za pár
stovek. „Odkud jste si tedy myslel,
že by tak kola mohla být?“ nestačil
se divit státní zástupce Ivo Černík.

„Říkal jsem si, že jim to mohl dát
třeba táta nebo že kola získali od nějakého svého kamaráda, co já vím,“
reagoval vyhýbavě Janeček.
Co u jednoho může vzbuzovat
úsměv, to musí soud řádně prověřit. Zatímco uvězněného Patrika
Štreita se podařilo bez problémů vyslechnout, Ondřej Smékal, jenž byl
odsouzen „jen“ k trestu domácího
vězení, se k soudu vůbec nedostavil.
I z tohoto důvodu rozsudek nepadl
a hlavní líčení muselo být odročeno.
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Pivo raději sám vylil

Předminulý pátek 19. února kolem
třetí hodiny odpoledne si strážníci
povšimli dvou osob u městského
rybníka, kteří si udělali pohodu
u rybníka a konzumují alkohol.
Jednalo se o dva muže ve věku
šestašedesát a pětapadesát let.
Ti popíjeli pivo z dvoulitrové
plastové lahve. Hlídka oba muže
upozornila na platný zákaz požívání všech alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Mladší
z dvojice před strážníky zůstatek
piva sám z vlastní vůle vylil. Další
zjištěné porušení zákona bylo v jejich případě kouření na autobusové zastávce a také porušili opatření
o nošení ochranných prostředků
dýchacích cest. Všechna protiprávv
ní jednání byla oznámena příslušnému správnímu orgánu.
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Tereza HOŘAVOVÁ
17. 2. 2021 49 cm 3,15 kg
Držovice

děti a pejsci

Anna KRÁLÍKOVÁ
17. 2. 2021 50 cm 3,70 kg
Tvorovice

Ondřej VYHLÍDAL
20. 2. 2021 50 cm 3,10 kg
Hluchov

Opozice chtěla diskutovat, radní odolávali...

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

Posílejte svá
P
miminka

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
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v Prostějově stále podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině,“ říká.
MC Cipísek nabízí programy pro rodiče
s dětmi od miminek pro předškoláky, vzdělávací besedy, kurzy a semináře pro rodiče,

dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky, jednorázové akce, pohádkové soboty,
příměstské letní tábory pro děti i pro rodiče
s dětmi, individuální rodičovské poradenství a spoustu dalších aktivit.

www.facebook.com/cipisekprostejov
Rodičovské inspirace MC Cipísek

Přestože se od loňského jara centrum „stěhuje“ střídavě podle nařízení vlády z reality
do virtuálního světa, snaží se v rámci možností pokračovat ve své činnosti a být inspirací a podporou pro rodiče. „Věříme, že
i toto těžké období překoná a vrátí se zase
do reálných aktivit pro rodiny s malými
dětmi. A ty další narozeniny už zase oslaví
karnevalem,“ vzkazuje Markéta Skládalová.
(red)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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www.mcprostejov.cz
FB skupina pro rodiče s dětmi do šesti let:

Bližší a aktuální informace o činnosti MC Cipísek:

PROSTĚJOV Mateřské centrum
Cipísek se od loňského jara přesunulo
částečně do virtuálního světa, odkud
se mu zatím v letošním roce nepodařilo
vrátit do reality. Proto i tradiční oslava
Cipískových narozenin byla virtuální.
„Každý rok pořádáme k založení centra
karnevalový týden pro rodiče s dětmi.
Letos se poprvé párty konat nemohla, tak
jsme slavili a spojili se alespoň virtuálně,“
uvedla Markéta Skládalová, místopředsedkyně MC Cipísek. „V rámci narozenin jsme pro rodiče s dětmi připravily na
jarní prázdniny Cipískovu procházku se
zvířátky. Rodiny měly připraveny úkoly
inspirované lesní zvěří celý týden v parku
u hvězdárny. S dětmi si ji mohli projít a splnit úkoly individuálně v souladu s vládním
nařízením. Naši zaregistrovaní návštěvníci
pak e-mailem obdrželi pamětní list,“ prozradila smysl akce Skládalová a pokračovala: „Společně jsme vytvořili narozeninovou fotokoláž z cesty a z karnevalového
tvoření. Přišly nám i fotky dortíků, sušenek
a muffinů pro Cipíska, nechyběla spousta
narozeninových přání.“
Přesně 22. února pak děti mohly pomoct
sfouknout dvaadvacet svíček na dortu
aspoň na dálku, a to ve videu facebookové
skupiny Rodičovské inspirace MC Cipísek.
Mateřské centrum Cipísek vzniklo z iniciativy vedoucí Jitky Zapletalové a maminek, které se v roce 1999 rozhodly založit
občanské sdružení a scházet se s dětmi.
„Za dvaadvacet let je posláním Cipíska

Cipísek oslavil své 22. narozeniny on-line

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
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uvedl Radim Carda s tím, že finanční
odbor doporučuje jít až do výšky úvěru 180 milionů korun. „Je zapotřebí
pamatovat i na určitou rezervu, aby rekonstrukci Společenského domu bylo
možné ufinancovat celou jen v rámci
tohoto bankovního úvěru. Dobu čerpání úvěru doporučujeme nastavit na
tři roky, dobu splácení úvěru pak na
sedm let za předpokladu, že se začne
splácet až po čerpání úvěru. V případě okamžitého splácení navrhujeme
stanovit dobu splácení úvěru na deset
let,“ prozradil Carda.
Diskuze zastupitelů na toto téma byla
velice bohatá. Někteří navrhovali jinou částku úvěru, například Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) by raději
zůstal takzvaně při zdi. „Nemám nic
proti tomu oslovit banky ke zpracování cenové nabídky. Ale nesouhlasím
s výší úvěru. Budu rád za poloviční
půjčku, když bude dvoutřetinová, tak

i to sneseme,“ namítl. „Krok k přijetí
úvěrového rámce je podle mého názoru správný. Zároveň ale požadujeme
po radě města, aby neprodleně zajistila k přípravě rekonstrukce Kulturního
a společenského centra vypsání architektonické soutěže podle regulí České
komory architektů,“ řekl Aleš Matyášek, který jako lídr hnutí Na rovinu!
v tomto smyslu přednesl i doplňující
návrh usnesení zastupitelstva.
Během dalších desítek minut zastupitelé diskutovali už ani ne o tom, do
jaké výše úvěru může magistrát jít, ale
spíš o technických parametrech rekonstrukce hlavního sálu „kulturáku“
i sociálním zázemí.
Pro to, aby si Statutární město Prostějov si mohlo vzít úvěr až 180 milionů korun, nakonec hlasovalo 24
zastupitelů napříč politickým spektrem, dva byli proti a pět zastupitelů se hlasování zdrželo.

PERLIÈKY

* „Já tady sedět nebudu šest hodin
v nevětraných prostorách!“
A naposledy primátor František
Jura. Ten už tři hodiny před skutečným závěrem jednání zastupitelstva
měl snahu schůzi přerušit a odložit
na jiný den.
Zachytil: Michal Kadlec

* „Že děláme experimenty na dětech?
Budu slušný, to mě rozčílilo!“
Primátor Jura rapidně zvýšil hlas,
kdy se radní stali terčem útoků kvůli
nástřikům ve školách a školkách.

* „Nejsem mladý chemik!“
Opoziční zastupitel Petr Kapounek
(Na rovinu!) připustil, že do debat
o možné škodlivosti biocidních nástřiků ve školách je pro něj těžké se
pouštět.

* „Žádná banda to rozhodně nebude!“
První muž města František Jura takto reagoval na kritiku opozice, že
návštěvnické centrum v Kolářových
sadech nebudou využívat žádní vagabundi...

* „Chtěl jsem navrhnout přestávku.
Holt, kdo má špatný rezervoár,
potřebuje na pisoár...“
Podruhé Václav Šmíd, a tentokrát
ostatní zastupitele rozesmál.

* „Už jsem se třikrát hlásil o slovo
a nevím, kdo mě furt odhlašuje!“
Ani tentokrát nefungovalo hlasovací
zařízení bezchybně a Václav Šmíd
(KSČM) se právem rozčiloval.

* „Když spatříte radar, tak si sakra
dáváte pozor na tachometr...“
Jedním ze zastupitelů, kdo obhajoval
znovuobnovení měření rychlosti ve městě, byla Ivana Hemerková (PéVéčko).

* „Komu by nebylo dobře,
nechť opustí sál!“
Primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011) už na začátku jednání
upozornil na možnost, že se někdo
ze zastupitelů může stát obětí covidu.

PROSTĚJOV Bezmála devítihodinové jednání prostějovských zastupitelů bylo minulé úterý 23. února tentokrát poměrně skoupé na
vtipné hlášky z úst jednotlivých
komunálních politiků. Přece jen
se projednávaly natolik vážné věci,
že k humoru nebyl ani moc důvod.
Přesto Večerník pro své čtenáře
opět několik perliček zachytil.

ze zastupitelstva
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PROSTĚJOV Od pondělí 15. února
se v interiérech na prostějovských
základních školách i v mateřinkách
začalo s prováděním ochranných nástřiků, které mají likvidovat zárodky
viru covid-19. Ještě týž týden se však
do projektu, na který prostějovští
radní vyčlenili 1,7 milionu korun,
vložila senátorka Jitka Chalánková s podezřením, že látka, kterou
odborná firma nástřiky provádí, je
zdraví škodlivá. Primátor František
Jura akci zastavil s tím, že na úterním jednání zastupitelstva v úterý
23. února se bude o všem jednat.
A stalo se. Po zhruba hodinové diskuzi se ovšem k žádným závěrům
nedošlo a nástřiky ve školách i školkách jsou nadále pozastaveny.

Hned v úvodu projednávání tohoto
bodu programu vystoupil před zastupiteli Petr Smékal, jednatel firmy,
která nástřiky pod značkou Nanology
v prostějovských školských zařízeních
provádí. „Funguje to tak, že nanočástice oxidu titaničitého v kombinaci se
světlem spustí takzvanou fotokatalýzu, která ničí veškeré mikroorganismy,
hlavně tedy viry a bakterie. Po nařčení
senátorky Chalánkové, které považuji za úplně scestné, jsem tu od toho,
abych dokázal, že prováděné nástřiky
jsou naprosto zdraví nezávadné,“ řekl
Smékal, přičemž během následujících
minut jmenoval veškeré dokumenty
a certifikáty, které nezávadnost látky
prokazují. „Od roku 2012 provádíme
nástřiky stejnou látkou v desítkách

nemocnic, školských zařízeních a aktuálně máme velkou zakázku od Ministerstva vnitra ČR. Vedení prostějovského magistrátu jsem během uplynulého
týdne dodal další dokumenty a materiály, podle kterých Zdravotní ústav
v Ostravě testoval nástřikovou látku,
kterou používáme. Podle těchto certifikátů látka splňuje všechny parametry
Evropské komise,“ dodal.
Zastupitelé ale namítli, že uvedené
certifikáty mají datum roku 2012
a navíc jiný zdravotní ústav v Praze
nedávno zveřejnil, že látka obsahuje
karcinogeny. „Používáme prostředek
na bázi oxidu titaničitého, který se jinak vyskytuje v zubních pastách či lécích. Ano, určitá část či forma tohoto
oxidu může být škodlivá a obsahovat

karcinogenní látky, ale to není případ prostředku, který využíváme při
ochranných nástřicích ve školách či
nemocnicích. A co se týká certifikátů
z roku 2012, to je sice pravda, ale už
nějakou dobu máme požádáno o aktualizaci těchto dokumentů,“ ujistil
Petr Smékal.
Další více než půlhodinová diskuze
na zastupitelstvu se víceméně zvrhla
na odborná vyjádření. Přes určité nejistoty jsou si ale radní jistí, že nástřik
není zdraví škodlivý, ba naopak je
proti nákaze covid-19 velice účinný.
„Problém dnešní doby je to, že se pořád neustále na něco čeká a nedělá se
skoro nic. A přibývá stále více a více
nakažených. My jsme chtěli vyjít
problémům naproti, a proto jsme

začali s nástřiky ve školách a mateřinkách. Kdybychom neměli odborné
certifikáty o látce, kterou se nástřiky
provádějí, určitě bychom do toho nešli,“ pronesl primátor František Jura
(ANO). „Ve škole, kde byl nástřik prováděn, chodí do třídy moje malá vnučka. Myslíte, že bych si dovolil ji nějak
ohrozit? To určitě ne,“ dodal náměstek
primátora Jan Krchňavý (PéVéčko),
který má ve své gesci právě školství
v Prostějově.
Pro Večerník se během uplynulého
víkendu k celé záležitosti vyjádřila také senátorka za Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko, na jejíž
popud celá kauza vlastně vznikla.
„Přiznám se, že úterní jednání zastupitelstva jsem nesledovala, protože

po celý týden jsem měla v Senátu
práce až nad hlavu. Nechám se ale od
opozičních zastupitelů informovat,
kam se celá kauza posunula. Na můj
dopis mi odpověděl také pan primátor
Jura, takže v následujícím týdnu budu
vše vyhodnocovat. Tento příběh určitě nekončí,“ řekla Jitka Chalánková.
Prostějovské zastupitelstvo se však
většinou hlasů shodlo na tom, že
proticovidové nástřiky ve školských
zařízeních budou i nadále zastaveny
do doby, než město bude mít k dispozici všechny aktualizované certifikáty
a odborné posudky. „Jakmile budou,
svolám schůzku se všemi předsedy
klubů v zastupitelstvu a rozhodneme
se, zda v nástřicích pokračovat,“ ukončil diskuzi primátor František Jura.

Pro obnovu se budou hledat garance a odborné posudky
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Zastupitelstvo vystavilo ÅVWRSNX´

z vlastních zdrojů. „Podle předběžných
propočtů má stát 153 milionů korun.
Skutečnou cenu však ukáže až projektová dokumentace pro provádění stavby
a výběrové řízení. Jedná se o rekonstrukci, což v praxi znamená, že se mohou objevit skryté vady objektu, které se těžko
předpokládají,“ prozradil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Jak objasnil vedoucí finančního odboru magistrátu, město si na rekonstrukci vzít úvěr musí. Jednoduše
proto, aby v příštích letech mohly
být zabezpečeny i jiné stavební investice. „Magistrát by měl dbát na
to, aby v jeho každoročním rozpočtu
bylo sto padesát až dvě stě milionů
na další stavební investice. Pokud
by rekonstrukci ‚Kaska‘ financoval
z těchto peněz, muselo by minimálně v následujících dvou letech dojít
k významným škrtům v rozpočtech,“
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Magistrát si vezme 9Ô5!

Rekonstrukce„kulturáku“?

bodu programu „dotazy, připomínky“ 
vše vyřídí prostřednictvím odpovědí e-mailovou poštou. Neúspěšně, jednání PROSTĚJOV Ještě před pár lety
se tak protáhlo o další desítky minut... bylo něco takového naprosto nemyslitelného. Naopak, vedoucí garnitury radnice se vždy chlubily, že na rozdíl od jiných měst nemá Prostějov
jedinou korunu dluhů. Po úterním
jednání zastupitelstva je ale všechno
jinak. Přestože i nadále jsou městské
finance i vzhledem k těžké koronavirové krizi v celkem dobré kondici,
na plánovanou rekonstrukci budovy
Společenského domu si magistrát
vezme bankovní úvěr. Zastupitelé
svými hlasy odsouhlasili možnost,
že radnice si v nejbližší době může
půjčit až 180 milionů korun. Termín
zahájení rekonstrukce je plánován
na jaro roku 2022 a vše hotovo by
mělo být v říjnu 2023.
Město Prostějov plánuje podle vítězného architektonického návrhu rekonstrukci Společenského domu, kterou však nebude schopno financovat
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REDAKCE

Prostějov (mik) - Zastupitelé rovněž
schválili přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na pořízení osobních vozidel na
alternativní pohon a dobíjecích stanic
pro město Prostějov. Dotace byla městu schválena ve výši 421 000 korun.
„Podle kupní smlouvy byla pořízena
dvě vozidla Škoda Citigo Style a k nim
dobíjecí stanice v celkové hodnotě
1 053 911 korun,“ prozradil primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že
nové elektromobily budou využívat
zaměstnanci magistrátu.

Dotace na elektromobily

Prostějov (mik) - Jak Večerník informoval, na základě výsledků ankety
mezi občany Prostějova získal nově
vybudovaný park v Okružní ulici název Mládkovy sady po zahradníkovi
a významném živnostenském, sokolském a komunálním činiteli. Minulé
úterý tomuto pojmenování nového
parku dali ještě definitivní „razítko“
zastupitelé. Při krátké diskuzi vyšlo najevo, že občané navrhovali i další názvy,
které byly hodně kuriózní. Například
Faltýnkovy sady nebo Jura sic park!
„Tak toto určitě ne,“ ozval se při diskuzi
jeden z opozičních zastupitelů.

Mládkovy sady schváleny

Prostějov (mik) - Obyvatelé domu
v Norské ulici číslo 3 v Prostějově se po
letech konečně dočkají. Dlouholeté
stížnosti na technický stav nemovitosti
v majetku města byly vyslyšeny a v úterý 23. února zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření ve výši 24 milionů
korun na rekonstrukci domů a hlavně
energeticky úsporná opatření. „Doporučujeme tuto náročnou stavební
investici zrealizovat už v tomto roce,“
dodal k návrhu rozpočtového opatření
Jiří Rozehnal (ANO 2211), náměstek
primátora pro stavební investice.

Miliony do domu
v Norské ulici

Prostějov (mik) - Na prosincovém
zasedání schválili zastupitelé jen devětadvacet ze čtyřiceti navržených
přísedících u Okresního soudu
v Prostějově. Schvalovací proces se
tehdy zvrhnul ve frašku. Vyslancům
opozičních stran a hnutí vadilo, že některá jména navržená radou města na
tak důležité funkce ani vůbec nezná,
a tudíž o nich nemůže hlasovat. Nakonec se v rámci posledního jednání
zastupitelstva loňského roku schválilo alespoň devětadvacet nových
přísedících, neboť i opoziční zastupitelé uznali, že v opačném případě by
byl ohrožen chod okresního soudu.
Minulé úterý pak komunální politici schválili do těchto funkcí zbylých
jedenáct kandidátů. Jejich jména ale
zůstala veřejnosti utajena. „Vzhledem
k citlivosti osobních údajů a GDPR
bude navržený seznam kandidátů
předložen pouze předsedům zastupitelských klubů v zalepených obálkách,“ vysvětlil primátor města František Jura (ANO 2021). Nyní tedy
Okresní soud v Prostějově disponuje
již plným počtem 40 přísedících pro
období let 2021 až 2025, které schválilo statutární město Prostějov.

medaili za bezmála jednadvacet let trvající práci ve vedení prostějovských strážníků. Podrobně čtěte na straně 13!
Při schvalování programu jednání byl
dodatečně zařazen bod, který se týkal
již prováděného ochranného nástřiku interiérů základních škol i mateřinek v Prostějově, na jehož údajnou
škodlivost upozornila senátorka Jitka
Chalánková. Majitel specializované firmy zastupitelům vysvětloval,
že na chemickoulátku má všechna
potřebná osvědčení a certifikáty,
přesto zastupitelé nakonec vzali na
vědomí fakt, že až do vysvětlení a doložení všech dalších dokladů budou
protiepidemické nástřiky pozastaveny. „Jakmile budeme mít všechna

PROSTĚJOV Jak Večerník s předstihem informoval, náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov Milada Sokolová se rozhodla, že sice bude ve stejné funkci
i nadále působit, ale již „jen“ jako
neuvolněná členka rady, čímž se
vzdá benefitů zaměstnankyně magistrátu. Sokolová tímto reaguje
na námitky kritiků, že v souvislosti
s působením ve funkci uvolněné
krajské zastupitelky by nestíhala
práci na radnici. O změně statusu
informovala minulé úterý také prostějovské zastupitelstvo.
„Chápu, že pro paní náměstkyni je
kumulace obou funkcí velice časově
náročná, ale mohu zde zodpovědně
prohlásit, že funkci náměstkyně pro
kulturu a životní prostředí vykonává
i od svého působení v rámci Olomouckého kraje svědomitě a bez jakýchkoliv problémů. Ani jednou nenastala situace, že by rada města měla
pocit, že práci na radnici nestíhá,“ sdělil svůj pohled primátor František Jura
(ANO 2011).
Následně se přihlásil o slovo opoziční
lidovecký zastupitel Petr Kousal. Jeho
požadavek vzbudil u drtivé většiny
zastupitelů ironické či snad i soucitné
úsměvy... „Fyzicky se dvě funkce nedají zvládnout. Pokud paní náměstkyně tvrdí, že ano, pak to znamená, že
není na radnici plně využita, protože
dokáže zvládat i jinou funkci. Ostatně
se nabízí otázka, když mají v Přerově
pouhé dva náměstky primátora, proč
my jich tady máme pět. Dávám protinávrh zrušit funkci uvolněného náměstka pro kulturu a životní prostředí
a nezavádět novou funkci neuvolněného náměstka. Tím se v této koronavirové době ušetří nemalé finanční
prostředky.“
Další zastupitelé zase požadovali,
aby se sama Milada Sokolová vyjádřila k tomu, jak si práci pro magistrát

a zároveň pro Olomoucký kraj představuje. Stalo se. „Pokud můj přechod
na neuvolněnou náměstkyni dnes
schválíte, budu i nadále odpovědná za
oblasti kultury a životního prostředí,
ale už jako neuvolněná. V Olomouckém kraji nejsem hlasující členkou
rady a jejích jednání se zúčastňuji z pozice uvolněné zastupitelky pro cestovní ruch. Pokud bych se této pozice vzdala, ztratila bych tento status
a Prostějov by už neměl žádný přímý
kontakt s vedením kraje. V posledních
čtyřech měsících tedy funkce na prostějovské radnici i na kraji vykonávám
současně a myslím si, že na práci to
není vidět. Vykonávám je obě dobře
a poctivě, svědomitě vše zvládám. A za
uplynulé období se nenašel ještě jediný člověk, který by tvrdil, že práci na
radnici nedávám maximum,“ pustila
se do své obhajoby Milada Sokolová
a pokračovala: „Pokud se mám vyjádřit k finančnímu ohodnocení práce
v pozici neuvolněné náměstkyně primátora, tak budu brát stejné odměny
jako berete vy a plat náměstkyně na
horní hranici umožněné zákonem.
Vzdávám se benefitů zaměstnance
magistrátu, to znamená, že nebudu
brát stravenky ani dvakrát do roka
takzvaně ošatné. Zůstane mi základní

plat. Co se týká peněz, mohu o sobě
tvrdit, že jsem velice sociální a charitativní člověk. Každý měsíc věnuji
desítky tisíc korun potřebným lidem
a podporuji nejrůznější charitativní
organizace. A hodlám v tom pokračovat.“
Svým obsáhlým vyjádřením však vyvolala spíše další dohady opozičních
zastupitelů. Za všechny snad jen tolik...
„Je otázkou, jestli jsme tedy v minulosti nepřepláceli některé jiné náměstky,
kteří měli pod sebou starost o zeleň
a kulturu na plný úvazek. Vždyť teď se
dozvídáme, že tato funkce se dá dělat
distančně?! Jak k tomu přijde například
bývalá náměstkyně Ivana Hemerková,
která tady pracovala v minulém volebním období na plný úvazek, když dneska jsme slyšeli, že se to dá zvládnout
možná jen s mobilem v ruce,“ utrousil
Petr Ošťádal (Na rovinu!).
Po další diskusi dal primátor Jura nejdříve hlasovat o protinávrhu lidoveckého zastupitele Petra Kousala, který
požadoval zcela zrušit pozici náměstka pro kulturu a životní prostředí. Pro
jeho návrh ale nakonec hlasovalo pouze deset zastupitelů. Pro návrh rady
města, aby se Milada Sokolová stala
neuvolněnou náměstkyní, bylo třiadvacet zastupitelů města Prostějova.
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„ÓëîíÞãÞãqßîçäÜâéåçi,“
navrhoval Petr Kousal
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stacionárních radarů na měření rychlosti. Těsně před závěrem úterního zasedání primátor František Jura navrhl
zastupitelům, že v rámci posledního

PROSTĚJOV Hned několikrát během jednání upozornil primátor
František Jura zastupitele na značnou hrozbu a možnost nákazy onemocněním covid-19 a požádal je
o co nejstručnější diskuzní příspěvky se snahou co nejvíce zkrátit dobu
jednání. Bohužel kvůli naprosto nezodpovědnému chování některých
členů opozice to nebylo možné.
„Sedíme zde už přes šest hodin v nevětraném prostoru. Žádám vás o maximální ohleduplnost a stručnost
v diskuzních příspěvcích,“ apeloval
primátor na zastupitele již krátce
po šestnácté hodině. Nebylo to nic
platné, zejména opozičníci se hrnuli
do dalších a dalších diskuzí, někteří z nich se hlásili o slovo i třikrát za
sebou. „Upozorňuji, že jednání ukončím a pokračovat budeme v jiný den,“
ozval se vícekrát během následující
hodiny František Jura (ANO 2011).
Ve chvíli, kdy okolo půl sedmé večer byly projednány všechny body
programu a přiblížil se úplně ten po-

slední s dotazy a podněty zastupitelů,
ozval se řídící schůze opět s apelem
na všechny zastupitele. „Navrhuji,
abyste veškeré své podněty a dotazy
zaslali do konce týdne elektronickou
poštou, a my na ně stejným způsobem neprodleně odpovíme. Je totiž
nejvyšší čas jednání ukončit,“ hřímal
Jura, ovšem než stačil dát o tomto
návrhu hlasovat, přihlásil se k diskuzi
opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na
rovinu!). „Nemůžete nechat hlasovat
o zrušení bodu programu! Jestli jde
o mě, mám tady jen dva příspěvky,
takže vás zdržovat nebudu,“ nechal
se slyšet. „Nezdržujete, ale většina
členů zastupitelstva intenzivně vnímá to, že je to od vás nezodpovědné.
Určitě jsou věci, které můžeme řešit
až následně. Diskuze jsou samozřejmě předmětem zastupitelstva, ale ne
v této covidové situaci,“ odpověděl
mu primátor Jura. „V tomto případě
tedy zastupitelstvo nesvolávejte,“ odsekl Ošťádal. A tak se diskutovalo dál.
Vyřešit se ale stejně nic nemohlo...
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Opozice nebrala ohledy

PROSTĚJOV Iniciátoři petice proti zákazu používání chemických prostředků a zejména Roundupu při ničení plevele v Prostějově už vloni dvakrát předstoupili před zastupitele, minulé úterý pak znovu. Autoři petice,
kterou podepsalo už 1 612 občanů, požadují okamžitý zákaz používání
glyfosátů a při ošetřování zeleně chtějí chemii nahradit párou či jinými
ekologickými prostředky.
„Slíbili jste, že budete hledat jiné alternativní metody a používání Roundupu zastavíte. Nic z toho jste nesplnili a už vloni v létě jste trávníky i další místa stříkali znovu.
Navíc bez potřebného označení ošetřované lokality a dokonce v blízkosti školek či
dětských hřišť,“ peskovala především členy rady města Jana Jílková, jedna z iniciátorek protestní petice. Po bezmála hodinové diskuzi nakonec zastupitelé odhlasovali
usnesení pouze o tom, že petici berou na vědomí. „Chemické ošetřování se bude
i nadále používat. Výjimkou budou plochy v okolí mateřských a základních škol,
sportovních zařízení a dětských hřišť, kde se již používá a používat se bude alternativní způsob – likvidace horkou párou. Chtěli bychom do budoucna likvidaci horkou párou rozšířit i na další lokality, zatím to ale kapacitně nejde,“ sdělil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města.

schvalování jmen nových ulic ve
Vrahovicích. Ostrá diskuze se strhla
ve chvíli, kdy radní představili svůj
plán na znovuobnovení činnosti
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Opozice chtěla diskutovat, radní odolávali...

požadovaná
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á osvědčení
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h
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svolám schůzku předsedů jednotlivých politických klubů a posoudíme,
zda budeme v preventivních opatřeních na školách pokračovat,“ ukončil
tuto debatu primátor František Jura.
V dalším průběhu zasedání seznámila zastupitele náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov) se svým
rozhodnutím pracovat dále na radnici
jako neuvolněná náměstkyně, přesto se
nevyhnula značné kritice opozičníků.
V úterý se v hlavním sále Společenského domu dlouze hovořilo o osudu
budovy místního nádraží, schválil se
úvěrový rámec na rekonstrukci Společenského domu, dotace do sportu,
kultury i sociální oblasti a zastupitelé
se zastupitelkami si rovněž vyslechli
členy petičního výboru, kteří požadují zastavení používání glyfosátů
a hlavně Roundupu při ničení plevele.
Za velkých tajností byl schválen seznam nových přísedících Okresního soudu v Prostějově, kvitován byl
nový název parku v Okružní ulici,
naopak nevydařená fraška provázela
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Jednání zastupitelstva začalo 23. února přesně v 10.00 hodin a primátor
omluvil čtveřici komunálních politiků. Chyběl na covid-19 pozitivně
testovaný Tomáš Blumenstein (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov), Hana Naiclerová (Na rovinu!),
Pavel Holík (ČSSD) a Marcela Župková (ANO 2011).
Úvodu jednání vévodila zpráva o činnosti městské policie a také souhrn
událostí při kontrole veřejného pořádku,
který přednesl ve funkci končící velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy. Ten
se krátce poté s komunálními politiky
rozloučil před odchodem do důchodu
a zastupitelé ho vyprovodili potleskem
vestoje! Primátor pak Nagymu předal

PROST
TĚJOV V pořadí jednadvacáté jednání Zastupitelstva města
Prostějova proběhlo minulé úterý opět v hlavním sále Společenského
domu kvůli přísným protiepidemickým opatřením. Ta by totiž v tradiční obřadní síni prostějovské radnice nemohla být dodržena. I tak
ale primátor František Jura před schůzí vyjádřil obavy z možných rizik
nákazy covidem-19 a nechtěl celé jednání zbytečně prodlužovat nad
únosnou mez. Opozičním zastupitelům to ale bylo jedno, diskuze
k jednotlivým bodům uměle prodlužovali a neměli dost ani ve chvíli,
kdy v rámci posledního bodu programu chtěl primátor dotazy a náměty zastupitelů vyřídit do 30 dnů elektronickou poštou. Večerník
byl celému jednání přítomen a jako tradičně vám přinášíme obsáhlé
zpravodajství, v němž budeme pokračovat i v příštím čísle.

'"!++¡+"-û&+"0),70!+¡%,

X×VGTÚRTQD÷JNQ21. \CUVWRKVGNUVXQ

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

14
1. března 2021

ze zastupitelstva

7
15

zavést v minulém století i komunistické hnutí, ani tyto dobře míněné myšlenky se v reálu naplnit nepodařilo.
Stačí si připomenout jednu z hlášek
kultovního filmu Černí baroni, kdy
vojín Kefalín namítl poručíku Hamáčkovi, že mu šlo hlavně o člověka.
Replikou mu bylo cynické poučení,
že tohle může pustit z hlavy, protože
lidí je na světě jako sr..ek…
Současné takzvané vyspělé demokracie ze západní světové strany se rovněž
zaklínají všemi možnými a poslední
dobou především nemožnými lidskými právy. Jak to ale vypadá doopravdy,
poodhalila právě současná pandemie
koronaviru, když takovou celosvětovou situaci opravdu nikdo nečekal.
Už dlouho se veškeré naděje světové
veřejnosti upíraly k jedinému efektivnímu řešení, kterým se zdá být
očkování. Samozřejmě ne všichni

s takovou strategií souhlasí, ale většinově to lze považovat za akceptované
východisko. Jenže právě zde se ukázalo, jak to kdo s obyčejnými lidmi myslí doopravdy.
Na špici států, kterým prokazatelně
jde o své občany a které se o ně dokáží
v krizi postarat, jsou Izrael, Maďarsko,
Srbsko a Rusko. V případě židovského
státu nejde o žádné překvapení, vždyť
vznikl právě proto, aby rozptýlené židovské diaspoře po pekle druhé světové války poskytl útočiště a bezpečí.
Maďarská vláda pod vedením Viktora
Orbána dává už mnoho let na srozuměnou, že pro dobro Maďarů se postaví i bruselskému establishmentu,
ať už se to týkalo uzavření hranic pro
nelegální migranty, nebo zabezpečení
vakcín z Ruska a Číny, jež byly z unijního hlediska ideologicky nežádoucí do
té doby, než samolibá komise zjistila,
že západním farmaceutickým firmám
jde čistě o zisk a sliby jsou těžké chyby.
Srbsko se naštěstí ještě nemusí na nikoho ohlížet a v přístupu ke svým obyvatelům zašlo nejdál. Dalo jim dokonce možnost vybrat, kterou vakcínou se
chtějí nechat očkovat. Pro většinu lidí
to asi význam nemá, ale pro ty, kteří
o vakcínách něco vědí, to může být
jistě podstatné. Osobně bych právě
z tohoto důvodu podobnou možnost
přivítal. A nemusím asi zdůrazňovat,
kterou vakcínu (jež k nám snad v dohledné době také dorazí) bych preferoval z hlediska mechanismu účinku,
prověřenosti a výborné účinnosti.
Ostatně proočkovanost Rusů se již odráží na klesajícím počtu nových případů covidu. Na rozdíl od nás.
Čechy nechala na holičkách vlastní vláda. Ta až hodiny po dvanácté
pořádá spanilé jízdy k oněm lídrům
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si to, podle čeho se mám řídit zdarma.
Někdo tak logicky ovšem nemyslí a tak
jsem jen v němém úžasu. Vlastně se už
nad tím musím jen smát a ptát se oním
populárním latinským ‚Cui bono‘?
Chci věřit, že se tedy k normám na základě novely zákona mohou dostat teď
alespoň odborníci. No a já jako laik
jim budu alespoň fandit, ať mohou
v klidu dělat svou práci.
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jakéhokoliv výrobku podléhajícího
technickým normám až dosud musel
nejprve zaplatit, aby zjistil, co všechno
vůbec musí splnit. Technické normy totiž podle evropských a mezinárodních
pravidel podléhají autorským právům
a nemohou tak údajně být dostupné
zdarma plošně. Co na tom, že to odporuje českému ústavnímu pořádku...
esmyslnost této argumentace se
ještě více zvýrazní, pokud technické normy zaměníme za jiná závazná
pravidla. Co třeba silniční zákon? Ten
stanovuje, jak se mají účastníci silničního provozu chovat. Je proto logické, že
je dostupný všem a každý do něj může
kdykoliv nahlédnout. Nehledě na to,
že prověření jeho znalosti je jednou ze
zásadních podmínek pro získání řidičského oprávnění. Jenže pokud by byl
systém stejný jako u technických norem, musel by nejprve zájemce o řízení
zaplatit za nahlédnutí do tohoto zákona.
Stejně tak by se dal zavést poplatek za
přístup k trestnímu zákonu, občanskému zákoníku či další legislativě. Každý
zákon a předpis má svého autora, který

by se také mohl začít hlásit o svá práva.
Pokud stát nařizuje, že se mají lidé
něčím řídit, nemůže zároveň zveřejnění těchto podmínek zpoplatnit!
Schválená novela nyní našla způsob,
kterým se dá problematika placených
technických norem vyřešit. České agentuře pro standardizaci budou platit paušální poplatek ty úřady a ministerstva,
které mají danou normu ve své působnosti. Lidé, kteří si technickou normu
budou potřebovat nastudovat, už nic
platit nebudou. Jen se nemůžu zbavit
pocitu, že to zase dopadlo jako vždy. Že
se vlk nažral a koza zůstala celá.
utorem předchozích řádků je
RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva Ekospol a. s. a tak nějak mi mluví
z duše. Já se chtěl popasovat s normou
ČSN EN ISO 50001:2019 týkající se
mimo jiné energetického managementu. Mám možnost ji zakoupit za 600
Kč, což při využití jednou za rok mi
připadá jako zbytečná investice, nebo
si stáhnout náhled sice zadarmo, ale je
v něm pouhých dvacet stran a v nich je
především obsah celé normy. Inu jsem
před dilematem a musím tedy velmi významně pozvednout obočí nad evropskou a tím pádem i místní legislativou,
jelikož mi připadá logické nastudovat

Únor 1948 s prezidentem Benešem
Jistě si každý dříve narozený vzpomene na tyto dny v dobách socialismu. Před radnicí tribuna, na níž každoročně blábolili komunističtí aparátníci o tomto jediném
tématu. Prostý lid tyto proslovy komentoval slovy – o ničem. Ale oslavy koncem února přenechme Marii Semelové a její partě. V únoru 1948 byli hlavní aktéři
komunisté, perfektně připraveni na vše, zmanipulované dělnické masy, později nazvané Lidové milice, (ony nebyly lidové, neboť každý člen musel mít stranickou
knížku), pohotovostní pluky SNB, rovněž příslušníci museli být jen komunisté, a prezident Beneš. O co šlo? Jen v krátkosti.
Řešila se vládní krize, neboť ze šestadvacetičlenné vlády podala demisi necelá polovina, tedy dvanáct ministrů. Tito všichni předtím opěvovali Sovětský svaz, jak
bylo v republice od konce války zvykem. Jan Masaryk demisi odmítl. Sociální demokracie, která tehdy měla 393 tisíc členů, se nemohla demise zúčastnit. Tehdy
měly i jiné strany vysoké počty členů plus různé spolky, dnes vše nahradila u většiny občanů touha po hmotných statcích. Přesto den před klíčovým jednáním
podali demisi dva členové za sociální demokracii, náměstek předsedy vlády František Tymeš a ministr výživy Václav Majer. Bázlivý Beneš demisi nepřijal a tím
nevyužil zákonné a legální možnosti vypsat předčasné volby. Události vyvrcholily 26. února jednáním osamělého čtyřiašedesátiletého, po dvou infarktech nepříliš
zdravého prezidenta se třemi představiteli komunistů. Byl to Klement Gottwald, jenž měl později na svědomí přes 200 trestů smrti, ukradené a znehodnocené
soukromé majetky, vdovy a sirotky. Dále to byl Antonín Zápotocký, v koncentráku kápo a v padesátých létech člen nejvyšších komunistů, kdy jeho převažující
hlas rozhodl o trestu smrti generála Píky. Třetím byl ministr vnitra Václav Nosek, spolupracovník NKVD, který budoval a vedl komunistické bezpečností složky
dle příkazů Moskvy. Zemřel v roce 1955, kdy se sovětské tajné službě stal nepohodlným a v zasvěcených kruzích se šeptalo o „pilulce“. Prezident Beneš návrh
Gottwalda na pětadvacetičlennou novou vládu se třinácti komunisty a zbytkem loajálních ministrů podepsal. Nová vláda pak 27. února 1948 složila slib. Masaryk
přijal účast v této komunistické vládě, a víme, jak po dalších čtrnácti dnech dopadl. Při vší úctě, starý Masaryk by mu nafackoval! Prezident Beneš jako vrchní velitel
měl povolat armádu, popřípadě sokoly a legionáře. Bál se ovšem občanské války, a na rozdíl od T. G. Masaryka nikdy v životě nejednal s odvahou. Byl ovšem velmi
populární, v sociologickém průzkumu v listopadu 1947 jej považovalo za přední osobnost 82 % dotázaných, Gottwalda, Masaryka, Fierlingera jen 18 %.
Únorem 1948 byly dokončeny zákulisní cíle tehdejších mocipánů v Kremlu: sovětizace země a dokončení pásu satelitů mezi Sovětským svazem a Německem.
Stárnoucí prezident Beneš, vracející se 17. března 1945 z exilu do země přes Moskvu, vše s komunisty předem připravené podepsal. Do Prahy přiletěl až 16. května. Po Pražském hradu chodící ještě ve fraku již neměl v této funkci co dělat. Po únoru 1948 odešel z Pražského hradu do Sezimova Ústí, když bezúspěšně odmítl
podepsat komunistickou „ústavu 9. května“, a jako trapná prezidentská figura v červnu konečně abdikoval. Dne 3. září v témže roce zemřel na infarkt.
Je nutné dodat, že v těch dnech již měli komunisté mnoho vysokých a důležitých postů obsazeno svými lidmi, a to včetně sdělovacích prostředků. Na hranicích
Slovenska s Maďarskem měl všemocný Stalin svoje divize, taktéž v Rakousku měl oproti spojeneckým armádám největší počet divizí. Nutno tedy uznat, že v únoru Beneš neměl moc šancí a možností manévrovat, ale zároveň nutno uvést, že se nepokusil vůbec o nic.
Ladislav Štrajt, Prostějov
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ci mluvit o zákonech geniální
EU a potažmo o našich geniálních zákonech, a to s tím, že slovo „geniální“ myslím zcela ironicky. Narazil jsem
na problematiku ČSN, tedy státních
norem, kdy mám něco podle normy
dělat, leč protože jsem široká veřejnost,
k normě se prostě nedostanu. Zdá-li se
vám to podivné, tak si přečtěte následující řádky, které publikoval odborný tisk.
ezaslouženě trochu mimo hlavní
zájem zůstala poměrně výrazná
změna, kterou schválili poslanci. Zpozornět by měli hlavně všichni projektanti, architekti a lidé plánující
výstavbu. Novela zákona o technických požadavcích na výrobky (Zákon
č. 526/2020 Sb.) umožní bezplatný
on-line přístup k technickým normám
pro všechny, kteří se jimi ze zákona
musí řídit. Za takzvaný sponzorovaný
přístup budou České agentuře pro standardizaci nově platit ministerstva nebo
úřady. Novelu však ještě musí schválit
také senátoři. Jde zcela jistě o krok správným směrem. Stávající systém byl totiž
dost nelogický. Projektant či výrobce

Ch

V životě lidském jsou chvíle, kdy se člověk nestačí divit, zda je
to možné. Mužům se to většinou stává v době, kdy do jejich
poklidného života vtrhnou ženy se svými „neotřelými“ nápady, logikou a myšlenkami, ale o tom teď vážně mluvit nechci.

JAK JSEM ZASE JEDNOU MUSEL
VÝZNAMNÌ POZVEDNOUT OBOÈÍ

Magistrát si vezme 9Ô5!

Původně se v dlouhém lidském vývoji staral každý sám o sebe. Brzy ale
naši dávní předkové přišli na to, že ve
vzájemné spolupráci jsou silnější vůči
nástrahám nemilosrdné přírody a že
si ve větším společenství mohou lépe
pomoci. Takovou pravěkou tlupu ale
musel někdo organizovat. S tím pak
přišli na scénu vůdcové a ti „ostatní“.
V době takzvaných „vykořisťovatelských“ společností se toho pro lidi
programově dělalo málo. Vše záviselo
na dobré vůli těch, kteří se z rozličných důvodů sami rozhodli pomáhat
svým bližním. Pravda dějiny zaznamenaly jisté pokusy o rovnoprávnou
společnost, kde by každému záleželo
na všech, takové pokusy zpravidla
v reálném životě dopadly katastrofálněji než původní stav.
Rovnoprávnou společnost, kde by se
vše dělalo ve prospěch celku, chtělo

v boji s koronavirem (jistě nikoli
náhodou právě k nim) a útrpně sleduje byrokratickou neschopnost
Evropské unie, jež nejvíc nechala své
„Evropany“ na holičkách, aniž by
si ale u nás troufla s tím sama něco
udělat. O chaotických rozhodnutích
a neschopnosti cokoli vymoci ani
nemluvě. O nic lepší nejsou ani ostatní parlamentní strany, které v zájmu
předvolebních politických bodů kritizují, co mohou, a podmiňují trvání
nouzového stavu nesmyslnými a nerealizovatelnými (z hlediska neustále se vyvíjející epidemické situace)
požadavky. A taková iniciativa Chcípl
PES? Šílenci žijící naprosto mimo jakoukoli realitu. Dejme jim možnost si
vydělat nějaký peníz coby pomocníci
na covidových jednotkách. Evidentně by jim to prospělo.
Tak takhle to u nás tedy máme.

Za lidi: jak kdy a jakPERLIÈKY
kde

TOMÁŠ KALÁB
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na CT pracoviště. Ještě před příjezdem posádky
jsou telefonicky odebrány potřebné anamnestické údaje, vytvořeny žádanky a je nastoupen celý
trombolytický team. Pacient je rychle vyšetřen
a adekvátně léčen. Po celou dobu je do výsledku
potřebných vyšetření přítomna i posádka záchranky, aby v případě uzávěru velké cévy pacienta ihned transportovala do komplexního centra
v Olomouci, se kterým úzce spolupracujeme,“
objasnila dále primářka Neurologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov a dodala: „Naši
pacienti dostali k 1. lednu 2021 veliký dar právě
pro prevenci cévních mozkových příhod. V rámci prevence mohou lékaři rizikovým pacientům
předepisovat konečně bez omezení nové léky na

ředění krve. Dlouhá léta se určité léky z této skupiny mohly nasadit až po splnění složitých podmínek. Nyní je to pro naše pacienty úžasná výhoda.“
Neurologické oddělení prostějovské nemocnice průměrně ošetří 15 000 nemocných
ročně. Hospitalizace je nutná pro zhruba
půldruhou tisícovku pacientů. „V uplynulém
roce ošetřilo neurologické oddělení celkem přes
třináct tisíc pacientů, jedná se o celkový soubor
ambulantních i hospitalizovaných případů. Na
počtech ošetřených za loňský rok se nám již bohužel mírně odráží pandemie koronaviru, s nutností poskytnutí personálních i prostorových
kapacit našeho oddělení jiným odbornostem
v naší nemocnici,“ upřesnila závěrem primářka.

21022310224

cientů s cévními mozkovými příhodami se intenzivně zabývá od roku 2013. „Za toto období
došlo v naší nemocnici k výraznému pokroku
v kvalitě poskytované péče. Dostali jsme se na
špici hodnoceného žebříčku v rámci naší republiky a dosáhli jsme výborných výsledků i v rámci
mezinárodního srovnání. Získané ocenění je
pro nás proto velkým vyznamenáním a všichni
zaměstnanci naší neurologie z toho mají velkou
radost. Pro mě osobně je to jeden z dokladů
smysluplnosti mé práce. Těší mě to především
za naše pacienty,” konstatovala primářka.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou
invalidity u lidí středního a vyššího věku.
Základem péče o postižené cévní mozkovou
příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře
fungující neurologické oddělení se specializovanou jednotkou intenzivní péče. „Klíčové je včas
odlišit mrtvici od jiných onemocnění a bezodkladně zahájit léčbu. Léčba se zaměřuje na obnovení průchodnosti ucpané mozkové tepny,
která je příčinou mozkové příhody asi v osmdesáti pěti procentech případů,“ upřesňuje Gabriela Krejstová.
S cévní mozkovou příhodou léčí v nemocnici
Prostějov kolem 400 pacientů ročně. „Na našem pracovišti se snažíme registrovat a zavádět do
praxe všechny nové trendy. Za nejvýznamnější
krok kupředu v poslední době považuji zavedení
a osvojení si změny celé logistiky pacienta avizovaného jako cévní mozková příhoda. Pacienta
telefonicky avízovaného záchrannou službou
jako kandidáta trombolýzy tak směrujeme přímo

21022310221

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí Nemocnice Prostějov) Mezinárodní zlaté ocenění ESO Angels Award získalo
v roce 2020 Iktové centrum Nemocnice
AGEL Prostějov za péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou (CMP). Nemocnici jej
udělila Evropská organizace pro CMP (European Stroke Organisation – ESO), která
sleduje zvyšování kvality péče napříč evropskými centry.
Jako součást sítě center vysoce specializované
péče o pacienty s iktem, tedy cévní mozkovou příhodou, sleduje neurologické oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov od počátku své
existence mnoho indikátorů v mezích předem
stanovených intervalů. „Data do nových mezinárodních registrů zadáváme od roku 2016. Pro
udělení ESO Angels Award se hodnotí několik
základních kategorií, mezi které patří procento
pacientů s CMP podstupujících rekanalizační
terapii, dále procento pacientů léčených nejdéle
do šedesáti minut, vyšetření poruch polykání,
nasazení vhodné sekundární prevence a mnoho dalších parametrů,“ vysvětluje primářka
neurologického oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov Gabriela Krejstová. Podle ní sledování těchto parametrů a porovnávání s výsledky v jiných zdravotnických zařízeních vede ke
zkvalitňování péče o svěřené pacienty. „Každý
měsíc obdržíme zpětné reporty o reálných výsledcích za uplynulé období a pracujeme na
dalším vychytání případných nedostatků,“ říká
dále primářka. Jak doplňuje, zdokonalováním
všech diagnostických a léčebných procesů u pa-

zpravodajství

9

1. března 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

%013045Ú+07"4&73"$4%-&/,0-" RYCHLÝ

PROSTĚJOV Projekt sdílených kol se v Prostějově osvědčil a po
dvouměsíční zimní pauze si tak budou moci všichni od dnešního dne, tj. pondělí 1. března, opět půjčovat jízdní kola. Už třetím
rokem za sebou. Stoupající trend využitelnosti bikesharingu
v Prostějově pokračoval také v loňském roce. Statistiky hovoří
o lehkém navýšení výpůjček, které opět atakovaly hranici 70 000.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Od 1. března 2021 si lidé budou moci
opět půjčovat bicykly. Vedení magistrátu se už delší dobu zabývá snižováním uhlíkové stopy v ovzduší a podporuje zdravý životní styl obyvatel.
Jedním z kroků vedoucích ke zlepšení
situace je právě zavedení bikesharingu. „Výpůjčky kol v Prostějově již
zdomácněly. Lidé si zvykli bicykly
využívat, a to nejen proto, že se jedná
o zdravý pohyb ve městě, ale také proto, že jde o nejrychlejší dopravu do
pěti kilometrů. Půjčení i vrácení kola
jim zabere pár vteřin a systém stanic
odpovídá jejich potřebám. Levnější je
již jen chůze,“ usmívá se první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil
(PéVéčko). „V některých měsících
jsme překročili i desetitisícovou hranici, bohužel nám celkové statistiky
kazil fakt, že rok 2020 byl nejdeštivějším za posledních šedesát let a také
v důsledku pandemické situace byl
dost složitý. Je ale třeba říci, že zároveň otevřel dveře novým uživatelům,

kteří začali upřednostňovat formu
individuální dopravy místo dopravy
veřejné,“ přidal Pospíšil.
V České republice využívá půjčování kol 15 měst a je tak ušetřeno
přibližně 237 tun CO2 oproti automobilové dopravě. A jaká jsou
čísla v Prostějově? „V provozu bylo
120 kol, která využilo 8 413 uživatelů. Téměř sedmdesát tisíc zápůjček
mluví samo za sebe. Lidé takto ujeli
téměř sto tisíc kilometrů, což se na
životním prostředí města projevilo
úsporou přibližně 10,7 tun CO2
oproti automobilové dopravě,“ vypočítává první náměstek prostějovského primátora.
Bohužel některé stanice musely být
na základě stálého vandalismu trvale odstraněny. „Jedná se hlavně o Kolářovy sady – workoutové hřiště. Zde
docházelo opakovaně k ničení kol,
někdy kola končila v přilehlém rybníčku,“ kroutí hlavou nad bezohledností
některých jedinců Jiří Pospíšil.
Magistrát chce i letos navýšit počet
nových uživatelů, kteří mohou ještě
více přispět k lepší dopravní situaci ve městě ušetřením motorových
emisí a uvolněním hlavních tahů.
„Jak nás ujistil provozovatel bikesharingu, pro zefektivnění využití této

„Bikesharing u nás zdomácněl,“ pochvaluje si
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
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Nejen obytné kontejnery

1FFPGwPÊJQFPGRQMTCéWLGX2TQUV÷LQX÷RTQLGMVUFÊNGPÚEJMQNd2čLéQX¾PÊDKE[MNčXPCwGOO÷UV÷Wå\FQO¾EP÷NQqRQEJXCNWLG
UK,KąÊ2QURÊwKN PCUPÊOMWXGXÚąG\W 
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

služby vyčlení více bicyklů, aby bylo
v každém okamžiku minimálně 130
aktivních kol. Tento krok vychází
i z nutnosti rozšíření stanic tak, aby
byla kola dostupnější více lidem na
více místech. Mají vytipované lokality, ve kterých by bylo možné přidat
pět až deset stanic. Tyto nové stanice by firma průběžně monitorovala
a následně vyhodnotila, jestli jsou
efektivní,“ prozradil první náměstek.
„Jedná se hlavně o lokality Vrahovická, Čechůvky, Husovo náměstí,
Určická, Brněnská-hřbitov, Okružní
a Fanderlíkova,“ dodal Pospíšil.
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Prostějov (mik) – V minulém roce
město zaplatilo Azylovému centru
v Prostějově dva dvojkontejnery pro
12 osob společně se sociálním zařízením v rámci snahy rozšířit kapacitu
tohoto sociálního zařízení. Jak ale
zdůrazňuje ředitel Jan Kalla, v „azyláku“ se děly i další věci. Uplynulý rok
byl podle něj také rokem oprav a zvelebování zařízení. „Budova ‚vilky‘
získala nový vchod do skladu
potravin a schodiště. Pro klienty zde
máme nové sociální zařízení včetně
vytápění. V centru prošly opravou
všechny dveře, čímž se uspoří nemalé finance v topné sezóně. Také plastová okna prošla úpravou, seřízením
a získala žaluzie. Centrum dostalo
nové pračky, mikrovlnné trouby,
postele, vařiče, skříně a rychlovarné
konvice,“ popsal situaci ředitel Azylového centra Jan Kalla.

Prostějov (mik) – Vloni mohla
městská tržnice v Prostějově fungovat
i v době výrazných protiepidemckých
opatření a jak na jaře, tak na podzim
si zde lidé mohli koupit hlavně zemědělské výpěstky včetně sazenic různých druhů zeleniny či ovoce. Letos
ale podle všeho zahrádkáři takovou
možnost mít nebudou! „Těžko říct,
kdy tržnici budeme moci za současné
covidové situace otevřít a jestli
vůbec. Tržnice je každopádně připravena na zahájení provozu, ovšem
uvidíme, jak nám stát poručí,“ glosuje situaci Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově.
1DchPHUDOFHp]DYÔHQR

PROSTĚJOV
Rekonstrukce
Vrahovické ulice má za sebou
první týden. Oprava kanalizace,
která si zatím vyžádala dílčí uzavírky pravého jízdního pruhu ve
směru od křižovatky s Tovární
ulicí po kostel v Majakovského
ulici, se po týdenním odkladu
vyvíjí zdárně.
„Oprava kanalizační sítě probíhá
po částech ve zhruba dvacetimetrových vzdálenostech. Vždy je
uzavřen jen jeden opravovaný úsek
Vrahovické ulice, takže řidiči musí
dávat pozor na vozidla projíždějící
v protisměru a dát jim přednost.
Prozatím se netvoří žádné kolony
a během uplynulého týdne jsme
nezaznamenali jedinou stížnost
či negativní ohlas,“ shrnula pro

Večerník Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně prostějovského primátora, v jejíž gesci je doprava.
Celková uzavírka Vrahovické
ulice má nastat až příští pondělí
15. března, kdy se do asfaltového
povrchu mají zakousnout už frézy
a bagry. Otázkou ale je, zda tento
termín bude přesný, když práce
na opravách kanalizace začaly s týdenním zpožděním. „Firma nás
ujistila, že časové manko dožene,
takže osobně předpokládám, že
celková uzavírka Vrahovické ulice
začne skutečně přesně v polovině
března,“ věří Rašková. Hlavní zátěž
pro dopravu nejen v této příměstské
části Prostějova tedy teprve přijde.
Večerník o tom bude obsáhle informovat v příštím čísle. (mik)

Prostějov (mik) – Probíhající
revitalizace sídliště Bohumíra Šmerala
v Prostějově si vyžádá další dopravní
omezení. Až do 30. srpna tohoto roku
zde bude v platnosti uzavírka chodníků a místní komunikace za i před
domy číslo 7 až 19. „Objízdná trasa
není stanovena a vozidla hasičů i záchranky po dobu této uzavírky budou
muset využít okolní komunikace,“
doplnil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.
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PROSTĚJOV O život pětileté
dívenky šlo uplynulou středu
vpodvečer ve Vrahovické ulici.
Řidič osobního auta při odbočování nezvládl svoji jízdu a po
nárazu do zábradlí bylo jeho vozidlo odmrštěno o dalších několik metrů dál. A přímo na malé
děvčátko! Co se mu stalo?
„Během podvečera čtyřiadvacátého února jel jednatřicetiletý
řidič s osobním vozidlem značky
Audi v prostějovské místní části
Vrahovice. Při projíždění mírné
levotočivé zatáčky, když odbočoval na ulici Vrahovická z ulice Čs.
armádního sboru, nezvládl řízení,
dostal smyk a narazil vpravo do
ocelového zábradlí. Po nárazu bylo
auto odhozeno na chodkyni, dítě
předškolního věku, a dál pak narazilo do vjezdové brány školy. Dítě
bylo na místě ošetřeno zdravotním
personálem a sanitkou převezeno
na další vyšetření do nemocnice,“ informovala Miluše Zajícová,

NÁRAZ
ODMRŠTIL AUTO
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tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak dodala, dechová zkouška na alkohol i test na návykové látky byly

u řidiče negativní. „Hmotná škoda
byla předběžně stanovena na třicet
tisíc korun a nehoda je nadále v šetření,“ uzavřela Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Zřejmě pramálo zkušeností s řízením motocyklu bylo
hlavní příčinou nehody těsně před
rondelem v Anenské ulici. Mladý
řidič silnou motorku neuřídil a společně se čtrnáctiletou spolujezdkyní upadl na silnici, přičemž slečna
skončila v nemocnici. Naštěstí nejde o nic vážného.
„V pondělí 22. února po devatenácté hodině řídil osmnáctiletý mladík
motocykl Keeway Anenskou ulicí
směrem k ulici Okružní. Před rondelem nezvládl řízení a když z důvodu
vyvolaného provozem musel prudce
brzdit, došlo k zablokování předního kola motocyklu a pádu posádky
na komunikaci. Čtrnáctiletá spolujezdkyně byla po havárii preventivně
vyšetřena v prostějovské nemocnici,
ke zranění osob však nedošlo,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
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Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 5 000 korun. „Alkohol i jiné návykové látky
u řidiče policisté na místě vyloučili

provedenými zkouškami. Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty
v příkazním řízení,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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Minulé pondělí 22. února před
šestou hodinou kontrolovali policisté v Těšicích osobní automobil
Peugeot a jeho jednapadesátiletou řidičku. Provedenými dechovými zkouškami policisté u ženy
změřili hodnoty 1,15 a 1,09 promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami žena souhlasila,
ale přiznala vypití pouze jednoho
dvanáctistupňového piva během
předchozího večera. Žena na místě přišla o řidičský průkaz a byla
jí zakázána další jízda. Už chvíli
po ukončení silniční kontroly
však tatáž hlídka viděla jet stejné
vozidlo řízené stejnou řidičkou.
Kontrola se opakovala, jen s rozdílnými změřenými hodnotami.
V tomto případě policisté změřili
1,00 a 0,95 promile alkoholu v dechu. V obou případech policisté
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za což ženě
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest, nebo
zákaz činnosti.

Opilá znovu řídila

V dosud přesně nezjištěné době
od 15. do 25. února vnikl neznámý pachatel do firemního areálu
v ulici Kralický Háj v Kralicích
na Hané. V areálu se poté násilím
vloupal do dvou zaparkovaných
traktorů, ze kterých odcizil monitory navigace s anténami. Při
tom v obou vozidlech poškodil
kabeláž navigačních systémů. Celková výše způsobených škod byla
předběžně vyčíslena na 240 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci
a zločinu krádeže. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody na
dva roky až osm let.

Škoda za čtvrt milionu

.521,.$
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od přejezdu,“ popsal nepěknou srážku
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Jak Večerník zjistil, nehoda se stala na železničním přejezdu, který
je v Kostelci na Hané znám svojí
nebezpečností. „Co si pamatuji, tak
v tomto případě se už jednalo o pátou
srážku vlaku s autem za poslední čtyři
roky. Ten přejezd je abnormálně nebezpečný! Jistě, co si budeme povídat,
řidiči by měli být maximálně opatrní,
protože zrovna na tomto místě je to
všechny svádí k přejíždění kolejí bez
toho, že by řádně na ‚stopce‘ zastavili
a rozhlédli se. Vím, že někteří z nich
tady koleje přejíždějí i bez zastavení.
Ale už před rokem jsem dopisem žádal Správu železnic, aby i tento přejezd
vybavila světelným signalizačním za-
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VÝŠOVICE Podle policistů špatnou reakcí ohrozil svůj život
i zmnohonásobil škodu! Jak ale zareagovat na zvíře, které vám náhle vběhne do silnice? Třicetiletý šofér tvrdí, že se lekl srny a strhl
řízení náklaďáku. Srážka se stromem vypadala hrůzostrašně, šofér
při ní ale naštěstí utrpěl jen lehké zranění.

Předminulý pátek 19. února po třinácté hodině měla třicetiletému řidiči nákladního
Mercedesu jedoucímu z Výšovic k Bedihošti
do cesty z levé strany náhle vběhnout srna.
„Ve snaze střetu zabránit měl řidič prudce
strhnout řízení vlevo. Ke srážce se zvířetem
tak nedošlo, ale vozidlo v důsledku toho vyjelo vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazilo do vzrostlého stromu,“ popsal vážnou
nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Řidič při nehodě utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 500 000 korun. „Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Po dobu šetření a odklízení následků nehody byl provoz v místě řízen
kyvadlově. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“
doplnil František Kořínek.
(mik)

Z čelního nárazu vyvázl řidič živý
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Minulý čtvrtek 25. února ve 13.16 hodin
došlo na železničním přejezdu u křižovatky ulic Příhon, Tyršovy a Třebízského v Kostelci na Hané ke střetu Škody
Octavie s osobním vlakem. „Ve vozidle
cestovala čtyřčlenná rodina z Blanenska.
Osmnáctiletý řidič na železniční přejezd z dosud přesně nezjištěných příčin
vjel v době, kdy k němu od Prostějova
přijížděl osobní vlak směřující ke Konici. Došlo tak ke střetu levé přední části
vlaku s pravým bokem vozidla, které
bylo nárazem odhozeno několik metrů

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

řízením
ří
í a nejlépe
jlé i závorami.
á
i Dodnes
D d
jsem neobdržel žádnou odpověď! Po
čtvrteční nehodě jsem telefonicky kontaktoval ředitele olomoucké pobočky
Správy železnic a ten mě konečně pozval k osobní schůzce. Budeme tedy
jednat o zabezpečení uvedeného železničního přejezdu,“ sdělil nám František
Horák, starosta Kostelce na Hané.
Následky nehody nebyly s ohledem
na dostupné obrázky úplně tragické,
nicméně situace je vážná. „Řidič utrpěl těžké zranění, se kterým byl letecky
transportován do Fakultní nemocnice
v Olomouci. Ostatní členové posádky
utrpěli zranění lehká a ve vlaku ke zranění osob nedošlo,“ shrnul policejní mluvčí
s tím, že výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 150 000
korun.
Na místě nehody přistál vrtulník letecké záchranné služby, během několika
minut dorazili také hasiči a sanitky
z Prostějova. „Ze zdemolovaného vozidla jsme zachraňovali řidiče a spolujezdce, kteří zůstali po srážce zaklíněni uvnitř.
Hydraulickými nůžkami jsme odstřihli
dveře na obou stranách automobilu a na
Mluvčí krajské záchranky pak sdělila, že zdravotně nejhůře jsou na
tom řidič osobního automobilu se
spolujezdcem středního věku. „Osmnáctiletý mladík byl s podezřením na
traumatické poranění lebky přepraven
leteckou záchrannou službou přímo
na traumatologické oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc. Byla mu nasazena umělá plicní ventilace. U druhého
muže byla diagnostikována středně
těžká poranění hrudníku. Spolujezdci
na zadních sedadlech byli převezeni do
prostějovské nemocnice na kontrolní
vyšetření,“ doplnila Lucie Urbanová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
Po dobu šetření a odstraňování následků nehody byla železniční trať
uzavřena. Plně zprůjezdněno bylo
toto místo až po dvou hodinách.
„Alkohol u strojvůdce policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
U řidiče automobilu byl nařízen odběr
krve. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal policejní mluvčí František
Kořínek.

Povodí Moravy zahájí v březnu další
etapu rekonstrukce plumlovské přehrady. Ta se dočká úprav a modernizace, aby splnila nové požadavky na
zabezpečení vodních děl. Po úpravách
má přehrada zvládnout i desetitisíciletou povodeň.
Práce budou probíhat na hrázi i pod
ní. „Půjde o kompletní rekonstrukci
přelivné zdi bezpečnostního přelivu,
přespárování dlažby ve spadišti a na
dně skluzu, kompletní rekonstrukci
vývaru pod hrází, opravu opěrné paty
a pravobřežního opevnění. Smyslem
připravovaných opatření je bezpečné
převedení extrémních povodní a pro-

Martin ZAORAL

PLUMLOV, MOSTKOVICE Tak
nám tu plumlovskou přehradu nakonec úplně nevypustí! Jak už Večerník informoval loni v létě, nádrž
čekají rozsáhlé opravy přepadu hráze. V souvislosti s tím se hovořilo
i o vypouštění. K tomu nakonec nedojde, potřebné snížení hladiny by
plavce nijak omezit nemělo. S pracemi se začne už v březnu a potrvají
do podzimu příštího roku. Předpokládané náklady na stavební práce
jsou 30,5 milionu korun.

dloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy
zaslouží,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.
Při stavbě budou stavební práce
prováděny tak, aby nedocházelo
k znečištění vody. Práce začnou ještě v březnu 2021 a potrvají do podzimu 2022. Modernizace navazuje
na rekonstrukci hráze, která proběhla
v letech 2012–2013.
Vše se neobejde bez snížení hladiny
vody v přehradě. „To je však nezbytné

i pro plánované práce na přemostění
přítoku do vodní nádrže, po němž
má vést nová cyklostezka, kterou připravuje město Plumlov,“ upozornil
tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr
Chmelař s tím, že rekreaci na nádrži
by neměl průběh prací nijak komplikovat. „Harmonogram prací jsme naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit
ke koupání a další rekreaci. Navíc jsme
snižování hladiny upravovali tak, abychom vyšli vstříc městu Plumlov při
dokončení cyklostezky, kvůli kterému
je nutné hladinu také snížit. Nádrž
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tedy nebudeme vypouštět, hladinu
pouze snížíme,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.
Výraznější pokles hladiny je naplánován na samotný počátek prací, následně už budou vodohospodáři hladinu
zvyšovat. I během rekonstrukce by přehrada měla dál bez problému sloužit
svému účelu. „V případě, že do nádrže
v důsledku náhlých a prudkých dešťů
začne přitékat velké množství vody,
bude vodní nádrž i v průběhu rekonstrukce schopna převést případnou
povodňovou vlnu,“ ubezpečil Chmelař.

HLUCHOV Řidič kamionu převážející dřevěné klády s něčím podobným určitě nepočítal. Jakmile
vyjížděl plně naložený z polní cesty
u Hluchova, pod těžkým vozidlem
se utrhla krajnice. Nikomu se naštěstí nic nestalo.
„Ve středu čtyřiadvacátého února jel
muž s plně naloženým nákladním
vozidlem s přívěsem a vyjížděl z polní cesty na komunikaci mezi obcemi
Hluchov a Přemyslovice. Najel na nezpevněnou krajnici, která se pod tíhou
náklaďáku utrhla, a tím došlo k poškození vozu a úniku provozních kapalin.
Ke zranění osob nedošlo a škoda byla
předběžně vyčíslena na padeást tisíc
korun,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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KOSTELEC NA HANÉ Nezvyklý
zásah mají za sebou po čtvrtečním
dopoledni hasiči z prostějovské
jednotky. Na silniční úsek mezi Lešany a Kostelcem na Hané vyráželi
k nehodě krmného vozu. Kromě
jeho váhy ztěžovala zásah ještě jedna skutečnost: byl plně naložený.
Celkově se tak zasahující hasiči
museli potýkat s osmnáctitunovým
kolosem.
„Pod osmnáctitunovým speciálním zemědělským strojem se utrhla krajnice
a sjel do příkopy. Hrozilo jeho převrácení, proto velitel zásahu po průzkumu a zjištění, že je půda pod strojem
a v jeho okolí velmi podmáčená, rozhodl o povolání vyprošťovacího automobilu a technického speciálu,“ popsala
počátek akce Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

navijákem,“ vyjmenovala Balážová rozmanitou techniku, která byla při zásahu
použita.
Podle zjištění Večerníku měla firma
Rols Lešany štěstí v neštěstí. „Vůz se vyhýbal jinému vozidlu a utrhla se s ním
krajnice. Provoz firmy to dost ovlivnilo,
musela se řešit alternativní možnost krmení krav a jalovic. Nevznikla ale žádná
materiální škoda,“ prozradil nám hlavní
zootechnik Jaroslav Kozárek. (sob)
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A následovala operace, která kromě
speciálu vyžadovala i kreativitu. „Vozidlo jsme stabilizovali pomocí stabilizačních tyčí a klínů, následně jsme
k jeho vyproštění využili pět vysokotlakých i nízkotlakých zvedacích vaků.
S vytažením z podmáčené půdy pomohl pak vyprošťovací automobil, který
hydraulickou rukou vozidlo vytáhnul
zpět na komunikaci. Do akce byl nasazen i technický speciál s výkonným

KONICE Tohle je zajímavá nabídka. Kdo má zájem, může si v Konici sám pokácet obecní strom, dřevo si nechat a použít pro vlastní
potřebu. Vedení města vytipovalo
celkem dvanáct vhodných dřevin.
K zemi půjdou rizikové, usychající
nebo nemocemi napadené stromy.
„Kácení lze provádět jen na základě posouzení a svolení pracovníka
odboru životního prostředí,“ upozornil Michal Obrusník, starosta
města Konice, které se rozhodlo
stromy darovat přímo občanům.
„V případě zájmu bude se žadatelem
uzavřena darovací smlouva, zájemci
mohou kontaktovat majetkoprávní
odbor konického úřadu,“ doplnil
Obrusník.
Stromy, o něž zájem nebude, pak
pokácí místní dobrovolní hasiči.
(mls)
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počet
4

druh
lípa srdčitá

VYTIPOVANÉ STROMY
obvod kmene
umístění
118, 119, 163, 181cm naproti sklenářství
v areálu pro skladování
vrba
220, 250 cm
u potoka v Ladíně
borovice lesní 86, 88, 112, 67cm
na zahradě mateřské
školy v Konici
švestka
66, 79 cm
ve Vodní ulici
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Otaslavice (mls) - Na dalších dvou
venkovních hřištích se budou moci
vyřádit děti i dospělí v Otaslavicích. „Jedno vznikne v areálu naší
mateřské školky a bude logicky
určeno hlavně dětem. Druhé by
se mělo objevit v centru obce. To
bude obsahovat prvky pro takzvaný workout a také posilovací stroje,
které se těší oblibě zejména u seniorů. Půjde přitom o obdobné hřiště, jaké nedávno vzniklo v areálu
biotopového koupaliště,“ vysvětlil
Večerníku starosta Otaslavic Marek
Hýbl.

Staví dvì venkovní høištì

Plumlov (mls) - Nová parkovací
místa i chodníky by měly vzniknout před zdravotním střediskem
v Plumlově. Ty by v budoucnu měly
ulevit kromě pacientů a jejich doprovodu také rodičům, kteří sváží
své děti do místní školy nacházející
se v bezprostřední blízkosti. Právě
ti tu v minulosti velmi často odstavovali své vozy navzdory zjevnému
zákazu. Město na již připravený
projekt aktuálně žádá o dotace.

Pøibydou místa
pro rodièe i pacienty

Lešany (mls) - Tento projekt se
připravoval hodně dlouho! V pondělí 8. února si stavební firma
Strabag převzala stavbu kanalizace
a čističky odpadních vod (ČOV)
v Lešanech. V průběhu měsíce se
začalo s výkopovými pracemi na
okraji obce ve směru na Kostelec
na Hané, kde by měla vzniknout
ČOV. V souvislosti s tím budou od
1. března do konce května uzavřené některé z místních komunikací.
Realizace projektu přijde na zhruba
65,9 milionu korun. „Společnost
Strabag se smluvně zavázala dílo
dokončit nejpozději do osmadvaceti měsíců od předání staveniště,“
prozradila starostka Lešan Vladislava Bábková.

Zaèali s kanalizací
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páteřní desce jsme je s vážnými zraněními vyprostili ven. Jednoho jsme předali
letecké záchranné službě, druhého pak
zdravotnické záchranné službě. Celkem si
záchranáři převzali do péče čtyři zraněné
osoby. Ve vlaku cestovalo dvacet osob,
nikomu se nic nestalo, byli evakuováni
a byla jim zajištěna náhradní přeprava,“
prozradila Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak dodala, na místě
nehody zasahovali prostějovští profesionálové a také dobrovolní hasiči z Kostelce
na Hané a Vrahovic.
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„Ten přejezd je abnormálně nebezpečný,“
láteří po srážce na kolejích starosta František Horák

KOSTELEC NA HANÉ Tohle nevypadalo dobře a jestli to někdo
viděl na vlastní oči, bude mít noční
můry ještě hodně dlouho... Srážka
osobního vlaku mířícího na Dzbel se Škodou Octavií na přejezdu v centru Kostelce na Hané jen zázrakem neměla tragické následky. Řidič osobního automobilu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice
v Olomouci, jeho spolujezdec byl do„špitálu“ přepraven sanitkou. Další
dva lidé vyvázli z hrůzostrašné nehody s lehčími zraněními.
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Ředitel městské policie Jan Nagy odešel po téměř 21 letech do důchodu
PROSTĚJOV Jednadvacet roků je
velice dlouhá doba v životě, natož
pro výkon práce v jednom a témže
oboru. Přesně tento čas působil ve
funkci ředitele Městské policie Prostějov v současnosti šestašedesátiletý
Jan Nagy (na snímku). Ke včerejšku,
tj. 28. únoru, však na uvedeném postu
skončil, když zamířil na zasloužený
vejmínek. Zatímco jeho nástupce
se teprve hledá a vzejde z výběrového řízení vyhlášeného primátorem
Františkem Jurou, Nagy mezitím bilancuje své působení v roli šéfa prostějovských strážníků. „Když jsem v roce
2000 nastupoval na tuto pozici, chtěl
jsem, aby to nebylo jen na nějakých
pár let. Podařilo se,“ pousmál se končící šéf prostějovských strážníků. Ve
funkci jej prozatím od dnešního dne,
tj. 1. března, nahrazuje Libor Šebestík.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Je váš věk opravdu tím jediným
důvodem, proč jste se rozhodl odejít
do důchodu?
„Ano. Ve své podstatě jsem odchod zvažoval už asi rok. Nikomu jsem to neříkal
a nechával si to pro sebe. Myslím si totiž,
že od policie je potřeba odcházet v rozumném věku a s relativně dobrým zdravím. A můj věk už také naznačuje, že je
nejvyšší čas do toho důchodu jít a začít si
život organizovat nikoliv podle práce, jak
jsem to dělal celý život. I když přiznávám,
že práce u policie byla i mým koníčkem
a srdeční záležitostí. Teď se chci ale věnovat jiným věcem. Na rybách jsem byl
třeba vloni jen jednou... (úsměv) A dalším
důvodem je také skutečnost, že manželka odešla v prosinci taktéž do důchodu.
Takže chci trávit volný čas s ní a s celou
rodinou. No, a ještě bych podotkl to, že
je čas kolektiv městské policie omladit!“
yy Bude vám policejní práce chybět?
„Mám obavy, že určitě ano! Byla to práce, kterou jsem žil. Každý den byl jiný,
řešili jsme široké spektrum činností, což
ostatně u policie není nic neobvyklého.
Bavilo mě navíc i to, že šlo o tvořivou práci, pořád se něco napravovalo, dávalo do
pořádku.“
yy Považujete se za workoholika?
„V posledním roce jsem trošku ubral
plynu, protože myšlenky na odchod do
důchodu jsem už měl. Předtím jsem ale
workoholikem určitě byl, to přiznávám.
K nelibosti mojí rodiny…“
yy Vzpomenete si ještě na své pocity
v začátcích ve funkci velitele městské
policie?
„Do Prostějova jsem přišel s letitými
zkušenostmi z práce u Policie České republiky, ale fungování u městské policie
bylo poněkud něco jiného. Pravdou je, že
už při výběrovém řízení jsem tehdejším
radním říkal, že nechci nastoupit jen na
pár let a že požaduji určitou perspektivu,
abych měl čas něco zrealizovat. Nakonec
se i to podařilo, dělal jsem tuto práci jednadvacet let. A moje první pocity? Byl
jsem tehdy velice mile překvapen, jací
v Prostějově žijí lidé a jak jsou i ve vedení
města příjemní a komunikativní radní
i zastupitelé. Měl jsem i štěstí, že s vedením města byla vždy výborná spolupráce. Navíc mě velice kladně oslovil i krásný
vzhled města. Větší pořádek, nádherně
opravené domy a neustálá chuť něco vylepšovat. Prostějov jsem si za velice krátkou dobu oblíbil a cítil se tu jako doma.“
yy Vy jste společně se strážníky dosáhl u notoricky nedůvěřivých Prostějovanů toho, že v každoročních průzkumech bylo s prací městské policie
spokojeno přes 80 procent občanů.
Čím si to vysvětlujete?
„Jednak si myslím, že to není jen
moje zásluha, ale celé městské policie.

Strážníci se snažili vždy jednat profesionálně a vstřícně. Vždycky jsme totiž razili
heslo, že městská policie je tu výhradně
pro občany a má vykonávat takovou službu, aby se lidé cítili bezpečně a byli spokojeni. Za tu dobu, co jsem tady působ-il, jistě přišly i stížnosti a kritika. Strážník je taky
jen člověk, který je z podstaty věci chybující. Kromě toho, že jsem se ve funkci ředitele snažil vždy o to, aby takových případů
bylo co nejméně a městská policie byla
skutečně profesionální, dělal jsem také
všechno pro to, aby personální obsazení
bylo na vysoké úrovni a měli jsme samozřejmě také kvalitní vybavení. A měl jsem
kolem sebe lidi, kteří se s mými myšlenkami ztotožňovali. Skutečnost, že jsme měli
důvěru od osmdesáti procent občanů
anů
Prostějova, mě každý rok pochopitelně
elně
velice těšila, ale bylo to jen vyústění dobré
obré
práce všech strážníků městské policie.“
yy Pomohlo k vysoké důvěře občanů
anů
i zavedení okrskové služby?
ětši-i
„To rozhodně! Okrskáři totiž neřeší většiková
nou případy ad hoc, od toho je hlídková
hom
služba. A to není vůbec o tom, že bychom
jaké
městskou policii rozdělovali na nějaké
skupiny. Okrsková služba fungovala hisonce
toricky už za první republiky, a dokonce
boru
i za minulého režimu u tehdejšího Sboru
šťují
národní bezpečnosti. Okrskáři zajišťují
dku.
místní záležitosti veřejného pořádku.
d
Jsou v denním a přímém kontaktu s jedředí
notlivými občany, znají jejich prostředí
a zajímají se o jejich problémy. Ti lidé zase
acejí
mají důvěru v tohoto strážníka, obracejí
se na něj osobně se svými podněty a tak
yční
dále. Okrskoví strážníci jsou takoví styční
důstojníci mezi občany a vedením měsužba
ta. A věřte, že to funguje. Hlídková služba
zajistí zákrok a pořádek na zavolání, když
se někde něco protiprávního děje.“
yy Nezdá se vám, že se věkový průů
měr prostějovských strážníků zvyy
ádní
šuje? Většina z nich už nejsou žádní
mladíci...
u
„To máte pravdu, věkový průměr současného osazenstva městské policiee je
pětačtyřicet let. Personální pohybyy se
řijali
sice konají, ale například vloni jsme přijali
dou
jen jednoho nového strážníka. Pravdou
sou
je i to, že v kádru městské policie jsou
upili
ještě stále čtyři strážníci, kteří nastoupili
licie
už v roce 1991, kdy se městská policie
v Prostějově zakládala. Například můj
fám,
zástupce Libor Šebestík. No, ale doufám,
ů
že jakmile odejdu já, tak se věkový průměr sníží!“
yy Nastal během vaší velitelské funkunkk
ce nějaký okamžik, na který byste nejraději zapomněl?
tane
„V každé etapě života vždycky nastane
erad
nějaký okamžik, na který člověk nerad
akovzpomíná. A já jsem rád, že jsem na takové chvilky zapomněl.“ (úsměv)
yy Takže naopak, na jaké okamžiky
žiky
jste nejvíce hrdý?
„Například na začátky mého působení
bení
v Prostějově, kdy se nám podařilo nastarstarr
tovat dobrou spolupráci s Policií České
eské
republiky. Měli jsme tenkrát služebnu
bnu
v paneláku v ulici Jana Zrzavého a někdo
kdo
ělali
nám tam úmyslně zakládal požáry. Dělali
jsme různá opatření, ale žháře jsme stále
a
nedokázali dopadnout. Policisté ale nasadili operativní techniku, pomocí které
jsme pachatele usvědčili. Následovala pak
celá další série případů, při kterých stále
ami.
rostla spolupráce mezi oběma složkami.
n
Ať už se jednalo o sérii zapálených konetízz
tejnerů na odpad, několik případů ‚řetíztarší
káře‘, který v Prostějově přepadával starší
lidi a z krku jim strhával zlaté řetízky, kdy
rželi
pachatele zadrželi strážníci, dále zadrželi
i pachatele vraždy a podobně. Byly to pří-í
měti
pady, které mi zůstanou navždy v paměti
a na které jsem hrdý. Ale zdůrazňuji,i, že
to byla práce celé městské policie. Hrdý
žnici
jsem byl vždycky na to, když se strážnici
chovali profesionálně a dařilo se jim.“
yy Vím, že vás to vždycky rozčilovalo,
valo,
ale strážníky mnohdy lidé přezdívají
vají
„botičkáři“...
„No ano, ale to tak vůbec není.
icky
(pousměje se) Lidé se na nás historicky

obracejí hlavně s oznámeními o dopravních přestupcích. Vždyť koho by
nenaštvalo, že mu někdo zaparkuje auto
před vjezd do domu, před garáž nebo na
trávník?! Celkově každý rok řešíme přes
osmdesát procent případů souvisejících
s dopravními přestupky. Odtud tedy
asi ta přezdívka. Samozřejmě že mě to
mrzelo, protože jsme vždy řešili i daleko
zásadnější případy na úseku veřejného
pořádku, a dokonce trestné činy. Strážníci rozhodně ale žádní ‚botičkáři‘ nejsou!“
yy Rozumní občané si to určitě také
nemyslí...
„Podívejte se na to opačným úhlem.
Když ne my, tak kdo bude řešit nevhodně parkující vozidla, dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek
města, kontroly pejskařů, čistotu města
a tak dále? Od toho je tady právě městská
policie, protože ta státní na podobné věci
nemá kapacity. To jsou právě ty místní
záležitosti veřejného pořádku, ke kterým
je městská policie určena. Každé město
tak řeší problematiky, které je trápí. Ni-i
kdo jiný by neměl čas to dělat.“
yy Řekněte, jaké bylo po dvaceti
letech setkání se současným primáá
torem Františkem Jurou? Pokud
vím, tak právě on končil své působení u městské policie jako strážž
ník v době, kdy vy jste se ujal funkce
velitele.
„My jsme se tehdy v roce 2000 takk
zvaně potkali mezi dveřmi na služebně
městské policie. Pan primátor tenkrát odd
cházel na vlastní žádost do státních sluu
žeb. Takže já si ho pamatuji z té doby
jen vizuálně. Ale neodpustím
si poznamenat, že naše město
by mělo být rádo, že má nyní
takového primátora.

Primátor Jura vede město i jako
vrchní velitel městské policie
správným směrem, má zkušenosti
a prostě má na to nabito! A neříkám
to proto, že bych mu chtěl pochlebovat...
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

Vede ho správným směrem, má
na to zkušenosti a prostě má na
to nabito! A neříkám to proto,
že bych mu chtěl pochlebovat.“
(smích)
yy Jednadvacet let je
velice dlouhá doba.
Myslel jste si, že tak
dlouho vydržíte
tétofunkci?
v této
funkci?

„Představte si, že ano!
Měl jsem svoji vizi, a když člověk hodně chce a snaží se, tak se
mu to podaří. Uteklo to ale neskutečně rychle a přiznám se, že
jsem doposud neměl čaa
sový prostor, abych
si těch

necelých jednadvacet
jedn
roků v pozici ředitele
Městské policie Prostějov
P
sám zhodnotil a udělal
uděla si svoji
vlastní revizi. Na to budu
bu mít
spoustu času v důchodu.“
yy Jak oficiálně vypadal váš odchod od městské policie?
„V úterý 23. února proběhlo jednání
zastupitelstva, na kterém jsem ješ
ještě přednesl zprávu o činnosti městskép
městské policie za
rok 2020. Této chvíle jsem tak
také krátce
využil k rozloučení s představiteli
představite města.
A v pátek jsem se rozloučil se všemi
všem strážníky.“
yy A co teď? Neříkejte, že si zapálíte
fajfku, sednete si do křesla a budete
sledovat televizi...
„Tak to určitě ne, ostatně telev
televize mě
vůbec nebere. V první řadě se chci teď
naplno věnovat rodině. Mám už osm
vnuků! Dále se chci motat kolem domu,
na kterém je práce více než dost,b
dost, budu zavždyck bavilo.
hradničit a kutit, což mě vždycky
co je můj
A samozřejmě budu rybařit, což
tak motonejvětší koníček. A baví mě také
rismus a turistika.“
yy Bydlíte v Hranicích
Hrani
na
jak vztah
Moravě, takže jaký
si zachováte k Prostějovu?
„Pořád ten nnejvřelejší! Mám tu spoustu
přátel a také ddoktory...
(smích)) Na mém
Pro
vztahu k Prostějovu
se nic m
měnit neza
bude, zamiloval
jsem se ddo tohoto měst
města a vždy
se sem budu
rádvr
rád
vracet.“

vizitka
JAN NAGY

Foto: Michal Kadlec

✓ narodil se 17. února 1955 v Hranicích na Moravě
✓ od roku 1977 ženatý, syn je policista obvodního oddělení, dcera policistka –
vyšetřovatelka na Krajském ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje,
kde se zabývá hospodářskou trestnou činností
✓ má celkem osm vnuků ve věku od sedmi do osmnácti let
✓ v roce 1974 maturoval na Střední ekonomické škole ve Valašském Meziříčí
✓ o tři roky později absolvoval základní policejní školu v Brně, kurz kriminalistické techniky, v roce 1997 ukonči
úspěšně bakalářské studium Policejní akademie v Praze, Fakultu bezpečnostně právní, a v roce 2006 absolvoval
magisterské studium Policejní akademie v Praze, Fakultu veřejné správy a krizového managementu
✓ po maturitě pracoval v Sigmě Hranice jako referent staveb čistíren odpadních vod
✓ vojenskou základní službu vykonal v letech 1975 až 1977 ve Staré Boleslavi
✓ poté nastoupil do služeb tehdejšího SNB – hlídková, okrsková služba, kriminalistický technik, zpracovatel trestních spisů
✓ v roce 1992 se stal vedoucím obvodního oddělení Policie ČR a od roku 1997 byl zástupcem ředitele okresního
ředitelství pro pořádkovou a správní službu
✓ v roce 2000 působil pár měsíců jako učitel teoretické a praktické výuky řidičů u Armády ČR
✓ dne 1. června 2000 se stal ředitelem Městské policie Prostějov, funkci opustil 28. února 2021
✓ mezi koníčky patří motorismus, rybaření, turistika, zahrádkaření a kutilství
✓ jeho životním krédem je heslo: ‚co tě nezabije, to tě posílí‘ a chovat se ke druhým tak, jak chceš, aby se chovali
oni k tobě...
zajímavost: podílel se na vzniku 2. skupiny české sekce mezinárodní policejní asociace International Police
Association a v roce 1997 řídil bezpečnostní a záchranné práce při povodních na oblasti Hranicko

zpravodajství
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PROSTĚJOV Hned v úvodu úterního jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova předstoupil před zastupitele Jan
Nagy, odcházející ředitel Městské policie Prostějov. V tu chvíli již
odpočítával poslední dny ve své funkci. Muž, který v této pozici
plnil úkoly bezmála jednadvacet let, naposledy referoval o činnosti strážníků během uplynulého roku. Zmínil nejen situaci
uvnitř městské policie, ale rovněž úbytek počtu přestupků, potíže během pandemie covid-19 a seznámil zastupitele také se stížnostmi, které přišly od obyvatel Prostějova na chování strážníků.
Pouze jedna z nich však byla vyhodnocena jako oprávněná.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„V sociologických průzkumech občané Prostějova požadovali, aby hlídky
městské policie byly takzvaně viditelné a podílely se na zvyšování pocitu
bezpečí ve městě. Policejní práce přímo na ulici je skutečně nezbytná pro
zajištění veřejného pořádku. Přestože
mnoho kompetencí v tomto ohledu
spadá do činností Policie ČR, kvůli
jejím nedostatečným kapacitám jsou
to právě strážníci, kteří dbají na dodržování městských vyhlášek a dalších
nařízení. Od toho zde městská policie
je,“ řekl na úvod hodnocení činnosti
Městské policie Prostějov za rok 2020
šéf strážníků Jan Nagy.

Vzápětí zastupitele seznámil s některými změnami na základě novely zákona o obecní policii. „Jednou z nich
je fakt, že městská policie už stejně
jako Policie ČR má možnost přístupu do registru osob, takže už nebude
při zadržení pachatelů docházet ke
zbytečným průtahům kvůli ověření
jejich totožnosti. Došlo i k dalším
změnám zákonů, které ovlivňují
činnost městské policie. Zejména
jde o zákon o odpadech či mnohá
zákonná opatření o volném pohybu
osob během pandemie covid-19.
Strážníkům se nyní zvýšily například
kompetence při řešení přestupků
v rámci pandemického zákona. Museli jsme učinit také mnohá opatření, abychom byli schopni reagovat
na opatření vlády,“ sdělil dále Nagy
s tím, že městská policie byla už
v loňském roce vybavena dostatečným počtem ochranných pomůcek
včetně dezinfekčních prostředků.

Jan Nagy referoval o činnosti městské policie v roce 2020
„Strážníci pracují v takzvané první
vlně, setkávají se se stovkami lidí
denně včetně bezdomovců. Musím
ale podotknout, že během celého
loňského roku bylo pozitivně testovaných strážníků na covid-19 jen minimum, což přičítám velice přísnému dodržování protiepidemických
opatření,“ zkonstatoval.
Ředitel Městské policie Prostějov
dále před zastupiteli vypočítával
množství přestupků, které strážníci museli řešit během uplynulého
roku. Jak Večerník už v předchozích
vydáních předem zveřejnil, oproti
roku 2019 došlo vloni k poklesu
počtu přestupků spáchaných Prostějovany. „I nadále platí, že stále
řešíme nejvíce dopravních přestupků, což činí bezmála osmdesát procent všech spáchaných přestupků.
K výraznému úbytku přestupků
došlo na úseku rušení nočního
klidu. Není také divu, když vloni
byly většinou uzavřeny všechny restaurace, bary a hospody. Bylo také
méně vandalských činů a během
roku 2020 jsme rovněž na záchytku
převezli pouze dvacet podnapilých
osob, což je oproti předcházejícímu
letopočtu také značný pokles. Začalo se nám dařit řešit odtahy vraků

Jan Nagy se louèil pøed
odchodem do dùchodu
Zastupitelé mu podìkovali

potleskem vestoje!
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Michal KADLEC
Poté, co Jan Nagy zastupitelům přednesl zprávu o činnosti Městské policie
Prostějov za rok 2020 (čtěte na jiném
místě strany), si vzal slovo primátor
Prostějova František Jura. „Všichni už

asi víte, že Jan Nagy se rozhodl odejít
do důchodu. Přiznám se, že jsem byl
jeho vlastním rozhodnutím překvapený. Jeho důvodům ale samozřejmě
rozumím a vnímám je. Ohledně činnosti městské policie jsme spolu na
schůzkách debatovali každý týden a na
té poslední mi Honza říkal, že přestože
není Prostějovák, tak posledních jednadvacet let se Prostějovanem být cítí
a uvažuje už jako občan našeho města.
Za jeho slova jsem hrozně moc rád.
Mám za to, a doufám, že nehovořím
jen za sebe, ale za všechny zastupitele,
že Janu Nagymu se sluší poděkovat.
Pod jeho vedením se podařilo u městské policie udělat spoustu výborné
práce,“ pronesl směrem k odcházejícímu šéfovi strážníků František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov.

REDAKCE
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pracovníka na úseku dopravních
přestupků. Pandemie covid-19 pochopitelně hodně ovlivnila chod
městské policie v roce 2020, neboť
bylo nutné zabezpečit jednadvacet
procent plánovaných směn z důvodu nemoci, dovolených a další
nepřítomnosti. Ještě bych chtěl
připomenout, že současný věkový
průměr prostějovských strážníků
je pětačtyřicet let a v horizontu
dalších deseti roků by v tomto
mohl nastat problém.“

Během loňského roku přišlo na
činnost Městské policie devět
stížností od občanů. „Byly pečlivě prošetřeny a výsledky předány
primátorovi města. Jedna z nich
byla vyhodnocena jako oprávněná
a řešena v rámci pracovně-právního vztahu. Šlo o nedůslednost při
řešení porušení usnesení vlády,“
zkonstatoval Jan Nagy, který v tu
chvíli již odpočítával své poslední
dny ve funkci velitele Městské policie Prostějov.
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PROSTĚJOV Chvíle plné dojemných emocí byly k vidění při
úterním loučení Jana Nagyho
s prostějovskými zastupiteli. Jak
Večerník jako první a s předstihem informoval, dlouholetý ředitel Městské policie Prostějov
končí po bezmála jednadvaceti
letech ve své funkci a odchází do
důchodu. Šestašedesátiletý Jan
Nagy obdržel medaili od primátora a s velezkušeným policistům
se vzápětí komunální politici rozloučili potleskem vestoje!

&PGULKåGZąGFKVGN,CP0CI[RąGFPGUN\CUVWRKVGNčO\RT¾XWQéKPPQUVK/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQX\CWRN[PWNÚTQM Foto: Michal Kadlec

vozidel, která delší dobu zavazela
na veřejných místech a parkovištích,“ vyjmenoval některé příklady
Jan Nagy, který zastupitele ještě seznámil se situací uvnitř městské policie. „Co se týká organizační struktury naší městské policie, ta zůstává
i nadále stejná. Disponujeme už nějaký čas osmapadesáti zaměstnanci
a jedním civilním zaměstnancem,
ale i v rámci tohoto jednání zastupitelstva se bude jednat o nutnosti
navýšit tento stav o jednoho dalšího

„Naši spolupráci musím hodnotit
jako vynikající. Ano, měli jsme nějaké
rozpory, tak to prostě v životě chodí,
ale dokázali jsme je společně řešit.
Honzo, upřímně ti děkuji za tvoji jednadvacet let trvající práci u městské
policie a pro celý Prostějov. Jsi vynikající četník a já si tě velice vážím,“ přidal
dojatým hlasem Jura.
A vzápětí předal Janu Nagymu medaili primátora, přičemž odcházejícímu veliteli Městské policie Prostějov tleskali všichni zastupitelé
bez výjimky vestoje! „Nikdy nezapomenu na ta dlouhá léta strávená
zde v Prostějově. A děkuji panu primátorovi i vám všem členům zastupitelstva za vynikající spolupráci,“
uzavřel slavnostní část úterního
jednání vrcholného orgánu města
Jan Nagy.

PROSTĚJOV Po odchodu Jana
Nagyho z funkce ředitele Městské
policie Prostějov byl na základě
návrhu primátora města Františka
Jury pověřen dočasným řízením
Libor Šebestík. Dosavadní zástupce velitele strážníků bude strážníky řídit do doby, než na základě
výběrového řízení bude jmenován
právoplatný nástupce.
„Libor Šebestík bude funkci s pověřením vést městskou policii vykonávat
od prvního března tohoto roku do
doby, než z výběrového řízení vzejde
nový ředitel. Konkurz nyní právě vrcholí. Otázkou ale je, koho výběrová
komise vybere jako vítěze a navrhne
ke schválení. Pokud to bude někdo ze
stávajících strážníků, kterých se přihlásilo do výběrového řízení poměrně
dost, můžeme nového ředitele Městské policie v Prostějově znát a schválit
do funkce již na dubnovém zastupitelstvu. Jestliže však zvítězí někdo zvenčí,
bude muset nejdříve absolvovat náročné zkoušky odborné způsobilosti,
což prodlouží celý proces na neurčito.
Do té doby tedy povede strážníky Libor Šebestík,“ zopakoval Večerníkem
již zveřejněný postup primátor František Jura (ANO 2011), který potvrdil,
že právě i zastupující šéf se konkurzu
na nového ředitele městské policie
účastní.
Libora Šebestíka do funkce prozatimního šéfa prostějovských stráž- &QUCXCFPÊ\¾UVWREGąGFKVGNG/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQX.KDQTiGDGUVÊMD[NP[PÊRQX÷ąGPXÆUVUVT¾åPÊM[FQFQD[PGåDWFG\P¾OXÊV÷\XÚD÷TQXÆJQąÊ\GPÊ
níků schválilo všech jednatřicet pří- 
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
tomných zastupitelů.
(mik)
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zpravodajství
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Z autaVzbyl
AREK

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu před
polednem měli hasiči práci s hořící škodovkou, kterou pohltily plameny a dým.
Řidič byl na nebezpečí upozorněn jinými šoféry ve chvíli, kdy při projíždění
rondelem u Teska v Držovicích začaly
z motoru šlehat plameny. Muž z auta dokázal včas vystoupit.
Řidič Škody Octavia po upozornění stačil
vůz odstavit na okraji vozovky. „Vůz se snažili do příjezdu hasičů uhasit svědci události, auto ale zcela pohltily plameny. Příčinou
byla zřejmě technická závada. Ke zranění

ŠK

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

2x foto: pvnovinky.cz

osob nedošlo, výše škody je v šetření,“
sdělil Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Jisté je ovšem to, že z auta zbyl jen
škvarek, shořela celá jeho přední část
včetně interiéru.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulém vydání
jsme informovali o loučení prostějovského primátora Františka
Jury s Miloslavem Musilem, který se desítky let staral o radniční
hodiny. Večerník už ví, kdo bude
jeho nástupcem.
Hodinář Miloslav Musil si i podle
slov primátora vychoval zdatného
nástupce, kterého nyní čeká starost
o stařičké radniční hodiny. „Velice

si vážím práce pana Musila, díky
kterému jsou naše hodiny ve skvělém stavu. Je to odborník na svém
místě a já jsem moc rád, že se staly
jeho srdeční záležitostí. Myslel také
na jejich budoucnost a vychoval
svého nástupce, který se o ně bude
dále starat,“ sdělil před dvěma týdny
František Jura.
A kdo tedy nahradí dlouholetého
hodináře? „Bude to Eduard Zlámal,

zjistili jsme
ale stejně jako pan Musil nebude
zaměstnancem magistrátu, práce
bude provádět oproti daňovému
dokladu,“ informovala Večerník
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)
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Navštívili jsme drogového bosse

Sjíždí
j
se
sem feťáci
Z domu své matky v Krasické ulici
se Lukáš Šindýlek musel odstěhovat už loni na jaře. Nové bydlení
mu dle jeho slov pomohla sehnat
dcera. Jak jsme se mohli přesvědčit, stejný dům u nádraží obývá
řada mladých dívek. K celkovému
koloritu pak přispívá i několik
psů. O nejrůznější návštěvy z řad

prostějovských feťáků tu prý nebývá nouze. „Pořád se k němu
sjíždí lidé, o nichž bezpečně vím,
že mají problémy s drogami. Během jednoho dne se tam tak tři
až čtyři otočí,“ popsal Večerníku
jeden z Šindýlkových sousedů,
podle něhož v domě rovněž probíhají časté večírky. „Pokud vím,
tak k rvačkám tu nedochází, a i ten
hluk se dá zvládnout. Ale jsem přesvědčený, že v drogách jede většina
nájemníků domu, stejně jako snad
všichni jeho návštěvníci. Nechápu,
proč s tím někdo něco neudělá,“
vypověděl muž, jehož totožnost je
redakci dobře známa.

„Kamarádi mi
chodí nakupovat“
Lukáš Šindýlek tvrdí, že v bytě žije
sám, jen občas ho navštíví některý
z jeho kamarádů. „Chodí mi třeba
nakoupit,“ vysvětloval, což se ovšem poněkud rozchází se svědectvím jeho sousedů, podle nichž si
na nákupy do obchodu jezdí taxíkem sám. Mezi návštěvníky domu
dle nich patří všeobecně známé
„firmy“...
„Párkrát se zastavila moje bývalá přítelkyně Monika. Když tady
byla zhruba před půl rokem, tak
hned zasahovali policisté. Vtipné je, že je zavolal další z jejích
nápadníků,“ svěřil se Večerníku

s nekončícími problémy s jednou
z ´žen svého života´ samotný Lukáš Šindýlek, který však opakovaně popřel, že by komukoliv prodával drogy.
Na druhé straně připustil, že ostatní nájemníci domu bývají občas
trošku hlučnější, což jemu samotnému v jeho věku už příliš nevyhovuje. „Je tu celkem pět bytů a většinou tady žijí mladí lidé, kteří se
chtějí bavit. Ale to se mnou nemá
nic společného, já se žádných podobných večírků dávno neúčastním,“ zdůraznil muž, který byl
v minulosti již za prodej drog jednou pravomocně odsouzen. Trest
mu však byl podmíněně odložen.

Dočkáme se
rozsudku?
Nyní Lukáši Šindýlkovi reálně
hrozí, že za mřížemi stráví relativně dlouhou dobu, neboť se mu oba
tresty sečtou. Monstrproces s ním
a dalšími obžalovanými odstartoval už v lednu loňského roku. Vše
se ovšem protahuje i kvůli tomu,
že bylo předvoláno rekordních
65(!) svědků převážně z řad prostějovských narkomanů. Mnohé
z nich je však velmi obtížné k soudu dostat.
Další hlavní líčení s ním i jeho
kumpány bylo nařízeno na úterý
2. března.
(mls)

21012210076

PROSTĚJOV Večerník dlouhodobě sleduje případ devětačtyřicetiletého Lukáše Šindýlka,
který je v současnosti zřejmě nejznámějším drogovým bossem na
Prostějovsku. „Nic pořádného na
mě nemají! Stále doufám, že mě
soud osvobodí,“ nechal se slyšet
Šindýlek v průběhu uplynulého
týdne během naší návštěvy u něj
doma. K brance domu na rohu
Rozhonovy a Švabinského ulice
poblíž prostějovského hlavního
nádraží dorazil drogový dealer
v ležérním domácím oblečení,
v ruce držel štětku namočenou
do bílé barvy. Obligátní zlaté řetězy obtáčející jeho mohutnou
šíji však nemohly chybět ani tentokrát. „Nikam moc nechodím,
ani nemůžu...,“ ukazoval přitom
na nohu, kde má upevněný přístroj umožňující policistům monitorovat jeho pohyb.
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řádková inzerce/vzpomínky
REALITY

PRODÁM

Prodám byt v přízemí, ulice Vodní,
po celkové rekonstrukci včetně kuchyně,
41m2, cena 1 780 000 Kč.
Tel.: 602 737 897.

Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Tel.: 731 471 123, 582 371 493

Kdo v srdci žije, neumírá...

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Pronajmu byt 3+1 v bytovém domě Prodám palivové dříví. Tel.: 605 864 140.
v PV, I. patro. Tel.: 603 514 821.
Pro maminku sháním byt 2+1 v os.
vlastnictví, do 2.p. Platím hotově.
Tel.: 737 827 329

Dne 5. března 2021
by se dožil 80 roků
pan Petr BUČEK
z Plumlova
a dne 7. května 2021
vzpomeneme 19. výročí,
kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcera Jana
a vnuci Robert a Adam.

Koupím nový dům za 6 mil. Kč.
I v okolí PV. Tel.: 732 116 877
Sháním chalupu, chatu v přírodě.
Max do 1 hod. od Prostějova. 605 011 594
Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel.: 704 416 641

16011421482

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

KOUPÍM

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové
ohřívače vody (KARMY
- PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.

Platba v hotovosti za váš zajímavý
starý nábytek a bytové doplňky jako
obrazy, grafiky, starožitné zbraně
i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové,
rádia, fotoaparáty, porcelán figurky
i servisy, sklo, lidovou keramiku,
staré hračky, šperky ze stříbra a zlata
i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání, odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Stříhání pejsků. PV. 606 166 853
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.,
Tel.: 604 820 358

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel

15021020132

Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel.: 605 138 473

V pondělí 22. února 2021
byla otisknuta špatně vzpomínka
na pana Jaroslava NOVOTNÉHO,
který by se 21. února 2021
dožil 70 roků
a 12. května 2021
tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustil.
Omlouvám se všem.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
zk
zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

Dnes, tj. 1. března 2021
si připomínáme
nedožité 85. narozeniny
našeho milovaného bratra, strýce
a dobrého kamaráda,
pana Jana ZAPLETALA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje sestra Vlasta.

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

Dne 7. března 2021
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Jiřina RŮŽIČKOVÁ
ze Stražiska.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Eva s rodinou.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte.
Jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.
Dne 6. března 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Zdenka ZVONEČKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomíná
syn a dcera s rodinou.

Dne 28. února 2021
uplynulo 5 roků od úmrtí
pana Františka SOMMERA
z Určic.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a snacha
s rodinami.

Dne 6. března 2021
vzpomeneme 10. výročí,
kdy náhle odešel
pan Julius ORAVEC
z Vícova.
Kdo jste ho znali,
vzpoměňte s námi.
Děkuje rodina.

GRATULACE

Dne 5. března 2021
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Jana KUCHTY
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

Dne 5. března 2021
by se dožil 75 roků
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
Stále vzpomíná manželka a dcera
s rodinou.

Dne 25. ledna 2021
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí úmrtí
paní Boženy MUSILOVÉ
ze Ptení
a dne 24. února 2021
jsme vzpomenuli
nedožité 75. narozeniny.
Za vzpomínku děkuje rodina.
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Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

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

Dne 6. března 2021
uplyne 8 let ode dne, kdy nás opustila
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 27. února 2021
oslavila
paní Zdenka ŽONDROVÁ
z Prostějova
své 91. narozeniny.
Hodně štěstí a hlavně zdraví
do dalších let
přejí syn Jiří s rodinou,
dcera Jitka s Cecilkou.

Koupím moped Stadion nebo Jawetta..
Tel. 608 773 933

FINANCE

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

5('$.&(35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8
PiRGEĜH]QD20(=(1é35292=

Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
partyzánech, četnících, vysokých
funkcionářích apod. koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem apod. Stačí
SMS. Tel.: 608 420 808

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.
Žije dál v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

.ġ
Uzávěrka
INZERCE je
v PÁTEK
5. března
10.00 hodin

Dne 5. března 2021
uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan Alois AMBROŽ
z Drahan.
Stále vzpomínájí dcery a syn
s rodinami.

Dne 2. března 2021
oslaví své krásné 100. narozeniny
paní Anežka MÍČKOVÁ
z Ondratic.
Přejeme naší jubilantce vše nejlepší,
mnoho klidu a pohody, rodinné lásky,
mnoho životního elánu, hodně štěstí
a hlavně stálého pevného zdraví.
Občané Ondratic.

PODĚKOVÁNÍ

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
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Jana Vašutová 1964
Prostějov Pondělí 1. března 2021
Miroslav Kiršbaum 1954 Kostelec n/H Mgr. Blanka Hartlová 1978 Štěpánov u Olomouce 10.15 Obřadní síň Prostějov
Čestmír Staněk 1953 Brodek u Konice Radovan Kašík 1953 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Havelka 1935
Buková Evženie Kristková 1933 Stařechovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Dokoupil 1938
Tvorovice Středa 3. března 2021
Hedvika Marciánová 1937 Prostějov Jitka Závodná 1937 Prostějov 11.00 kostel P+P Prostějov
Helena Staniková 1955
Prostějov Pátek 5. března 2021
Drahomíra Barnetová 1926 Soběsuky Růžena Hrubá 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Procházka 1952
Prostějov Helena Všetičková 1951 Krumsín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Trnečka 1971
Prostějov Naděžda Večeřová 1934 Němčice nad Hanou 14.00 kostel Němčice nad Hanou
Jaroslav Navrátil 1953
Prostějov
Prostějov Josef Kubálek 1932
Prostějov
Františka Přikrylová 1928
Ptení Karel Novák 1936

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
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1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Děkujeme
všem bývalým spolupracovníkům
našeho zesnulého syna,
pana Davida AMBROŽE,
policisty DI Prostějov,
za krásnou vzpomínku,
kterou mu v těchto dnech věnovali.
Rodina Ambrožova.

Alenka Režná 1931
Hana Zatloukalová 1941

Prostějov Josef Lehký 1941
Vrbátky Vladimír Navrátil 1928
Prostějov Rostislav Zatloukal 1930 Mostkovice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Hromada 1947 Prostějov
Petr Bradáč 1972 Prostějov
Božena Karásková 1948 Prostějov
Leo Götz 1945 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 5. března 2021
Jiřina Sedláčková 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme zaměstnance i brigádníka na
klempířské a pokrývačské práce. Praxe
vítána. Tel. 606 833

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce. Pracovní úvazek 20h/t, jen
noční směny, pracoviště Prostějov.
Informace na tel.č.: 602786692.

20
21020320122

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ IZERCE
JE V PÁTEK
5. BØEZNA, 10:00

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Obsluha zařízení
na zpracování kovů
Operátoři
Operátoři
kovací linky
Brusiči odlitků
Operátoři
produkce rajčat
Dělníci
Policisté
Prostějov
Obsluha strojů
Porážeči zvířat,
bourači masa
Stavební montéři
Šič/šička,
švadlena, krejčí
Zedníci
Řidiči nákladního
automobilu
Montážní dělníci
Pracovníci evidence
a expedice materiálu

20 160 Kč

třísměnný

základní+praktická

Laser Technology, Prostějov

20 857 Kč
třísměnný
22 200-33 000 Kč třísměnný

střední odborné
základní+praktická

Kendrion, Prostějov
Alper, Prostějov

28 000-35 000 Kč třísměnný
15 500-17 500 Kč jednosměnný

zakladní+praktická
základní+praktická

Slévárna Anah, Prostějov
Farma Kopeček, Smržice

21 000 Kč
31 090 Kč

jednosměnný
nepřetržitý

základní+praktická
ÚSO s maturitou

Global Recycling,Klen.na Hané
Krajské ředitelství Ol. kraje,

20 160 Kč
20 500 Kč

třísměnný
jednosměnný

základní+praktická
základní+praktická

Penam, Prostějov
Makovec, Kostelec na Hané

20 160 Kč
17 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný

základní+praktická
střední odborné

Hanácké stavby, Prostějov
Gala, Prostějov

18 500-20 000 Kč pruž.prac.doba střední odborné
22 000 Kč
jednosměnný střední odborné

Pozemstav Prostějov
Nature, Držovice

20 160 Kč
28 000 Kč

M.B.S Mini Brewery System, Pv
Presskan system, Prostějov

jednosměnný
jednosměnný

základní+praktická
střední odborné

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
5('$.&(
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Tylova
Jarmila BĚHALOVÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Také deváté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 4. BŘEZNA 2021, 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
Jaroslav Studený / Starosta Držovic David KARHAN, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 kč na výrobu kabelky.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
RADOST
Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 5, 5, 8
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pomůžeme a připravíme nejen na přijímací zkoušky
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

20052960860

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.þQDVOXåE\PDOtĜH

SUDOKU

OSMISMĚRKA

JÍST, TRSY, MARS, ŽOLD, ACER, KALA, KRMĚ, INKA, MASA, MÍSTA, ANOA,
SALDO, SNOS, LSTI, KLEČ, SAMET, PIHY, ŠTYK, ŽÁNR, MNICH, VĚDMA,
MOMENTY, STEHNO, KEKS, MAST, LEVICE, NAZE, DECI, ŽRÁT, TRÁM, KLIP
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili prostějovskou rodačku, která
se i přes svůj oční handicap stala malířkou, avšak nedávno bohužel po těžké nemoci svět opustila…

-PQRUV
NUiOĤ
0XåVNp
MPpQR

7HOHIRQ
SĜtVWURM
]NUDWND

6WRYN\

&LWRVO
WURXEHQt

,QSČYFH
%XULDQD
7\S
SORYiNX

0RĜH
DQJOLFN\

6RXKODV

,QLFLiO\
þHVNpKR
EiVQtND

%DOHWQt
SRVWRM

9\UREHQi
]SROR
GUD
KRNDPX

9êNRQ
WĜtGD]N
9LVXWp
OĤåNR

3RO\QpV
NêRSRM
QêQiSRM
20050760687

6i]NRYi
RWi]ND
âHYFRYDW
]DVWDU

&LWRVO
$OS\
VPtFKX
QČPHFN\ 3ROVNi
RSHUD
3ĜtP]DKU
LQYHVW]NU
1RUVNp
PČVWR

&LWRVO
SRFKR
SHQt

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
6ODQiPL 2WtUiQt
QHUiOND

=OtQVNê
NUDM
]NUDWND

5RVWOLQD
NDODED

=QDþND
KROPLD
2EFKRGQt
SĜLUiåND

$VLFH
+DO\

.GR
VORYHQ
1ČNDP
,OX]H
3WiN
Ä]ORGČM´
=QDþND
KOLQtNX

âSOKDYt
SWiFL
5XVNê
VRXKODV

,QLFLiO\
KHUFH
.RKRXWD

GtO
WDMHQN\

7XPiã

0XåVNp
MPpQR

9iGt
Y,]UDHOL

3ODQHWD

6SRMND
2]GRED
OXVWUX

1HVRX
ODG\
3RGČNR
YiQt

8P\
YDGOD

9UVWYD

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

&tUNHYQt +HUHþND
6OiEQRXW
REĜDG ]3URVWČ
MRYD

(OHNWURQ %ROLYLMVNi
6tĢ
YROW
DQJOLFN\
ÀpWQD
]QDþND

1RYêRG
VWDYHFNQ
3URJUDP
MD]\N

7ČOR
YČGHF

2EåLY
QRXW

äLOQi
KRUQLQD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

ÒWXON\
NQLåQČ

(FRQR
PLF
DGYLVHU
DQJ]NU

0027RUDWLWXGD
+DOND0UDWtQ7RW
++-5(/H]DLVLW
QHWDQDWD6LDFK

20102761653

%R.

18120761378

2102660094

S BASIC...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\PX]HD

1. března 2021

24156ö,185-1

1DSURYR]RYQČ9iSHQLFH19,
3URVWČMRYMVPHSURYiV

21022610241

SRQGČOt
þWYUWHN

±
±

9ÉUFLEZKFTQS½WOÙ
èBTPQSBWJUTUĄFDIV"

1RTCXKVéK\EGNCX[O÷PKVUVąGEJWXCwGJQFQOWDÚX¾éCUVQMWOwVRTQVQUGQDTCċVGXåF[PCURGEKCNK\QXCPÆCQX÷ąGPÆHKTO[

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Jaká je vhodná doba
na výměnu střechy?

Dostatečné
odvětrání

Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará
krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné
rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek.
Nemělo by pršet a sněžit, proto
nejvhodnějším obdobím je čas
od března do listopadu, ale ani
to není zárukou. Zkušená firma
provádějící rekonstrukci řeší
i takové situace s přehledem. Má
vždy k dispozici dostatek zakrývacích plachet.

Nesprávné a popřípadě nedostatečné odvětrání není snadné ihned odhalit. Je k tomu třeba znát
základní normy a pravidla daná
výrobcem střešní krytiny. Doporučujeme zkontrolovat detail okapu,
zda je volný větrací průřez. Dále
nesmí být v průběhu celé střechy
větrací kanálek ničím přerušen a je
nutné rozmístění větracích tašek
podél hřebene a nároží. Důsledky
špatného odvětrání se projevují až
po delší době – praskají či loupou
se tašky, objevují se plísně na kontralatích a latích atd.

21022310222

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy? Snaha co nejvíce ušetVhodné a správné
řit se přitom někdy v některých případech nemusí vyplatit.
přichycení tašek
U rekonstrukce střechy to platí dvojnásob. Šetření by rozhodně nemělo být na úkor kvality střechy, která chrání celý dům
po desítky let. Vybírat bychom měli kvalitní značkové materiá- Opět je nutná kontrola přímo při
ly a ověřené pokrývačské firmy. Důležité je použít i originální pokládce. Po položení je možné kontrolovat až po nadzvednutí tašek. Ještě
střešní doplňky dodávané přímo výrobcem.
poměrně nedávno se stavěly jednoplášťové střechy bez větrací mezery
Na co si dát pozor při rekonJak poznat, že
a s minimálním zateplením přímo
strukci střechy
bychom měli stávající
pod krytinou. Dnes se nejčastěji
střechu vyměnit?
Věnujte pozornost realizují renovace dvouplášťových
střech s pojistnou hydroizolační fotěmto radám!
Určitě to bude v momentě, jakmile
lií a větrací mezerou (ta je přibližně
nebude plnit svoji funkci. Tedy po4 cm pod taškami). Tak je konstrukkud do střechy zatéká, a tím se po- V správné určení doplňkových ce střechy připravena pro zateplení,
opatření včetně jeho provedení které je klíčem k úsporám energií.
škozuje střešní konstrukce. Dalším
důvodem může být ukončená ži- V doplňková opatření jsou konstrukce umístěné pod krytinou,
votnost střechy. Pak hrozí účinkem
např. bednění s fólií atd.
povětrnostních vlivů její poškození.
Důvod může být i estetický, po- V správná výška kontralatí
kud se vám stávající krytina nelíbí V správnou výšku kontralatí
nejlépe poznáte při montáži
a chcete ji sladit například s barvou
fasády.

21022410231
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Určitě jste se ještě nikdy nesetkali s domem,
který by neměl střechu.
Tedy hovoříme samozřejmě o dokončených domech. Málokdo si ale uvědomuje, a především majitelé nemovitostí, že střecha je vlastně takovým
druhým základem domu,
ve kterém chcete zažít jen
samé pohodové chvíle.
A třeba si přiznat, že někteří lidé tento fakt hodně
podceňují a kvalitě střech
či střešní krytiny nevěnují
tolik pozornosti, kolik by
si zasloužily. A pak ať se
nikdo nediví, že mu do domu zatéká, vlhne a plesniví zdivo a tak podobně.
Střechám svých nemovitostí je skutečně potřeba
věnovat velkou pozornost a dnešní tematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku je tu právě od
toho, abyste si vybrali mezi odborníky, kteří vám
nejen poradí, ale zároveň
zajistí kvalitní střechu,
a tím bydlení.
Texty připravil:
Michal Kadlec

téma večerníku
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

JURA NA CESTÁCH
ƔƔ Další díl naší nové rubriky je tady.
Prostějovský primátor vyrazil na další
místo. Ptáte se, kam?
strana 23

SRAZIL SE

8
.
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PLICHTA
V GENERÁLCE
ƔƔ Už o nadcházejícím víkendu by
měla odstartovat druhá nejvyšší soutěž fotbalistů Fortuna:Národní ligy.
Jak je eskáčko připraveno?
strany 28-31
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Foto: Internet

Exkluzivní rozhovor
VRULHQWDÄQÉPEÈzFHP
a vnukem známého
IXQNFLRQ½ÔH
strana 32

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Druhý triumf v profesionální kariéře si na své konto připsal
Jiří Lehečka v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde sehrál turnaj kategorie
ITF 15. Prostějovský tenista si po tomto úspěchu vylepšil své maximální
žebříčkové postavení, když po zisku
titulu poskočil o osmnáct příček na
328. místo ve světovém pořadí.

„Na to, že se v Egyptě nedalo trénovat,
to nebylo špatné,“ poznamenal s úsměvem Lehečka, který se v Šarm aš-Šajchu
představil vůbec poprvé. „Přiměla mě
k tomu aktuální situace ve světě. A hlavně přesvědčení, že potřebuji nahrát
nějaké zápasy. O destinaci jsem si něco
zjistil, ovšem to, že budeme hrát jen
zápasy bez tréninku, bylo překvapení,“
poznamenal s úsměvem nadějný hráč.

ƔƔ V České a Slovenské republice
se každý rok spotřebuje zhruba 450
milionů jednorázových kelímků na
kávu. Proti tomuto trendu se rozhodli postavit autoři projektu www.
OtocKelimek.cz. V Prostějově jsou
to Italské speciality. Zapojené kavárny a další provozovny najdete v mapě
projektu www.KAMsNIM.cz.

ƔƔ Tým BK Olomoucko neodehrál
vstupní utkání nadstavbové části
Kooperativa NBL. Proč? A jak dlouho
bude ještě stát?
strana 38
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ƔƔ Uplynulý pátek v odpoledních
hodinách zasahovala letecká záchranná služba u muže, který se
zranil na turistické trase ve směru na
Velký Kosíř. Kvůli silným bolestem
kyčle, které utrpěl po pádu na zledovatělé cestě, nebyl schopen pohybu.
Jak všechno dopadlo?
Čtěte na www.evcernikpv.cz!

PROSTĚJOV Sérii zápasů s outsidery vystřídala
v posledních dvou týdnech utkání s týmy, které
byly, nebo podle předsezónních prognóz měly
být, favority soutěže. Do druhé grupy patří i Slavia Praha, sobotní soupeř Jestřábů.
Pražané však v posledních utkáních neoplývají
zrovna kdovíjakou formou. Tým se trvale pohybuje okolo desátého místa a je dlouhodobě za
očekáváním. Nedávno například nepřesvědčivěě
o-vyhrál 2:1 nad Kadaní, problém měla Slavia i s Kolínem, předtím sešívání opakovaně prohráli. Klub
b ta
tak
už měnil během ročníku trenéry, kdy Martina Štrbu s Jiřím Doležalem nahradili Miloš Říha a Jiří Veber. Nicméně příliš to nepomohlo: Slavia je stále
na pokraji desítky a hlavně: střílí strašně málo gólů. A taky obrana, která
donedávna byla velice solidní, už není pro tým takovou oporou.
I tak ale má Slavia ve svém středu velmi zajímavé osobnosti. Jednou
z nich je Jan Novák, velezkušený zadák, který zažil ještě doby extraligové
a ve dvou nejvyšších soutěžích má na svém kontě přes 900 zápasů. Dalším veteránem je playmaker Jaroslav Bednář, jenž se po krátké pauze vrátil do 1. ligy. Bodování vedou Filipové Vlček a Kuťák, trochu zklamáním
je bodový přínos Petra Kafky, exprostějovský forvard byl minulý ročník
v dresu Frýdku-Místku nejproduktivnějším hráčem Chance ligy.
Pro Slavii půjde ještě o důležitější zápas než pro Prostějov. Pokud by Pražané neuspěli, nejspíše by je čekal pokles na hranu postupu do předkola.
Ale ani Jestřábi neprožívají dobré období a sobotní porážka v havířově
byla již čtvrtou v řadě. A ať už půjde do play-off z jakéhokoli místa, potřebuje si před vyřazovacími boji zlepšit formu a sebevědomí.
Podaří se to proti Slavii? Odpověď dostaneme v sobotu 6. března. Utkání
hrané v Prostějově začne od 17:00 hodin a kvůli vládnímu opatření se
odehraje opět bez diváků.
(sob)

vs.

21022610245

ƔƔ Předminulou středu oslaví čtyřiadvacáté narozeniny prostějovský hokejový odchovanec Luděk Kuncek,
který aktuálně působí ve Švýcarsku.
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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ƔƔ Los turnaje v katarském Dauhá určil, že obě české zástupkyně
v hlavní soutěži, Karolína Plíšková
a Petra Kvitová, budou mít v úvodním kole volný los. Ve druhém kole
se pak druhá nasazená Plíšková utká
buď s Ons Jabeurovou či jednou
z kvalifikantek, a Petru Kvitovou
čeká buď Anastasja Pavljučenkovová či rovněž jedna z kvalifikantek.

ZASE BEZ ZÁPASU
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Prostìjovští filmaøi odhalili
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DOKUMENT HELIOS
=$=Éì,/1$Ġ7
PROSTĚJOV Tak se to konečně podařilo! Už loni v září měla být na programu ČT2 k vidění
premiéra dokumentárního filmu Helios, který se zaměřil na strhující osud původně amatérského fotografa slunečního zatmění Miloslava Druckmüllera. Jeho uvedení bylo kvůli
změně programu v souvislosti s úmrtím režiséra Jiřího Menzela nakonec odloženo. Uplynulé
úterý 23. února se tak dokument premiérově objevil na obrazovce České televize.
kraje v oblasti filmu, kterou obdrželi
nejprve za dokument o divadelním
spolku Historia a následně za snímek o malíři Janu Köhlerovi. Jejich
pro Večerník
posledním projektem je zhruba
Martin ZAORAL
hodinový portrét Miloslava DruckZástupci prostějovské společnos- müllera, jehož fotografie úplných zati cine4net jsou již dvojnásobný- tmění nabídly vědě nový fascinující
mi držiteli Ceny Olomouckého pohled na slunce.

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Co bylo v případě profesora matematiky na brněnském VUT Miloslava
Druckmüllera zpočátku jen osobním
koníčkem provozovaným o dovolených, změnilo se díky jeho vytrvalosti
a invenci ve spolupráci s vědci celého
světa včetně NASA a také ve slavné,
vizuálně fascinující záběry,“ představil
snímek jeho režisér Ondřej Sovík.

2TQHGUQT/KNQUNCX&TWEMOÙNNGTRąGFLGFPQW\GUXÚEJHQVQITCHKÊXRQąCFW*NWDKPCOKXGUOÊTW

Projekt byl loni prezentován také
na portálu hithit.com, kde se na
něj od 287 dárců podařilo vybrat
celkem 435 870 korun. Následně
se jeho koproducentem stala také
Česká televize. Od uplynulého
čtvrtka je dokument ke zhlédnutí
také na internetových stránkách

www.ivysilani.cz. „Krásný dokument o krásných věcech. Profesor
Druckmüller to díky své fascinaci
a ohromnému úsilí spolu se svým
týmem dotáhl na světovou špičku
a věřím, že o něm ještě mnohé uslyšíme,“ zhodnotil jeden z diváků na
serveru: www.csfd.cz.

Foto: TV Noe

Příběh dokumentu Helios, který
vznikal dlouhé tři roky, zřejmě ještě
nekončí. „Zájem o něj už projevily
televize ve Francii, Kanadě a Americe,“ upozornil kameraman Jakub
Kýr, který závěrem rovněž poděkoval všem zainteresovaným za pomoc.

9ÛVWDY\SRVXQXWÇQHER]UXxHQÇ
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PROSTĚJOV Nesnadnou situaci s souvislostí s pandemií covid-19 musí řešit v mnoha organizacích. Včetně konického zámku. V místní galerii bylo naplánováno na jaro hned několik výstav.
Jenže ty jsou nyní v ohrožení. Už u té první, na přelomu roku, znemožnil přímou účast na výstavě
koronavirus. Lidé tak málem přišli o betlémy a fotografie a nebýt nápadu na vystavování v prodejnách ve městě, nedočkali by se výstavy vůbec. Nyní hrozí totéž dalším počinům.
centrum taky mohlo poskytnout prostory pro
Michal SOBECKÝ
tuto výstavu,“ řekla dále pro Večerník.
Situace je více než složitá. A organizátoři mají Kulturní pracovníci zatím loni a letos pocítili
prakticky svázané ruce. „Čekáme, nic neděláme. větší nároky na organizační schopnosti než
Zbytečná práce. Na podzim jsem dlouho při- obvykle. Zejména v dohodě s autory a hledápravovala ten první zámecký jarmark a všechno ní náhradních termínů. „Budu muset do zbýšlo do kytek,“ poznamenala Lucie Krejčí, která vajících měsíců přeskupit ty autory, kteří se
se v konickém zámku stará o organizace výstav. buď nedají odbýt na další rok, nebo jsou pro
Nyní hrozí, že se budou posouvat nebo ne- mě příliš důležití,“ povzdechla si Lucie Krejčí.
proběhnou hned dvě výstavy. „Na březen byl Galerie přitom loni ukázala, že dokáže usponaplánován Václav Ježek. Už to přesouvám na řádat pěkné akce i ve stínu koronaviru. Ohlas
jindy, termín ještě nemám,“ posteskla si Krejčí. vzbudila třeba výstava uměleckého sdružení
„V květnu zase měla být výstava prací ZUŠ, tam Pampeklec, přímo narváno bylo na expozici
ale jednáme o změně, protože by komunitní místních skautů.

-QPKEMÚ\¾OGMLGEGPVTGOMWNVWT[RTQEGNÚTGIKQP0[PÊOWUÊąGwKVEQCMCORąGUWPQWV Foto: Michal Sobecký

Chcete vystavovat v muzeu s Janem Saudkem?
24156ö,186CMQX¾wCPEGUGWåWTéKV÷PKMF[PGDWFG
QRCMQXCV0CNGVQwPÊNÆVQLGFQRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC
PCRN¾PQXCP¾XÚUVCXCUX÷VQX÷W\P¾XCPÆJQHQVQITCHC
,CPC5CWFMCMVGT¾PGRQEJ[DP÷RąKV¾JPGRQ\QTPQUV
XGNMÆJQOPQåUVXÊNKFÊPGLGP\2TQUV÷LQXC#RT¾X÷X¾w
UPÊOGMOčåGDÚVLGLÊUQWé¾UVÊ5VCéÊRQMWFP¾OFQTG
FCMEGRQwNGVGHQVQITCHKEMÆCMV[6GPRTXPÊFQTGFCMEG
LKåFQTC\KNCPCLFGVGLGLPCUVTCP÷FPGwPÊJQX[F¾PÊ

Martin ZAORAL
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POŠLETE NÁM AUTORSKÉ A
KTY!

,CP5CWFGMHQVQITCHQX¾PÊXåF[OKNQXCN/¾VGVQVCMÆVCM"

3x foto: Jan Saudek

• RQwNGVGHQVQITCHKEMÆCMV[PCGOCKNQXQWCFTGUWGFKVQT@XGEGTPKMRXE\
• WXGòVG UXÆ LOÆPQ X÷M D[FNKwV÷ 7XÊV¾OG RQMWF RąKRQLÊVG MT¾VMÚ X\MC\
pro ,CPC5CWFMCCVCMÆQFRQX÷òPCQV¾\MWRTQéHQVQITCHWLGVG
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KOSTELEC NA HANÉ Užít si pohyb na čerstvém vzduchu a zapojit se do hry, díky níž mohou o něco lépe poznat svoje město. To nabízí zábavné Putování Kostelcem,
které je od dnešního dne, tedy od pondělí 1. března po
celý následující měsíc připraveno v Kostelci na Hané.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Hra je určená zejména rodičům s dětmi.
Na celkem 31 zastávkách by měli nalézt
odpovědi na otázky, které musí zaznamenat do interaktivní mapy. Ta je k dispozici na webových stránkách města.
„Putování začíná u nového pomníku na náměstí, vede po celém městě
a několik zastávek je i u říčky Romže.
Poslední z nich se nachází poblíž železnice ve směru na Čelechovice na Hané,“

přiblížila Veronika Zapletalová z místního Mateřského centra, které stezku
ve spolupráci s místní radnicí připravilo.
Po zaznamenání odpovědi na danou
otázku do interaktivní mapy lidé
obdrží číslo. Až je budou mít všechna, mohou je postupně vložit do
31místného zámku. K němu se lidé
dostanou po kliknutí na slovo Kostelec v interaktivní mapě. Pokud poutníci do mapy přepíšou správná čísla,
zámek se odemkne. „Po splnění si
úspěšní luštitelé mohou vyzvednout
drobnou odměnu v kanceláři matriky. Vzhledem k epidemické situaci je
nutná předchozí domluva na telefonu
582 374 093,“ vzkazuje Zapletalová.

8KPVGTCMVKXPÊOCR÷LG\C\PCOGP¾PQEGNMGO\CUV¾XGMPCPKEJåOQJQWNWwVKVGNÆQDLGXKVQFRQX÷FKPCLGFPQFWEJÆQV¾\M[

jura na
cestách
PROSTĚJOV Nastartovat spolupráci s místními podnikateli,
podpořit je v těžké době, ale také
hledat společné cesty, jak propagovat jméno našeho města jako zajímavé destinace pro turisty. To vše
je cílem primátora Františka Jury,
který pokračuje v návštěvách zajímavých firem. Po prosincové cestě
do výrobny originálních čokoládových pralinek Green Tree Food se
první muž města minulý týden vydal do Palírny U Zeleného stromu.
„Snažíme se myslet o několik kroků
dopředu. Až pomine koronavirová
epidemie, chceme věnovat mnohem
větší pozornost cestovnímu ruchu.
Město má turistům co nabídnout a je
škoda, že o tom potenciální návštěvníci často nevědí,“ říká František Jura.
Primátor má v úmyslu budovat značku města jako místa pro několikadenní pobyt turistů. „Málokdo k nám
přijede na týden, ale na dva nebo tři
dny se ve městě a jeho okolí kvalitní

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 4. díl
Připravil: Michal Sobecký

Lesy i poli: Naučná stezka ukazuje
rozmanitost Hané
Trocha klidu a hodně vody. Za obojím se dá vyrazit nedaleko Víceměřic.
Ty se loni staly další obcí, která investovala do naučné stezky. A to v mnoha směrech: tabule na trase i trasa samotná seznámí chodce s celou řadou
věcí, které se k Víceměřicím pojí.
Ale popořádku. Stezka začíná u zdejšího zámku, kde má sídlo hned několik
sociálních služeb, včetně domova pro
seniory. A už samotný začátek trasy stojí
za to. Kromě zámku zde totiž narazíme
na velký rybník, oblíbené to útočiště
mnoha ptáků. Trasa však zprvu nevede okolo rybníka, ale pryč od něj. Po
překonání ne tolik pěkného úseku se
rázem ocitnete v přírodě. Do ní vás přivítá březová alej a právě břízám – nejen
těm místním – se věnuje druhé zastavení (první seznamuje se zámkem).
Alej ale brzy končí a posílá poutníky
podél Brodečky. Zde projdeme lesíkem plným ptactva, brzy jsme ale zpět
ve Víceměřicích. Jimi ovšem stezka
dlouho nevede. A kdo čekal jen rovinku, zasténá: stezka totiž uhýbá do
kopce, ne prudkého, ale táhlého. Dalším cílem je totiž Kozlov. Místní nadšenci tady udělali menší záchytný bod
pro výletníky: vyhlídkovou plošinu.

Nauèná stezka Vícemìøice
Umístìní:
Vícemìøice a blízké okolí
Vznik:
2020
4,5 kilometry
Stezka provede rozmanitou krajinou: Délka:
Poèet zastavení: 6
NGUGORQNGOKOÊUV[RNPÚOKT[DPÊMč
Foto: Michal Sobecký Téma:
pøíroda, historie zámku,

çHOH]QLFHDIRWEDOXYREFL
Kozlov
Kolem ní se ostatně děje nejedna
akce, na přelomu roku se tam konají Zájemci se také dozví nejednu zajímavýstupy. Navíc, z Kozlova je za pěk- vost o rybnících v okolí a celkově přírodě.
ného počasí slušný výhled, zejména Pokud vás však tolik informační tabule
směrem k Vyškovu.
nezajímají, mohou vás zase okouzlit
Jednou věcí je krajina, druhou informa- pěkné výhledy od Kozlova a atmosféra
ce na tabulích naučné stezky. A co se podvečerního rybníka. Rozhodně jde
z nich tedy dozvíme? Třeba o původu o místo, které stojí za procházku.
Víceměřic, zdejšího zámku i fotbalové- Doporučujeme při deštivém počasí
ho hřiště. Seznámí nás blíže také s že- nebo po deštích trasu neabsolvovat.
lezniční tratí do Přerova, která je na do- Většina vede po nezpevněné hliněné
hled (i na doslech) stezky téměř pořád. cestě. Tak ať nezapadnete…

Foto: www.kostelecnh.cz

Prostějovský primátor František Jura vyrazil
tentokrát do palírny. Jak mu chutnalo?
program vždycky najde,“ dodává Jura.
V minulosti spolupráce magistrátu
s nejstarší palírnou v Evropě fungovala a přinášela oběma stranám
užitek. Sídlo firmy se ovšem odstěhovalo do Ústí nad Labem a kontakty ustaly. Nyní mají obě strany
zájem na obnovení společných projektů. Palírna by například mohla
radnici dodávat vhodné dárky pro
nejvýznamnější hosty a město by
do závodu s unikátní atmosférou
mohlo vodit návštěvy, pro které má
firma vybudovat dostatečné zázemí.
Nabízí se také společná propagace
směrem k možným návštěvníkům
Prostějovska.
Kořeny Palírny U Zeleného stromu
sahají až k letopočtu 1518, firma
tedy před třemi lety oslavila 500 let
své existence. Tehdy se také vrátila
ke svému původnímu jménu a zároveň se spojila s destilerií Kleiner,
která v areálu v prostějovské Dykově
ulici rovněž sídlí.
(red)

FOTOGALERIE
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Kvetou zde
čemeřice i vilíny!

PROSTĚJOV O tom, že jaro už pomalu, ale jistě zatíná své drápky, svědčí aktuální situace v Botanické
zahradě Petra Albrechta v Lidické ulici. Jak uvedl předseda komise pro životní prostředí prostějovského
magistrátu Libor Marčan, i v průběhu zimních měsíců v botanické zahradě kvetou druhy květin, které otáčejí kalendář o pár listů vpřed.
Mezerou v ledové krustě se na svět
v Botanické zahradě Petra Albrechta
prodírají květy čemeřice černé. „Ale
pozor, nenechte se názvem zmást,
květy této rostliny mají sněhově bílou barvu. Černě zbarvený je pouze
podzemní oddenek. Mráz květům
nevadí, pouze v případě velmi nízkých teplot se zkroutí a počkají, až
mrazy povolí a slunce opět rozevře
jejich okvětní lístky. Podobnou strategii volí také její příbuzná čemeřice
nachová, která právě začíná nakvétat,“ popisuje Libor Marčan.
U moderního rozšíření botanické
zahrady najdeme sbírku nepříliš
známých zimních krasavců – vilínů.
„Vilíny dokážou v zimní zahradě ,GXGNOKOT\WVÆåGX\JNGFGOMRTQVKGRKFGOKEMÚOQRCVąGPÊOPGOčåGOGXKF÷VMT¾UW
MVGTQWP[PÊQRNÚX¾RTQUV÷LQXUM¾DQVCPKEM¾\CJTCFC(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
vytvořit opravdový karneval barev.
Jejich žluté a oranžové střapaté květy žlutými květy vilín viržinský půvo- Škoda ale, že s přicházejícím jarem
rozzáří ponurou atmosféru a navna- dem ze Severní Ameriky, kde byl do- tuto krásu nemůže vidět nikdo z nádí nás na přicházející jaro. Z prostě- morodci používán také jako léčivka,“ vštěvníků. Brána je totiž z důvodu
jovských vilínů jako první vykvétá vysvětluje dále Marčan.
vládního nařízení uzavřena. (mik)

pandemie

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

daøilo
komu se ne
a komu

o naše životy a o životy našich rodin.
Nedodržování opatření není žádným
občanským postojem nebo vzdorem
vůči komukoliv, je to jen hazard.
Proto se na vás jako primátor našeho
města obracím s výzvou, abyste ještě
několik týdnů vydrželi. Naši zdravotníci potřebují získat čas, aby zvládli
péči o nemocné. Myslím, že je povinností každého z nás jim jej dát.
Dodržujme prosím všechna nová
opatření, buďme co nejvíce doma, minimalizujme kontakty s dalšími lidmi
a chraňme se před nákazou. Nehledejme cesty, jak omezení obejít. Berme
dodržování každého z nich jako náš
příspěvek ke společné záchraně lidí,
kteří jsou v ohrožení. A to jsme my
všichni.

ohledu jsem zatím ještě optimistický.
Vedení nemocnic mi hlásí, že kapacita
volných covidových lůžek je ještě dostačující, takže do podobného dramatu
jako v západních Čechách se snad nedostaneme. Navíc jsou naše nemocnice v kraji schopné počty volných lůžek
ještě navýšit. Už méně optimisticky vypadá situace v sociálních zařízeních, koronavirus získal na síle jak mezi uživateli, tak členy personálu,“ zkonstatoval
v neděli večer Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Jak vzápětí přidal, v kraji se čím dal častěji objevují také případy britské mutace covidu. „Podle toho, co mi sdělila
ředitelka Krajské hygienické správy, tak
denně je odhaleno okolo deseti případů tohoto mnohem zákeřnějšího viru.
Problém je, že britskou mutaci neodhalí běžné testy na covid-19, musí se
použít ty speciální. Byl jsem poučen
také o tom, že britská mutace může být
až o sedmdesát procent nakažlivější než
běžný covid-19 a jestli to tak půjde dál,
tak ho přetlačí,“ míní Suchánek, kterého se Večerník ještě zeptal, jaký zastává
názor na tvrdá vládní opatření v podo-

bě lockdownu platného od pondělí
1. března? „To je pro mě strašně těžká
otázka a s odpovědí se sám v sobě hodně peru! Myslím si, že v této fázi neustále se zvyšujícího počtu nemocných nic
jiného nezbývalo. V konečném kon-

Zdroj: KHS Olomouc

popsal vlastní zkušenost muž, jehož totožnost je redakci známa.
Na druhou SMS zprávu s kódem umožňujícím objednání na
konkrétní termín čekal až do uplynulého týdne. „Nejprve mi od
krajské koordinátorky přišla informace o tom, že bychom mohli
pro očkování využít Fakultní nemocnici Olomouc či Vojenskou
nemocnici Olomouc. Řekl jsem si, že když už jsme čekali tak
dlouho, tak nás pár dní snad ještě nezabije. A skutečně: v úterý

Tak, ať to dobře dopadne!

23. února přišla zpráva, že prostějovská nemocnice má volné
termíny. Mohli jsme si i vybírat! Zároveň byl automaticky zvolen druhý termín na přeočkování. Sice jsme si docela počkali, ale
ve finále jsme rádi, že na nás úplně nezapomněli,“ uzavřel svoji
zkušenost čtenář.

„Registrace? Běžte vedle,“ posílá sympatická žena za stolkem naproti vstupu
do centra zájemce. A je jich více než
dost. I když po úterním náporu vypadá komunitní centrum prý ještě klidně. „V úterý tady byl úplně jiný frmol,
dnes se tu bude končit okolo třetí,“
prozrazuje Večerníku vedoucí odboru
sociálních věcí Hana Koudelková. Jsou
sice skoro dvě hodiny po středečním

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

poledni, nicméně uvnitř někdejší sokolovny to vypadá, že očkování bude ještě
nadlouho. Chodí sem další a další lidé.
Jak se ukazuje, kdo mohl, možnosti na
získání vakcíny využil. „Brali jsme to,
protože maminka měla osmdesát. Vzali
jsme to automaticky, pokud nemá zdravotní problémy, aby to mohla absolvovat,“ svěřil seZdeněk Vogl, který do
Konice dovezl maminku. Zároveň ocenil, jak byla věc zorganizovaná. Zkrátka totiž nepřišli ani ti, co bydlí daleko
a nemají se do komunitního centra jak
dostat. „Byli jsme objednaní přes starostu ve Hvozdu, který obvolal všechny
důchodce, zda potřebují odvoz, a kdo
se neměl jak dopravit, toho svezli hasičským autem,“ prozradil bodrý stařík.

KONICE Plný dům lidí. Tak vypadalo v úterý a ve středu komunitní centrum v Konici. Konala se zde snad nějaká, dnes ilegální
akce? Ale kdeže. Ne, to se Konice s okolními obcemi a Fakultní
nemocnicí v Olomouci dohodly na tom, že z komunitního centra bude centrum očkovací. V tyto dva dny sem tedy mohli dojíždět lidé od 80 let výše, aby dostali první dávku očkování. Tu
poskytl právě mobilní tým z olomoucké fakultní nemocnice.

V centru celkově vládne uvolněná nálada. Mnoho lidí se baví v hloučcích mezi
sebou. „Když už to začalo, tak jsem do
toho šla,“ přidala se jedna z dam předtím, než vyráží za očkováním. Zde je
čeká trojice žen, které si dohledávají zájemce, řeší společně s nimi zdravotní stav
a předávají informace o účincích. A pak
přichází klasická, nepříliš populární věta.
„Jste levačka, nebo pravačka?“ Nastupuje injekce a pro jejich nepříznivce i zdánlivě nekonečné píchnutí.
Myšlenky na jehly ale jdou stranou. Přítomní berou celou záležitost sportovně. „Příští měsíc mám osmaosmdesát
let, pro mě je to hop nebo trop. Já už
vlastně čekám jen na smrt,“ směje se
Marie Jurníčková, kterou brzy také očkování čeká. Vysvětluje, že víc než kvůli
sobě se pro očkování rozhodla kvůli
svému okolí. „Spíš jsem ale šla kvůli
tomu, aby za mnou mohly děti a všichni, co ke mně chodí,“ prozradila.
Před patáctou hodinou ruch pomalu
utichá, lidé odchází, následuje balení
mobilního týmu. Úkol byl splněn: na-

očkovat ty, kteří měli zájem. A přiblížit
jim tuto možnost. „Akci považuji za
velmi úspěšnou. Je to i o zkrácení dojezdové vzdálenosti pro očkování,“
konstatuje starosta Michal Obrusník.

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

Ostatně, komunitní centrum nesloužilo poprvé jako centrála pro
boj s koronavirem. „Jsem moc rád,
že nám fakultní nemocnice vyšla
vstříc, velmi dobrá byla také spolu-

práce s okolními obcemi a musím
ocenit pracovníky odboru sociálních
věcí a komunitního centra,“ dodává
k akci, během níž bylo naočkováno
téměř 200 seniorů.
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PŘEROV, PROSTĚJOV Dlouhodobá část UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 skončila prostějovským
volejbalistkám krajským derby
v Přerově. Sobotní dohrávku 12.
kola ovládly poměrně přesvědčivým způsobem, se soupeřkami
neměly vážnější trable. A vítězstvím ve třech sadách utvrdily své
postavení na sedmé pozici pro play
off, v jehož čtvrtfinále od pátku vyzvou druhý Olymp Praha.
Vyrovnaný úvod střetnutí oboustranně provázelo mnoho nevynucených
chyb. Ale zatímco Zubřice v jejich
produkci pokračovaly dál, vékáčko
je od stavu 6:5 přestalo tolik dělat
a díky tomu otočilo - 7:10. Domácímu družstvu pomohla vybojovaná
předlouhá výměna na 10:11, zanedlouho bylo vyrovnáno - 12:12.
Přesto měl hostující tým i v dalším
průběhu mírně navrch lepší hrou na
síti, to znamená důraznějším útokem

1. utkání pátek 5. března v Praze,
2. utkání pondělí 8. března v Prostějově, 3. utkání čtvrtek 11. března
v Praze, případné 4. utkání neděle
14. března v Prostějově, případné
5. utkání středa 17. března v Praze.
Všechny duely mají stanoven
začátek na 17.00 hodin, pro diváky stále platí zákaz vstupu do
hlediště.

ètvrtfinále UNIQA
H[WUDOLJ\zHQ
ÈR 2020/21
Olymp Praha
– VK Prostìjov:

vs.
káčka zvítězit. Nemluvě o dvou dalších
triumfech na své palubovce. Tohle vypadá vzhledem k veškerým okolnostem jako hodně divoká teorie rovnající
se ohromné výsledkové senzaci.
„Samozřejmě vnímáme realitu, že
současný Olymp je papírově vysoko
nad námi a dosud v sezóně většinou
předváděl mnohem lepší výkony než
my. Což ale neznamená, že v play off
nezkusíme hrát co nejkvalitnější volejbal a favorita minimálně potrápit. Prvním krokem bude jet v pátek do Prahy
a tam svést pokud možno vyrovnanou
bitvu, rvát se o každou výměnu, vážit
si každého získaného bodu. V přípravě děláme maximum, abychom se ve
čtvrtfinále ukázali v dobrém herním
textu je ale vyhlášený lockdown velmi světle. Uvidíme, k čemu tahle práce
špatnou vizitkou pro celou naši vládu! povede při konfrontaci se špičkovým
Před měsícem, když situace ještě ne- soupeřem,“ odtušil Petráš.
byla tak strašná, se mělo udělat daleko víc a hlavně všechno jinak. Proč
=½SDVRYÙSURJUDP
například zcela přestalo fungovat
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Zatímco personál nemocnice a senioři v domovech jsou již obvykle naočkovaní, pro ty ostatní to často neplatí. Svědčí o tom
mimo jiné zkušenost jednoho ze čtenářů Večerníku. „Svého
tatínka, který měl loni v březnu osmdesát let, jsem do registračního systému ministerstva zdravotnictví přihlásil ve čtvrtek
28. ledna. Jako preferované registrační místo jsem zvolil prostějovskou nemocnici. Od té doby se dlouhé týdny nic nedělo,“
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PROSTĚJOV Kdo si počká, tak se přece jen dočká!
Bezmála měsíc trvalo než se v souvislosti s vakcinací
proti onemocnění covid-19 podařilo najít volné očkovací místo pro seniora nad 80 let.
Jako první se měli v ČR očkovat zdravotníci a lidé nad 80 let.

Martin ZAORAL

Také Olomoucký kraj se dnes ponořil
do tvrdého lockdownu vyhlášeného
vládou. Z hlediska čísel ale není divu, ta
jsou skutečně alarmující. K sobotnímu
večeru 27. února bylo evidováno
už 68 656 případů pozitivně testovaných osob od začátku pandemie
covidu-19. Aktuálně je nemocných
6 219, nejvíce v Olomouci (1 840),
pak v Přerově (880), Prostějově
(840) a Šumperku (460). Celkově se
v kraji z covidu-19 vyléčilo 61 240 lidí,
ale bohužel evidujeme už také 1 191
úmrtí. Do této chvíle bylo v kraji testováno 240 382 lidí.
„Čísla naskakují a během uplynulého týdne jsme zaznamenali jen samé
negativní zprávy. Už čtvrtý týden po
sobě je počet nakažených vyšší a vyšší.
Navyšují se rovněž počty hospitalizovaných pacientů, ovšem alespoň v tomto

Michal
KADLEC

pro Večerník
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PROSTĚJOV Už měsíc v kuse pokračuje zvyšující se nárůst nově pozitivně testovaných osob nakažených onemocněním covid-19. Během uplynulého týdne se v kraji nově nakazilo 3 354
lidí, což je o šest stovek víc než týden předtím. Alarmující situaci
podtrhuje fakt, že roste i počet pacientů v nemocnicích a koronavirus se bohužel vrátil také ve větším měřítku do sociálních
zařízení, kde byly nové případy zaznamenány jak u uživatelů, tak
členů personálu. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
se Večerníku v neděli večer svěřil, že v tomto ohledu bere vládou
vyhlášený tvrdý lockdown jako nutné zlo.

míní hejtman Suchánek

„Z lockd
down
nu na
adše
ený nejse
em,
jina
ak byy ale zavlá
ádla
a ana
archie,“

Pražský výběr je jasným favoritem
série, jejíž úvodní duel se hraje
tento pátek v metropoli

COVID-19
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

NA VÁŠ NÁMÌT

Přeji vám pevné zdraví.
Mgr. František Jura,
primátor Statutárního města Prostějov

Vážení občané,
obracím se na vás v mimořádně složitém období. Pandemie koronaviru
přivedla naše nemocnice až na pokraj
jejich kapacity. Pokud nadále poroste
počet vážných případů, už v nich pro
pacienty s covidem nebude žádné
místo. A co víc, na odděleních s nejnáročnější péčí nebude volné místo
pro nikoho. Ani pro zraněné z automobilových nehod, oběti úrazů nebo
lidi s infarktem, mrtvicí a zánětem slepého střeva. Naši blízcí budou umírat
na zdravotní problémy, které by ještě
před několika měsíci byly zvládnutelné a léčitelné.
V současné situaci jsme všichni společně. V těchto dnech není ten pravý čas
na zamyšlení, kdo udělal větší či menší
chyby, k těmto úvahám budeme mít
dost příležitostí později. Tváří v tvář
současnému nebezpečí dokonce není
vůbec důležité, co si kdo z nás myslí
o samotné vládě. Dnes nebojujeme
žádnou politickou bitvu. Bojujeme
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JEDNIČKA VK
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favoritek měl kromě posledního dějství vzývanou přesvědčivost.
„První poloviny setů byly vyrovnané,
pak jsme pokaždé odskočili do většího náskoku. V úvodních dvou sadách
se nám povedlo tohle vedení bez problémů dovést do úspěšného konce,
až ve třetí jsme měli potíže v obraně
a zlepšení domácí toho částečně využili. I tak jsme ale pořád vedli a utkání
měli pod kontrolou. Takže spokojenost se solidním výkonem celého
týmu,“ hodnotil kouč vékáčka Lubomír Petráš v pozitivním duchu.
Svěřenkyně mohl tentokrát jen chválit. „Všechny holky zahrály aspoň slušně. Výborně se dařilo Káje Fričové,
své body udělala Gábina Kopáčová
a velmi dobře využila šanci Peťa Kožoušková, která zaskočila za Míšu
Jurčíkovou s bolavým kolenem. Dělali
jsme méně chyb než obvykle, soupeře

(Kopáčová, Fričová, Kožoušková)
a pevnějšími bloky (Kvapilová). Rozhodly dva bodové úniky (ze 14:14 na
15:18, ze 17:18 na 18:24), v úplném
závěru se povedlo proměnit třetí setbol – 20:25 a 0:1.
Zkraje druhé části vznikl Prostějovankám problém v postavení, kdy
účinně podávala Pavlová a dobře zakončovala Diatková (z 1:2 na 4:2).
Z potíží se ale Petrášovy svěřenkyně
vyhrabaly třemi vítěznými bloky za
sebou (z 5:3 na 5:6), načež se bojovalo vyrovnaně. Mančaft VK pak znovu
získal menší výhodu obratem z 8:7
na 9:12, leč soupeřky se ještě několik
minut držely na dohled. Teprve od
skóre 13:14 se čím dál víc projevovala vyšší a hlavně komplexní kvalita
papírových favoritek bez takového
množství hrubek, jež vyráběl Vlčkův
soubor. Po zásadním trháku na 14:19
nebylo v koncovce absolutně co řešit
– 16:25 a 0:2.

yy Vyznívá teď dlouhodobá fáze
soutěže aspoň trochu pozitivněji?
„Ano, přesně tak to je. Na poslední dva
zápasy jsme kladli velký důraz a holkám
pořád opakovali, ať do nich dají naprosté maximum. Významu těch utkání pro
nás odpovídala taky pečlivá příprava,
proti Šternberku i v Přerově jsme chtěli
přesvědčivě zvítězit. A tím ukázat, že
náš současný
týmpøibylo
nepatří na spodek
Znovu
ligového pořadí, kde se během sezóny
SDFLHQWÕXzMHMLFK
nějakou
dobu pohyboval. Je dobře, že
mančaft
nakonec zabral, v důležitých
tøiasedmdesát!
utkáních předvedl solidní volejbal na
určité úrovni. Šlo nám nejen o samotný
postup do play off, ale rovněž o vylepšení dojmu z celého ročníku.“

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

ky nad zápasovým osudem přišlo
v pasáži před polovinou setu, kdy
Přerov rychle nabral ztrátu tří bodů
(z 10:10 na 11:14) a tuhle nepříznivou situaci již nedokázal vyřešit. Byť
si kouč hostí musel vzít po snížení
ze 14:18 na 17:18 první oddechový
čas za celé střetnutí, finiš od nerozhodného stavu 19:19 zvládl silnější
Prostějov sice těsně, leč spolehlivě –
23:25 a 0:3.
(son)
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Prostějov (son) – Na 37. kongresu
Světové volejbalové federace FIVB,
který se konal poprvé v historii formou internetové on-line videokonference, byly schváleny nové úpravy
pravidel. Platit by měly od letošního léta, pro šestkový volejbal půjde
o následující změny:
– povolení vícebarevného hřiště
– umístění zóny pro rozcvičování za
lavičky (kde je to možné)
– zrušení zóny trestné lavice (vyloučený a diskvalifikovaný člen musí odejít
do šatny)
– specifikace intenzity osvětlení na
minimálně 300 luxů, vrcholová úroveň pro TV 2000 luxů
– umožnit liberu být kapitánem družstva, nebo kapitánem ve hře
– úprava znění pravidla o posuzování
postavení
– umožní odehrát míč i nad stolem
zapisovatele
– doplní pravidla o proniknutí na hřiště soupeře pod sítí
– doplnění pravidla o cloně
– změna při posouzení přesahu nad sítí
– zrušení technických oddechových
časů, umožnění organizátorům vrcholných akcí trvání řádných oddechových časů
– umožnit výjimečné střídání nejen
při zranění, ale i v případě vyloučení
a diskvalifikace hráče, když není možné ho řádně vystřídat (nyní je možné
použít jen řádné střídání, a když to nejde, družstvo se stává nekompletním)
– zrušení tabulek na střídání v případě
používání tabletů
– umožnit liberům navzájem různé
dresy, které jsou však jiné než u ostatních hráčů
– specifikace zodpovědnosti rozhodčích
– zrušení povinnosti používat čtyři
čárové rozhodčí na vrcholných akcích
– doplnění Prvního odbití družstva
a Protokolu do seznamu definicí.

Od léta vejdou v platnost
úpravy pravidel volejbalu

„První poloviny setů byly vyrovnané, pak jsme pokaždé odskočili do většího
náskoku. V úvodních dvou sadách se nám povedlo tohle vedení bez problémů
dovést do úspěšného konce, až ve třetí jsme měli potíže v obraně a zlepšení domácí
toho částečně využili. I tak jsme ale pořád vedli a utkání měli pod kontrolou. Takže
spokojenost se solidním výkonem celého týmu.“

/8%20©53(75h– VK Prostìjov

„Cítím zklamání. Věřil jsem, že se před play off dokážeme víc vyburcovat a Prostějov
porazit, ale odhodlání nám vždycky vydrželo jen půlku setu. Až ve třetím jsme
hráli vyrovnaně i do koncovky, ale to už bylo pozdě. Dolů nás sráželo hlavně velké
množství zbytečných chyb.“

5$',09/¤(.– Volejbal Pøerov
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Bodový vývoj – první set: 2:1, 2:3, 4:3,
4:5, 6:5, 6:7, 7:10, 10:11, 12:12, 14:14,
14:16, 15:18, 17:18, 17:21, 18:24,
20:25. Druhý set: 1:0, 1:2, 4:2, 5:3,
5:6, 8:7, 8:9, 9:12, 11:12, 13:14, 13:16,
14:19, 16:20, 16:25. Třetí set: 3:4, 5:4,
6:5, 6:8, 9:9, 10:12, 11:14, 13:15, 13:17,
14:18, 17:18, 19:19, 19:21, 23:25.

jak se utkání vyvíjelo...

extraliga může dál pokračovat. A neměla by být předčasně ukončena jako
před rokem, nebo na delší dobu přerušena jako na podzim. Proto si určitě
na nic nestěžujeme a ty částky navíc
skousneme.“
yy A nutnost mít povolení k cestování mezi okresy při nadcházejících
jízdách do hlavního města?
„Vyčkáme na pokyny od Českého
volejbalového svazu, případně od jiných hygienických či sportovních autorit. Ale vzhledem k tomu, že profesionální soutěže mohou dál probíhat,
nepředpokládám s našimi přesuny
do Prahy žádný větší problém. Jestli
bude potřeba nějaké potvrzení, obstaráme si ho.“
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Olymp. Ten má úplně jinou kvalitu,
většinu základní sestavy tvořenou
vesměs zkušenými reprezentantkami, sílu ve všech herních činnostech.
Navíc k jeho vyřazení bychom museli dosáhnout tří vítězství, když doma
za celou sezónu neprohrál zatím ani
jednou. Pochopitelně neskládáme
předem zbraně a budeme bojovat.
Věřím, že favorita můžeme potrápit.
A pokud se zadaří, tak aspoň jednou
i zdolat.“
yy Co říkáte na návrat povinného
PCR testování na koronavirus od 1.
března?
„Z hlediska peněz to pro nás samozřejmě znamená neporovnatelně vyšší
náklady, ale my jsme hlavně rádi, že

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²'2+5É9$1e.2/2

Za rostoucí převahou sedmého celku tabulky vězel také zkvalitněný
servis, nahoru šla i obrana v poli.
Nicméně přerovské plejerky nic
nevzdávaly a v nástupu do třetího
dějství opět kousaly - 6:5. Vzápětí
holky ve vínových dresech zase přidaly plyn (6:8), aby okamžitě čelily novému vzdoru protivnic, které
trestaly jejich laciná zaváhání - 9:9.
Definitivní rozřešení malé hádan-

yy Je sedmá pozice před vyřazovacími boji zasloužená?
„Naprosto. Myslím si, že teoreticky
jsme mohli s KP Brno bojovat o šesté místo, když čtyři největší favorité
Olomouc, Liberec, Olymp a Šelmy
plus ještě Ostrava byli výkonnostně
odskočení. Hned třetí a čtvrtý zápas
sezóny jsme však s Královým Polem
prohráli, potom nezvládali těžší los, na
naše konto přibývaly porážky. A postupně bylo jasné, že maximem bude
sedmé místo. Na něj jsme nakonec
dosáhli, jasná vítězství v závěrečných
dvou kolech i výraznější bodový náskok na družstva pod námi potvrzují,
že zaslouženě.“
yy Existuje šance zaskočit ve čtvrtfinále pražský výběr?
„Musíme být realisté a přiznat si,
že by šlo o hodně velké překvapení.
Naše výkony sice šly poslední dobou
nahoru, ale je rozdíl porazit Šternberk
či Přerov – při vší úctě k nim – a nebo

PROSTĚJOV Během druhé poloviny této sezóny se vrátil do realizačního týmu prostějovských volejbalistek, aby jako motivátor,
konzultant i jeden z trenérských asistentů pomohl strádajícímu
družstvu ze spodních příček extraligového pořadí. Což se nakonec
povedlo, i díky dvěma triumfům 3:0 na závěr dlouhodobé části tým
přesvědčivě obsadil sedmý post. A sportovní ředitel VK Miroslav
Čada kvitoval jak výsledkový posun, tak herní zlepšení.

Praha, Prostějov (son) – V českém
volejbalu již odstartoval seriál valných
hromad, aktuálně počínaje okresními
svazy. Večerník podrobně informoval
o videokonferenčním zasedání OVS
Prostějov, v regionu přijde následně
na řadu Valná hromada Olomouckého krajského volejbalového svazu
(13. dubna). Vše pak bude směřovat
k celostátní Valné hromadě Českého
volejbalového svazu, která má určený
termín na 8. května. Úřadujícím předsedou ČVS je od roku 2017 bývalý
špičkový hráč a národní reprezentant
Marek Pakosta, jenž během minulého
týdne ohlásil svou kandidaturu na pokračování ve vrcholné funkci. „Za pár
měsíců nás čekají volby nového vedení
ČVS. Uvidíme, jak se projeví vůle i názory volitelů a v jakém složení zasedne
nový statutární orgán našeho svazu.
Na této úrovni by měla projít revizí
strategie, priority a cíle pro další období. To, co mě osobně motivuje v práci,
jsou vize a projekty, kterými můžeme
posouvat náš sport dopředu. Jako
osobní misi proto vnímám posilování
postavení volejbalu a vylepšování podmínek k jeho rozvoji. A tak je logické,
že jsem oficiálně podal kandidaturu na
post předsedy Českého volejbalového
svazu na další čtyřleté období,“ uvedl
Pakosta ve svém prohlášení.

Pakosta bude znovu
kandidovat na pøedsedu

může a co naopak nesmí?

šeném sprintu na cílové šachovnici
není nad čím jásat.
„Před sezónou jsme nevěděli, co od
našeho obměněného a převážně mladého týmu přesně očekávat. Průběh
soutěže pak potvrdil předpoklady, že
výkonnostně jinde bude nejsilnější
čtyřka Liberec, Olymp Praha, Olomouc a Šelmy Brno, k níž se skvělým
vstupem připojila ještě Ostrava. My
jsme před covidovou pauzou i po ní
dvakrát podlehli Královu Poli, což
bylo pro celý ročník klíčové. Následně
jsme totiž nedokázali brát body favoritům a sérií porážek klesli chvíli až na
dno tabulky, odkud jsme se potom
snažili dostat výš. To se sice povedlo,
ale KP Brno už bylo hodně odskočené. Tím pádem je sedmé místo odpovídající tomu, co jsme hráli my i soupeři. V play off zkusíme překvapit,“
shrnul Petráš.
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Co se od pondělí 1. března

předčili v každé herní činnosti a před
play off předvedli slušný volejbal,“ navázal Petráš.
Povedený finiš zkrácené osmnáctikolové porce UNIQA extraligy ČR
2020/21 vylepšil prostějovský dojem,
předtím dlouho spíš matný. „Na poslední dva zápasy základní části jsme
kladli velký důraz a moc je chtěli vítězně zvládnout, abychom ukázali,
že máme jednoznačně na víc, než se
v lize motat někde dole. Což se podařilo, navíc dvěma hladkými výsledky
3:0. Z dobrého závěru máme radost,“
neskrýval Petráš.
Díky šestnácti nasbíraným bodům
zůstali o dost zpět osmý Přerov (9),
devátý Frýdek-Místek (7) i desátý
Šternberk (6). Na druhé straně šesté
KP Brno (27) a pátá Ostrava (32)
jsou od žen VK opačným směrem
ještě mnohem dál, tudíž ani po zlep-
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Závěrečný mač dlouhodobé části soutěže už nemohl na postavení Hanaček
nic změnit, přesto moc chtěly derby
v Přerově ovládnout. Pokud možno
jasně, aby potvrdily, že na sedmý post
skutečně patří. Což se jim přesně podařilo. A výsledek 20:25, 16:25, 23:25
z pohledu Zubřic dokládá, že triumf

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouho se volejbalistky VK Prostějov pohybovaly
během aktuální sezóny v úplně
spodních patrech extraligové tabulky, jednu dobu byly dokonce až
poslední. Povedený finiš základní
fáze tvořený dvěma výhrami za
sebou je však pevně usadil na výsledné sedmé pozici. S výraznou
bodovou ztrátou na vyšší místa
i s bezpečným náskokem na nejnižší tři příčky.
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1. března 2021

volejbal
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Dvě vítězství za sebou? To prostějovské volejbalistky v aktuální sezóně dosud neznaly. Vyhrát
dvakrát v řadě se jim podařilo až na úplném
sklonku základní fáze nejvyšší české soutěže,
navíc shodně hladkým poměrem 3:0. Po Šternberku to naposledy odnesl i přerovský celek.

Pražský výběr je jasným favoritem
série, jejíž úvodní duel se hraje
tento pátek v metropoli

aneb názor
à ové
Michaely Jurcíkové
M

kalendářního roku zašla nepříjemná situace dokonce tak daleko, že mančaft vinou
propadáku na frýdecké palubovce klesl až
na úplné dno průběžného hodnocení.
Naštěstí tam nezůstal, vyhrabal se na sedmou pozici a závěrečnými dvěma triumfy
3:0 nad reálně horšími družstvy tenhle post
potvrdil. Vzhledem k veškerým okolnostem není pochyb o tom, že je to naprosto
odpovídající i zasloužené umístění. Vyšší
příčky zůstaly bodově moc daleko, nižším
se podařilo výrazněji odskočit. A po herní
stránce je nutné přiznat, že Ostrava i KP
(nemluvě o top čtyřce) prostě předváděli
lepší volejbal. Stejně jako Kopáčová a spol.
převyšovaly celky, jež nechaly pod sebou.
Rozhodovala spousta slibně rozjetých
a poté nedotažených setů, mnoho těsně
ztracených koncovek. A především vlastní herní nedostatky zrcadlící se v příliš
velkém počtu nevynucených chyb. Tohle
nejvíc srazilo VK na nižší výkonnostní
level, ze kterého se teď ve čtvrtfinále musí
postavit silnému Olympu. Během play off
může kolektiv
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Ještě v minulé sezóně se ženy VK Prostějov dlouho pohybovaly v popředí extraligového pelotonu na medailových postech,
nakonec skončily čtvrté. Během tohoto
ročníku 2020/21 si v obměněném (a oslabeném) složení musely na horní patra
tabulky už nechat zajít chuť, při sázce na
převážně mladé hráčky naopak zakusily
boj blízko opačnému pólu pořadí.
Papírově zůstaly Hanačky poněkud za očekáváním. Loni v létě se obecně předpokláMichal
dalo, že soutěži bude vládnout nejsilnější
SOBECKÝ
kvarteto Olomouc, Šelmy Brno, Olymp
Praha a Liberec, za nimiž se o střed tabulky
porve právě vékáčko s Ostravou i KP Brno,
zatímco dole zůstanou slabší Přerov, Šternberk a Frýdek-Místek.
Poté, co prostějovský tým na úvod sebral
bod Šelmám a zdolal Zubřice, to takhle
nějak i chvíli vypadalo. Pak ale přišla
jedna porážka od Králova Pole před koronavirovou přestávkou a druhá hned
po ní, následně série dalších proher s favority – a Petrášova parta se rázem ocitla
ve společnosti outsiderů. Zkraje nového
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to a nechal za sebou například tým
UP plný zahraničních akvizic. Navíc
přes Duklu jen těsně nepostoupil do
finále Českého poháru, kde nakonec
bral bronz,“ zrekapituloval prostějovský kouč Lubomír Petráš.
Pražský PVK Olymp se opírá o výbornou osu svých opor, kterou tvoří
nahrávačka Lucie Smutná, univerzálka Aneta Kocmanová (za svobodna
Havlíčková), smečařky Eva Hodanová
a Anna Komárková, blokařky Barbora
Purchartová a Pavlína Šimáňová a libero Veronika Pešková. Tomuto nabušenému souboru přitom z lavičky
velí ostřílený trenér Stanislav Mitáč.
„Pokud jim ze základní sestavy nikdo
zdravotně nevypadne, jde o skutečně velkou kvalitu bez zjevné slabiny.
Hodně dobré podání i přihrávka, těžko prostupná obrana na síti i v poli,
velmi účinný útok ze všech pozic.
Olymp se navíc v průběhu sezóny viditelně sehrával a zlepšoval,“ upozornil Petráš.
Kromě již zmíněných předností vystupuje do popředí ještě jeden podstatný fakt zdobící Mitáčovu ekipu:
za celý extraligový ročník 2020/21
neprohrála na vlastním hřišti ani jeden mač! Jinak řečeno porazila doma
všech devět vyzývatelů včetně Liberce
(3:2), Olomouce (3:1), Šelem Brno
(3:0) i Ostravy (3:2). Přitom aby Hanačky postoupily do semifinále, musely
by alespoň jednou na horké půdě pévépečlivé trasování, to je pro mě dodnes
záhadou... Nechci nyní rozhodnutí
vlády torpédovat, ale premiér Babiš
a celá vláda to dělá prostě blbě. Neumím to říct jinak. Nechápu také,
proč nedošlo k uzavření velkých firem
a podniků, kde jsou ohniska nákazy
největší,“ řekl upřímně hejtman, pro
něhož je také otázkou, zda občané
budou tvrdé podmínky lockdownu
dodržovat. „Lidé to všechno poslední
týdny a měsíce strašně těžce nesou,
všichni jsou otrávení, vyčerpaní z peněz, bojí se o zaměstnání, nemohou
navštívit své příbuzné a řadě rodin už
na covid-19 zemřel některý z příbuzných. Přál bych si, aby všechna vládní nařízení akceptovali a dodržovali. Není jiného vyhnutí, i když já
sám mám kolem lockdownu spoustu výhrad. Bylo to ale nutné zlo, jinak
by v této zemi nastala anarchie. Věřím,
že po třech týdnech se situace zlepší
a tuto dobu všichni společně zvládneme,“ vzkazuje Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
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mělo přijít daleko dříve a ne až po několika měsících, kdy se vláda tvářila, že
je všechno v pohodě. Určité věci jsou
pak i nemožné vůbec dodržet a jen
těžko vymahatelné.
Ať už máte názor jakýkoliv, nevěříte
těmto opatřením ani této vládě, je
potřeba celý krušný březen se zatnutými zuby zvládnout zodpovědně. Ne
všechno se dá samozřejmě dodržovat,
jak si vláda představuje, jenže samotný stát nás z této stále se zhoršující
situace nedostane. Dnes je to přesně
rok, kdy se na českém území objevil
první případ covidu, a všichni si moc
dobře pamatujeme, jakým způsobem
se nám občanům podařilo pandemii
zvládnout. To stejné může platit i teď.
I když jsme se do toho nedostali vlastní vinou, můžeme se z toho dostat
jedině samotní, pokud k tomu každý
z nás obyčejných občanů přistoupí
zodpovědně.
A i když najdeme řadu kritiků a narušitelů, kteří se nebojí své názory
veřejně říct, pevně věřím, že jako
národ jsme toho zvládli už opravdu
hodně a vždy se dokázali semknout.
Tak proč to nezkusit ještě jednou teď.
Tady už totiž nejde o žádné politické
body, o víru, zda pandemie vůbec
existuje, ale o naše zdravotníky a lékaře, bez kterých zkrátka žít nemůžeme, a také o to nejdůležitější, co
každý z nás má – lidský život. A právě
to je nyní v sázce.
Takže kdy, když ne teď? A kdo, když
ne my?

Dukla Liberec – Volejbal Přerov

Olymp
y
Praha – VK Prostějov
ějov



1. VK Dukla Liberec
PVK Olymp Praha
VK UP Olomouc
VK Šelmy Brno
TJ Ostrava
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Suverénně nejvyrovnanější
nejvyrovn
série se protáhne na čtyři duely,
l neboť severomoravský soubor doma těžce vybojuje druhý vzájemný souboj v úplném závěru
téměř dvouapůlhodinové nervydrásající bitvy. Jihomoravanky to následně opět
zvládnou vcelku přesvědčivě na vlastní palubovce, aby nelehký postup stvrdily
ubouchaným vítězstvím u polských hranic po dalším pětisetovém nerváku.

.21(¤17$%8/.$32=./$'1©¤67,

Ani obhájkyně
ně mistr
mistrovského titulu zpřed dvou let neprojdou
d do semifinále
zcela bez problémů. Kousající Královo Pole bude částečně zlobit jak napoprvé v hanácké metropoli, tak napodruhéB Ydoma,
leč na víc než jednu získaLI JSME
nou sadu to pokaždé nevystačí. Načež olomoucká
mašina zabere naplno.
U TOHO

UNIQA EXTRALIGA

3:1

na zápasy

(3:1, 2:3, 3:1, 3:2)

na zápasy

(3:1, 3:1, 3:0)

3:0

Šelmy Brno – TJ Ostrava
ava

UP Olomouc – KP Brno
o

na zápasy

(3:1, 3:2, 3:0)

Favorizovaný
zovaný celek z hlavního města ČR si pohlídá nejrychlejší
jrychlejší třízápasový
t
postup, ale nebude to mít úplně jednoduché. A vékáčko zanechá solidní
dojem. Hned v úvodním duelu venku urve sadu, druhý vzájemný mač v domácím prostředí pak změní v rovnocenné tiebreakové drama. Bohužel se
smutným koncem, což povede k hladkému střetnutí číslo tři.

na zápasy

(3:0, 3:0, 3:0)

Tohle bude naprosto
aprost jednoznačná partie. Rozjeté vítězky
k základní části
převálcují mnohem slabší Hanačky rozdílem několika tříd. A Zubřice budou rády, když se aspoň v jednom setu některého ze tří jasných utkání dostanou na(d) dvacet uhraných bodů.

„Vzhledem k aktuálnímu vývoji se
počet volných lůžek neustále mění,
nicméně pro covidové pacienty volná
lůžka stále ještě máme. V případě potřeby jsme schopni kapacity navýšit
cestou otevření dalších covidových
oddělení,“ odpověděl Adam Knesl.
Další otázka padla na jinou než covidovou lékařskou péči. Ostatní nemocnice
ji značně omezily. „Na základě nařízení
Ministerstva zdravotnictví jsme omezili zdravotní péči, která není nezbytná.

Znovu pøibylo
SDFLHQWÕXzMHMLFK
tøiasedmdesát!

Občané mají ovšem i nadále plnou neodkladnou péči i s jinými zdravotními
problémy, než je onemocnění covid-19,“
uvedl mluvčí společnosti Agel, jehož se
Večerník ještě přeptal, jak funguje mobilní tým nemocnice, který zabezpečuje
očkování proticovidovou vakcínou v sociálních zařízeních. „Tento týden jsme
pokračovali v očkování populace ve
věku 80+ a zdravotníků a připravujeme
se na očkování občanů ve věku 70+ a pedagogických pracovníků, v tomto úzce
spolupracujeme s prostějovskou radnicí. Projekt mobilní vakcinace se blíží
ke konci, v tomto týdnu jsme aplikovali
klientům sociálních zařízení již druhou
dávku očkování,“ uzavřel k prozatímní
situaci Adam Knesl.
(mik)

0
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PROSTĚJOVSKO Uzavření školek a škol, omezení pohybu. To jsou v kostce hlavní důsledky posledních schválených vládních opatření. Pro rodiče to znamená zejména
to, že budou muset se svými malými dětmi zůstat doma.
Potvrzení od zaměstnavatele si budou muset od začátku tohoto týdne přibalit všichni, kteří za prací dojíždí
mimo okres Prostějov. „U nás se to týká poměrně velkého množství lidí, kteří pracují zejména v Olomouci či coby vojáci ve Vyškově a dalších městech mimo
region,“ potvrdil kostelecký starosta František Horák. &÷VKUGFQwMQNM[WåQFRQPF÷NÊOKPKO¾NP÷FQDąG\PCPG(QVQ(CEGDQQM
Zásadní komplikací pro mnohé z rodičů je také úplné uza- FQUVCPQW
vření školek a škol. „Plumlovským dětem, jejichž rodiče ská,“ upozornila ředitelka MŠ Plumlov Silvie Soldánová.
jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod Rodiče, kteří budou muset s dětmi zůstat doma, si tak mohou
(mls)
státu, bude poskytována péče v prostějovské MŠ Partyzán- požádat o ošetřovné, které představuje 70% platu.
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PRO
OSTĚJ
ĚJOV
V Koronavirová situace
se zhoršuje na všech frontách. Své
o tom vědí také v prostějovské nemocnici, kde po dalším týdnu opět vzrostl
počet pacientů hospitalizovaných
s těžkým průběhem nemoci covid-19.
„Aktuálně leží v prostějovské nemocnici třiasedmdesát pacientů s onemocněním covid-19, z toho deset z nich je
ve velmi vážném stavu a leží na jednotce intenzivní péče,“ sdělil Večerníku
v pátek odpoledne Adam Knesl, zastupující tiskový mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Mnohé české nemocnice jsou už na
pokraji sil a chybí jim lůžka pro těžké případy. Večerník tedy zajímalo,
jak je na tom prostějovský špitál?

37
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y
Vycházky a běh přes den budou možné jen na území obce.
y Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
y Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba potvrzení zaměstnavatele.
y Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres bude nutné čestné prohlášení či formulář.
y Nákupy budou možné jen v rámci okresu.
y Návštěvy příbuzných v rámci okresu jsou zakázány (s výjimkou zajištění nezbytných potřeb či nutné péče).
y Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu.
y Uzavřené budou všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.
y Na pracovišti je nutné mít roušku nebo respirátor pořád, pokud není člověk v místnosti sám.
y Uzavřou se obchody, které dosud mají výjimku. Jde např. o papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví.
y Roušky a respirátory venku povinně.
y V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec to bude povinné
jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.
y Od pondělí končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru.
y Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít
lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova.
Jaké obchody mohou mít otevřeno?
y Otevřené budou i od pondělí potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb budou moci
fungovat čerpací stanice, výdejny zboží objednaných z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů
a počítačů.
y Vláda dále ponechala výjimku trafikám, prodejnám krmiv a zahrádkářských potřeb, obchodům s domácími
potřebami. Fungovat budou smět také odtahy a taxi služby.
y Lidé se od pondělí do 21. března naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví,
uzavřené
en by oproti dosavadním opatřením měly od pondělí na tři týdny být také obchody se zbraněmi a střelivem.

může a co naopak nesmí?

ho okresu, případně vyrazit ve své obci jen na dětská
hřiště, jež se mají uzavřít. Potíž čeká i páry, kdy milenci
mají rozdílná trvalá bydliště v různých okresech. A jak
je to s cestami na chatu? Ven z okresu jen s výjimkami,
k příbuzným zákaz, na procházku pouze na území obce.
A to po další tři týdny. To jsou jen některá opatření, která
začnou platit od pondělí 1. března na území celé republiky.
Umožňuje to nouzový stav, který má platit až do 28. března. Vláda se ho rozhodla vyhlásit nanovo poté, co ji k tomu
sama Poslanecká sněmovna vyzvala.
Od pondělí se už ani ty nejmenší děti nepodívají do školek
a škol, ty rovněž zůstanou zavřeny. A obchody jako papírnictví či dětský textil a obuv, které dosud mají otevřeno,
také musí od 1. března zatáhnout rolety.

Co se od pondělí 1. března

PROSTĚJOV Opatření, které je zřejmě ještě přísnější než vloni touto dobou, kdy koronavirus teprve vystrkoval své růžky a vtrhnul také do České republiky.
Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem se nyní
rozhodla „zamknout“ našinec doma. A to na celé tři
týdny. Omezení jsou přísná. Ven z okresu bude možné vycestovat pouze s výjimkami, lidé se mají zároveň
prokazovat tím, že předloží odpovídající dokument.
Ať už potvrzení od zaměstnavatele, nebo třeba čestné
prohlášení. Omezení zasáhne lidi i v rámci pohybu
v jednotlivých obcích, kdy během vycházky či sportu
není dovoleno opouštět katastrální území obce. Na
řadu praktických potíží narazí třeba rodiče, kteří budou chtít dát na hlídání své děti prarodičům do jiné-

Pro našinec také platí – z města ani na krok!

3Gµ??<QTTCGµNNDG<OQM?ÑÑ), (!,,4+

1. března 2021
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y Z
Za porušení
š í jje sankce
k až 20 tisíc korun.
yIntenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé ČR. Policie využije všech svých kapacit.
Kontroly budou i ve vlacích a autobusech.

Sankce a kontrola
dodržování omezení

y
Pro cesty do zaměstnání v rámci okresu a Prahy není potřeba žádný doklad.
y
Žádný doklad není třeba ani pro cesty na nákup, k lékaři nebo na úřad.
y
Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin,
a to pouze po území obce, nikoli okresu. Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště. Při pobytu
venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
y
Pro přejíždění mezi jednotlivými městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
y
Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění
jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
y Cestování mimo Prahu.
y
Při cestách mimo obec bydliště je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení
zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva
nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
y
Při cestách mimo obec například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude
uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít
i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
y
Vzor čestného prohlášení zveřejnil i Úřad vlády.
y
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat
pouze v nezbytném počtu osob.
y
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště,
pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na
této rekreační nemovitosti nepřetržitě být po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový
pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
y
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnu
pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
y
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu
pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
y
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným
prohlášením.
y
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat
o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
y

Pobyt v přírodě je mo
možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci
mci celého okresu.

Pohyb v rámci okresu
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Určitě si nemá význam lhát do kapsy
a tvrdit, že naše vláda situaci zvládá
a dělá to pro občany. Tomu už přestávají věřit i zarytí voliči hnutí ANO
2011, kteří dokázali přejít mnoho vrtochů, ale tento je již do nebe volající.
Na druhé straně si asi také nemá význam lhát, že ani ze strany opozice to
nebylo úplně takové, jaké by to zřejmě
mělo být. Největší chybu však vidím
u prezidenta. Že s tím nemá moc co
společného? Nebýt jeho vyhlášení
voleb, které nebylo nikdy v historii
takto dopředu, neprobíhala by už nyní
politická kampaň a sbírání bodů, ale
možná bychom se vážně dočkali rozumných opatření, která by měla hlavu a patu a na nichž by se shodlo celé
politické spektrum. Teď si jen každý
kope za sebe.
Právo na vlastní názor na současnou
situaci má samozřejmě každý. Momentálně je však situace opravdu
kritická, na tom se zřejmě shodnou
všichni. V žádném případě to ale není
o tom, že bychom si za tuto situaci
mohli sami. Pokud by všechna vládní
nařízení dávala smysl, určitě bychom
na tom nyní nebyli nejhůře v celé Evropě. Jenže na tohle hodnocení teď
není ten pravý čas a měl by přijít až
během podzimních voleb.
Poslední možností ke zmírnění dopadu covidu tak přišel tvrdý lockdown,
u kterého najdeme také řadu opatření,
co se dají považovat za nesmyslná, ba
zcela irelevantní. A už vůbec se nemusíme bavit o tom, že toto rozhodnutí
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek
Sonnevendd

Nejvíc bodující hráčky: Aneta Kocmanová
341, Eva Hodanová 258, Pavlína Šimáňová 167
– Gabriela Kopáčová 342, Karolína Fričová 181,
Kateřina Kvapilová 101
Nejvyšší úspěšnost útoku: Barbora Purchartová 51 %, Pavlína Šimáňová 46 %, Šárka Boušková 44 % – Gabriela Kopáčová 42 %, Kateřina
Kvapilová 36 %, Michaela Jurčíková 34 %
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (excelent):
árka Boušková 18 %, Veronika Pešková 17 %,
Eva Hodanová 12 % – Adéla Stavinohová 17 %,
Tereza Pluhařová 15 %, Karolína Fričová 12 %
Vítězné bloky: Pavlína Šimáňová 46, Aneta
Kocmanová 40, Barbora Purchartová 35 –
Kateřina Kvapilová 38, Gabriela Kopáčová 22,
Michaela Jurčíková 16
Esa: Aneta Kocmanová 30, Eva Hodanová 20,
Pavlína Šimáňová 17 – Karolína Fričová 23,
Kateřina Kvapilová 22, Gabriela Kopáčová 16
Celková užitečnost: Aneta Kocmanová +203,
Eva Hodanová +178, Pavlína Šimáňová +114
– Gabriela Kopáčová +149, Karolína Fričová
+77, Kateřina Kvapilová +49

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Uhrané míče: Olymp 1176
– Prostějov 885
Úspěšnost útoku: Olymp 40 %
- Prostějov 33 %
Úspěšnost přihrávky (excelent):
Olymp 13 %
Vítězné bloky: Olymp 186
– Prostějov 124
Esa: Olymp 116 – Prostějov 99
Chyby celkem: Olymp 364
– Prostějov 417
Celková užitečnost: Olymp +662
– Prostějov +317

TÝMOVÉ STATISTIKY

Umístění: Olymp 2. - Prostějov 7
Získané body: Olymp 45
– Prostějov 16
Zápasová bilance: Olymp
12-4-1-1 – Prostějov 5-0-1-12
Skóre setů: Olymp 51:1
– Prostějov 21:43

ZÁKLADNÍ ČÍSLA

Všechny uvedené údaje jsou po osmnáctikolové dlouhodobé části volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21.

STATISTICKÉ SROVNÁNÍ OLYMP PRAHA VS. VK PROSTĚJOV

PROSTĚJOV Loni muselo být play off UNIQA extraligy žen ČR
zrušeno kvůli šíření koronaviru. I letos je situace ze stejného důvodu napjatá, ale vyřazovací boje (snad) normálně proběhnou.
Volejbalistky VK Prostějov budou mít ve čtvrtfinále velice těžkou 0GLR¾FP÷LwÊ\DTCPÊRTCåUMÆJQ1N[ORW
LG WPKXGT\¾NMC #PGVC -QEOCPQX¾ TQúlohu, neboť série na tři vítězné zápasy je staví proti jednomu z fa- \GP¾*CXNÊéMQX¾ PCUPÊOMWUéÊUNGO
Marek
voritů na zisk mistrovského titulu – Olympu Praha. Během aktuál-  ×VQéÊ RTQVK FXQLDNQMW 8- 2TQUV÷LQX 
SONNEVEND
(QVQ#PT[.WM¾é
ního týdne je na programu první vzájemné střetnutí, a to v pátek 
Aby i úplný laik pochopil, o kolik je 5. března od 17.00 hodin na palubovce PVK.
potvrdilo, když vybojoval druhé mís-

PŮVODNÍ
NÍ

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

/76#%+
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„Zápas v Přerově se podobal předchozímu se Šternberkem. Zase to bylo hlavně
o nás, o naší hře a také o tom, kdo udělá méně chyb. Soupeř nám tímhle docela
pomáhal, a nejen zkaženými servisy. Utkání jsme tak měly pod kontrolou a zaslouženě braly tři body. Tím skončila základní část extraligy, kterou jsme loni na
podzim začaly slibně. Povedlo se sebrat bod Šelmám, porazit Přerov a odehrát
pěkné utkání s KP Brno. Bohužel nám moc nepomohlo následné přerušení soutěže, po němž jsme se hledaly. Podruhé jsme podlehly Královu Poli a následně se při
těžkém losu neměly na kom chytit. Když už se to před Vánocemi podařilo ve Šternberku, přišel hned po Novém roce propadák ve Frýdku-Místku. A věděly jsme, že
je něco špatně. Musely jsme zamakat, abychom vůbec postoupily do play off. Což
nakonec vyšlo, když jsme naopak využily příznivějšího losu v závěru dlouhodobé
fáze. Šest bodů díky dvěma jasným vítězstvím 3:0 potěšilo, tím jsme vybojovaly
aspoň sedmé místo s náskokem na poslední tři příčky. Teď přichází nejdůležitější
část sezóny – extraligové play off. Týmy už toho moc nenatrénují, sílu taky nenaberou. Takže je všechno hlavně o sehranosti, dobré atmosféře v týmu i psychické
pohodě jednotlivých hráček. Potom se hraje o dost lépe a uvolněněji. Proto jsme
si s holkama řekly, že do nadcházejícího bloku zápasů dáme úplně vše. Bude to
náročné, protože pojedeme v kuse minimálně deset dní, ale s tím počítáme. Olymp
Praha je skvěle silově i takticky vybavený, přesto jsme proti němu doma odehrály
velice slušné utkání a potrápily ho až do konce. Právě na tenhle výkon tak před
čtvrtfinále musíme myslet a zopakovat jej!“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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družstvo z české metropole papírově
silnější, stačí základní statistické srovnání obou celků. Pražanky skončily
po dlouhodobé části soutěže druhé
se ziskem 45 bodů, vékáčko obsadilo
sedmou pozici s pouhými 16 body.
Lépe postavený kolektiv má také výrazně lepší čísla ve všech sledovaných
herních činnostech (viz. přehled v tabulce) a vyhrál oba dosavadní duely,
v nichž se nadcházející protivníci během téhle sezóny zatím utkali. V hale
Sportcentra DDM to dopadlo o poV
této
nové
rubrice
buznání vyrovnaněji 1:3 (-17, 21, -15,
PROSTÌJOV - ŠTERNBERK
deme po každém soutěžním
-26), zatímco v hlavním městě domi.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND 

utkání dávat všem
novaly domácí plejerky suverénně 3:0
.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 

ženám
VK
Prostějov
hod(18, 15, 14).
3HWUD.RæRXxNRY¿ EORNDĆND 

.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 
 nocení za jejich předvedené
„Už před začátkem ročníku bylo
výkony.
0DUWLQD0LFKDOËNRY¿ VPHêDĆND 

zřejmé, že posílený Olymp s kvalitní7HUH]D3OXKDĆRY¿ VPHêDĆND 

Nejlepší známka je 10
mi a zkušenými hráčkami, často ná$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿ VPHêDĆND 
 (excelentní výkon) a nejhorší
rodními reprezentantkami na všech
*DEULHOD.RS¿êRY¿ XQLYHU]¿OND 

1 (tragický výkon).
postech bude patřit společně s Olo$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 
1HKRGQRFHQ\,YDjËSRY¿ QDKU¿YDêND 0LFKDHOD-XUêËNRY¿ EORNDĆND D7HUH]D moucí, Libercem a Šelmami Brno do
%DO¿NRY¿ XQLYHU]¿OND QHQDVWRXSLO\
nejlepší ligové čtyřky. S jednoznač35č%÷å1§ 32ą$'« SRGOH SUĎPøUX ]Q¿PHN  *DEULHOD .RS¿êRY¿  nými ambicemi na zisk medaile, tře.DUROËQD)ULêRY¿$GÇOD6WDYLQRKRY¿.DWHĆLQD.YDSLORY¿ ba i zlaté. To se během základní části

2

Ü½NGJ

Karolína FRIÈOVÁ
Předchozí období pro ni nebylo příliš povedené, dobrá výkonnost
z první poloviny ročníku šla dolů. V posledním utkání dlouhodobé části UNIQA extraligy ČR 2020/2021 však slovenská
smečařka zahrála skvěle. Na palubovce Přerova byla nejvíce bodující plejerkou (15), výborně útočila s úspěšností
61 procent i přihrávala na 64 procent, dala jedno eso
a celkovou užitečnost měla vysokou +13. Právě „Kája“
tak řídila bezproblémové zkrocení Zubřic.
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CHANCE LIGA - VÝSLEDKOVÝ SERVIS
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SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka 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 a 14.0016.30 a dále po tel. domluvě.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 3. března od 9.00 hodin se
koná PODÉL ŘÍČKY HLOUČELY I.
Trasa biokoridorem Hloučela pro seniory a další zájemce, kterou si můžete
projít sami, povede podél říčky Hloučely od Kostelecké ulice po tzv. Tichou
(spojka Domamyslice – Smržice). Na
trase této stezky najdete asi 20 zastavení
se zajímavými informacemi a hravými
úkoly či otázkami. Správné odpovědi
si rovnou na místě můžete sami zkontrolovat. Začátek trasy je u turistického
rozcestníku u mostu na Kostelecké ulici,
konec na Tiché ul. Délka trasy necelé
3 km. Stezku si můžete projít v dané dny
kdykoliv mezi 9. a 16. hod. Aktuální informace na tel. 603 730 594.
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OMEZENÝ
PROVOZ
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Multikulturní centrum
Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 1. března od 10.00 do
11.30 hodin se koná KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ - ONLINE. Součástí klubu
jsou říkanky a písničky pro malé děti,
krátké povídání a diskuzní část pro rodiče.
* v úterý 2. března od 17.00 do 18.30
hodin se koná webinář ŠIKANA NA
PRACOVIŠTI. Necítíte se dobře
mezi kolegy v práci? Příčinou může být
mobbing, staffing nebo jiné fenomény
nemocných vztahů mezi lidmi. Jedná
se o jev častější, než bychom si dokázali
připustit. Jak je rozpoznat a lze se proti
šikaně na pracovišti bránit?
Lektorka: Lenka Poskočilová.

Svaz tělesně postižených MO nabízí
nejen pro členy vstupenky na koncert
pod názvem HLEDÁNÍ s mezzosopranistkou Radkou Rubešovou a kytaristou
Michalem Svobodou. Datum konání 28.
3. 2021 pod přísným hygienickým opatřením. Změna programu vyhrazena.
Tel.: 606 891 219.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky. Služby jsme rozšířili
o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po telefonické domluvě.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Hlavní složkou jsou
voda a sacharidy, obsah bílkovin a tuků je zanedbatelný. Nutričními
poradci je často doporučováno jako bohatý zdroj vitamínů i živin, ale
korelace byly nalezeny údajně i například v pravděpodobnosti výskytu rakoviny. Vydali jsme se zjišťovat, kde jsou nejlevnější banány. Odpověď zní: v Albertu! Pro pomeranče se vyplatí navštívit Lidl, citrony
nabízí cenově nejvýhodněji Billa. Kdo inklinuje k exotičtějšímu ovoci,
měl by vědět, že avokádo koupíte za nejnižší cenu v Penny marketu,
pomelo v Kauflandu a mango hned na čtyřech místech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 24. února 2021.
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viděného příbuzného, podle všeho
asi tchýně. Pokud ale vydržíte v klidu, možná se dočkáte překvapení.
Po někom přece váš partner dědit
musí, takže se kontrolujte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Máte celkem zajímavé plány, ale
pokudMarek
nezačnete být pilnější, někdo vám je vyfoukne. Poslední doSONNEVEND
bou jste
hodně leniví, což se odráží
i na vašich finančních odměnách.
Probuďte se konečně.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete nápad, za který se platí
zlatem. Zatím si ho ale nechte pro
sebe a popřemýšlejte, jak ho nejlépe
využít. Určitě se posléze najde někdo, kdo vám buď pomůže s realizací,
nebo za něj zaplatí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
V práci vás čeká nuda, takže alespoň před svým nadřízeným musíte
předstírat, že máte práce až nad hlavu. Každopádně si z domu vezměte
křížovky nebo dobrou knihu, abyste v zaměstnání nezakrněli.

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE
OVOCE...
E

nákupní
servis
pro vás

ZAUJALO NÁS

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
LVI – 22. 7. až 22. 8.
Prožijete jeden z těch horších týd- Většinou jdete tvrdě za svým cílem
nů svého života. Na co sáhnete, to a vůbec se neohlížíte na druhé. Tenpokazíte, navíc ve vztazích uděláte tokrát ale budete muset mít ohledy,
PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ
jednu botu za druhou. Nejlepší
by protože
bez jednoho z vašich blízbylo uklidit se někam, kde vás nikdo kých se prostě neobejdete. Bez něj
nenajde a nebude po vás nic chtít.
utrpíte i finanční ztrátu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Máte zaděláno celkem na slušný Okolo vás se přihodí spousta záúspěch, chce to ale nepolevit. Těsně vratných událostí, ale vy budete stát
před cílem vás ale mohou zastih- hodně bokem. Nebudete se chtít
nout problémy, které ovšem nedo- namočit do žádných nepravostí,
kážete ovlivnit. Nevylučuje se po- takže kvůli vlastní ostražitosti si ramoc, nejlépe od nejbližšího přítele. ději budete hledět svého.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Dostanete pozvánku na zajímavé Vy máte velké štěstí, že je většina
setkání, které by vás mohlo posu- obchodů stále uzavřená. Rádi tonout v kariéře o hodný kus dopře- tiž utrácíte, přitom do kapsy máte
du. Neodmítejte to, i když se trošku poslední dobou hodně hluboko.
stydíte seznámit se se známými lid- Pokud nezačnete rapidně utahovat
mi, bude to pro vás terno.
opasky, skončíte hodně špatně.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Pohádáte se s člověkem, který vám Pohádáte se s kolegou, tato výměna
už delší dobu leze na nervy. Nebude názorů bude ovšem ku prospěchu
zřejmě na škodu, když si vyříkáte vás obou. Najednou pocítíte, že
své názory, možná padne i nějaká ta společně byste toho dokázali mnofacka. Pokud se mezi vámi vyjasní, hem víc, než pokud postupujete sóbude to jen dobře.
lově. Získáte nečekaného spojence.
jejich příjmy neklesly alespoň o polovinu, nebudou mít nárok na žádnou
podporu, i přestože jim stát výdělečnou činnost zakázal nebo výrazně
omezil.
Hospodářská komora má obavy, že
kvůli tomuto kritériu se někteří živnostníci a společníci malých firem
ocitnou bez jakékoli pomoci. Senátorům proto navrhla, aby nárok na příspěvek vznikl tehdy, pokud jim příjem
klesne o 30 %.
Podrobnosti najdete v tiskové zprávě na www.komora.cz.
(ohk)

ohkpv.cz a budou vám vystaveny
požadované výpisy a vyhotovena
konverze dokumentů na vámi určenou dobu vyzvednutí. Služby
CZECHPOINT: ověření listin
a podpisů, autorizovaná konverze
dokumentů, ověřené výpisy z registrů státu vč. katastru nemovitostí a základních registrů, rejstříky trestů FO i PO, agenda datové
schránky a další.
Více na www.ohkpv.cz.
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Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

Kino
Metro 70

)LOPRYÇGLYDGHOQË

virtuální prohlídka
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem spjatý přes padesát let. Stal se jeho jakýmsi
výtvarným kronikářem. Zachycoval jeho
atmosféru, proměny i pulzující život.

Zámek
Prostìjov

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka
KRAJINA I PŘÍBĚHY
výstava Jaroslava France
virtuální prohlídka
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách
Zdeňka Buriana

¸67<

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrchoslavice
Obec: Přemyslovice
Obec: Koválovice
Dne: 15. 3. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 17. 3. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 24. 3. 2021 od 7:30 do 9:30 hohodin. Vypnutá oblast: Přemyslo- hodin. Vypnutá oblast: Vrchoslavi- din. Vypnutá oblast: celá obec Kovávice č.p.: 44, 55, 54, 50, 53, 52, 51, ce č. 163, K/3170, 126.
lovice u Tištína (mimo areál ZD).
47, 48, 42, 41, 40, 37. Jednostranně Obec: Kostelec na Hané
Obec: Kelčice
ulice od č. 237 směr Pěnčín po č. Dne: 19. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 Dne: 24. 3. 2021 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Spor- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
320.
tovní – ZO Čs. zahrádkářského Kelčice.
Obec: Vřesovice
Dne: 16. 3. 2021 od 7:30 do 11:00 svazu a č. 894 (Kovovýroba Kaňák Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- s.r.o.).
Dne: 24. 3. 2021 od 12:30 do
ně od č. 150 a 31 po konec obce Obec: Nezamyslice
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice
Dne: 19. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 U Spalovny – č. 12 (Švehlova středsměr Výšovice.
hodin. Vypnutá oblast: ulice 30. ní škola polytechnická Prostějov),
Obec: Prostějov
Dne: 16. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 dubna od ul. Vyškovská po konec stavební spol. Navrátil, s.r.o., ul. Kohodin. Vypnutá oblast: celý bytový obce směr Tištín.
jetínská s č. 13, 13a, 15 (ČS PHM
Obec: Kostelec na Hané
dům Špály č. 3976/1.
Kojetínská vč. vedlejšího průmysDne: 19. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 lového areálu). Celé ul. Dr. J. Uhra,
Obec: Přemyslovice
Dne: 17. 3. 2021 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: ul. Spor- V Polích vč. Novostaveb RD, část
15:30 hodin. Vypnutá oblast: tovní – ZO Čs. Zahrádkářského ul. J. Kaštila od č. 1 a 2 po č. 6 a 17,
Přemyslovice č.p. 8, 9, 17-22, 24, svazu a č. 894 (Kovovýroba Kaňák ul. Krasická č. 3, obchody a garáže
15, 367, 25, 26, K/580/5, 27, 30, s.r.o.).
(u Aquaparku)/mimo železářství
včetně chatové oblasti ev. č. 72- Obec: Ivaň
a květinářství/, ul. Drozdovická
Dne: 22. 3. 2021 od 9:30 do 11:30 81a, 83a, ul. Okružní – bytový dům
85.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Rezidence nové Drozdovice s.r.o.
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 17. 3. 2021 od 8:30 do Ivaň (mimo areál ZD).
Odběrná místa podél biokoridu
11:00 hodin. Vypnutá oblast: od Obec: Hrubčice
Hloučela od Kostelecké ul. směProstějova oboustranně po křižo- Dne: 22. 3. 2021 od 12:30 do rem k Mostkovicím po č. domu
vatku, dále sm. Pěnčín po č. 274 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část 116, včetně RS plynu, občerstvení
a 87, od křižovatky sm. Růžov po obce Hrubčice: ve směru od Bedi- „U Abrahámka“, střelnice, cvičiště
č. 199. Celá ulice od okálů od č. hoště (ul. Vítězství po č. 201 a 27) psů, stáje, mysliveckého svazu atd.
173 a 176 po č. 187 vč. ulice s č. včetně postranních ulic směr nová Obec: Kostelec na Hané
184. Oboustranně ulice č. 233 zástavba Obecní trávníky. Ulice Zá- Dne: 25. 3. 2021 od 7:30 do 14:30
a 204 po konec obce směr Koni- tiší od č. 228 po ul. směr Otonovi- hodin. Vypnutá oblast: ul. M.
ce včetně lokality novostaveb č. ce. Ulice od ul. Vítězství po konec Ulického s č. 882 (Domov pro se500-506 a ulice k zámku. Ulice obce směr Otonovice. Sídl. Svobo- niory), č. 89 (Rudolfovo pekařství
pod hasičskou zbrojnicí po ko- dy, ul. Fr. Čecha od č. 126 a 207 po s.r.o.), č. 886.
nec obce sm. Růžov s č. 419, 418, konec obce směr Kralice. Část obce Dne: 26. 3. 2021 od 7:30 do 14:00
484, 68. Ulice od č. 187 a 163 po Hrubčice: pravá strana od Bedi- hodin. Vypnutá oblast: celá ul. Pod
konec obce s č. 174 a 136 (včetně hoště od č. 190 po č. 184, celá směr Kosířem mimo č. 163, ul. Palackéchat). Bytové domy u drůbežárny Otonovice, dále č. 160, 163, 39, ho s č. 801, 802, 803, 804, 805, 573
č. 460, 442, 433 a č. 208. Obou- 204, 99, 104, 304, 106. Oboustran- a odběrové místo města Kostelec
stranně podél hlavní silnice od ně ul. od č. 228 po č. 103 a 257.
na Hané.
č. 160 a 133 po konec obce směr Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Kralice na Hané
Hluchov. Ulice od č. 141 po č. Dne: 23. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 Dne: 26. 3. 2021 od 12:30 do
434 směr Větřák (vč. parc.1739 hodin. Vypnutá oblast: oboustran- 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
a č.p.150). Celá obec Růžov včet- ně ul. vedle nákupního střediska celé ulice: Hrubčická, Biskupická,
ně chat nalevo od silnice na Pten- – od č. 125 po č. 122 a dále č. 478, Úzká, Vítova, Trávníky, Krátká,
ský Dvorek. Chaty směr Růžov 491.
U Pivovaru. Na ul. Hlavní Třída č.
od č. 7 po č. 24. Odběratelské Obec: Konice
420 a 13. Ul. Tichá od ul. Vítova po
trafostanice Přemyslovice drůbe- Dne: 23. 3. 2021 od 8:00 do 11:30 č. 447 a 440. Celé ul. Čechůvská,
žárna 1. (č. 300814), drůbežárna hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Na Tyršova, Nerudova od č. 320 po č.
2. (č. 300815), Přemyslovice ZD Příhonech, Vodní. Areál Rols Ko- 186, č. 52 na ul. Olomoucká. Celé
nice.
(č. 300816).
ul. Prostějovská, U Mlýna (vč. 78,
Obec: Kobeřice
Obec: Držovice
79, 375, 147), Nerudova (od 77 po
Dne: 17. 3. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 24. 3. 2021 od 7:30 do 9:30 č. 68). Jednostranně ul. Zákostelí
hodin. Vypnutá oblast: Držovice, hodin. Vypnutá oblast: celá obec od č. 67 po č. 226 (vč. ZŠ a kostela).
Kobeřice.
ul. Gorského – p.č. 577/2.
EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Připomínáme využití služeb
CZECHPOINT na Okresní hospodářské komoře jednoduše
a bez čekání! Stačí zavolat na tel.
čísla 775 208 220 nebo 604 403
345, případně napsat na ohkpv@

u-('12'8j($%(=è(.1ª

hodáři a společníci malých firem
tehdy, pokud splní dvě podmínky.
Stát jim například uzavřel či omezil
chod provozovny nebo se snížila poptávka po jejich výrobcích a službách
a zároveň jim příjmy v předešlém měsíci klesly alespoň o 50 % v porovnání
s předcovidovým obdobím. Pokud ale

jistý postup
dozákon
předkola
play off,
Senát projednává
o kompenzačním bonusu, podle něhož by ná- 32'0ª1.<9<3/&(1ª
rok na kompenzaci za měsíce únor
k definitivě
bod
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
a březen 2021 mělistačí
živnostníci,jediný
do.203(1=$è1ª+2%21868
Budete muset přežít návštěvu nená-

Z poklidného tempa Prostějovany nic nevykolejí, takže ani mnoho
nového od života během následujících dní nelze očekávat. Z mnohých
bude cítit velké zklamání nad tím, že se spousta věcí nepodaří tak, jak
bylo naplánováno.
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NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ+DYtĜRY
± %HQiWN\ QDG -L]HURX   9VHWtQ ± ÒVWt QDG
/DEHP  /LWRPČĜLFH±3URVWČMRY  3RUXED±7ĜHEtþ  9UFKODEt±âXPSHUN.ODGQR±
6RNRORY3ĜHURY±.DGDĖ.ROtQ±-LKODYD
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ9UFKODEt ± .ROtQ   ÒVWt QDG /DEHP ± +DYtĜRY
  7ĜHEtþ ± -LKODYD   )UêGHN0tVWHN ±
3RUXED 3URVWČMRY ± 6ODYLD %HQiWN\ QDG -L]HURX
± /LWRPČĜLFH .DGDĖ ± 9VHWtQ 6RNRORY ± 3ĜHURY
âXPSHUN±.ODGQR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
.ODGQR
    
3ĜHURY
    
-LKODYD
    
9UFKODEt
    
7ĜHEtþ
    
3RUXED
    
/LWRPČĜLFH     
9VHWtQ
    
6RNRORY
    
6ODYLD3UDKD     
3URVWČMRY     
ÒVWtQ/
    
)U0tVWHN     
+DYtĜRY
    
%HQiWN\Q-     
.ROtQ
    
âXPSHUN     
.DGDĖ
    

Dohrávka 10. kola: /LWRPčĝLFH²6ODYLD3UDKD7:4
(2:1, 3:2, 2:1). Branky:+ROê3DMHU .RQHþQê
0DUFHO 0RUDYHF -iQVNê0LãNiĜ 8UEDQ
.RQHþQê0DUFHO 0LãNiĜ %HUDQ03URFKi]ND   0LãNiĜ  %HUDQ 0 3URFKi]ND  ± 
%HGQiĜ .DIND 1RYiN   .XĢiN %HGQiĜ  
2QGUiþHN .UXåtN âPHUKD 6HGOiN9DPSROD 
Dohrávka 16. kola: -LKODYD²7ĝHEtÿ61 
  ²   %UDQN\  +DUNDEXV =DGUDåLO 
3HNU %URå )URQN 6NRĜHSD3HNU UR]KRGXMtFtQiMH]G,OOpã±%HUiQHN 1HGYtGHN9RGQê 
%HUiQHN )HUGD1HGYtGHN %LWWQHU )XUFK
&KDOXSD 30. kolo: 9UFKODEt².DGDė 
1:1). Branky:  1LNR 0DFKDþ 0DWêV   8UEDQ
76 0DWêV 0UĖD9iOD 0UĖD .UDWRFKYLO
8UEDQ   0DWêV 0DFKDþ &KDOXSD   0RQtN
+HUþtN)RUPiQHN &KDOXSD 0DFKDþ0DWêV 
±0RURQJ $GiPHN7UHIQê &KORXED
9HVHOê -6YRERGD%ČKXOD $GiPHN 0RURQJ 
* 3ĝHURY²%HQiWN\QDG-L]HURX  
Branky:.ULVO +HMFPDQ 'RVWiOHN 'ROHåDO
06YRERGD  +DYtĝRY²)UëGHN0tVWHN 
0:0, 1:4). Branky:5XGRYVNê 5DãQHU6]WXUF 
±âHGLYê 0DWLDãNR6WXFKOtN 9HVHOê 0LNXOtN 0LFKiOHN   +XViN 5DPLN +DPDQ  
0LNXOtN âHGLYê+DPDQ  9VHWtQ²3URVWčMRY
(1:0, 2:1, 2:0) * ãXPSHUN²6RNRORY 
0:1). Branky:*XW 7ĤPD3RKO .URSiþHN
*XW .OHMQD3ĜLQGLã 9UiQD 3U\PXODâLN 
9UDFRYVNê .URSiþHN  .ODGQR²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\-HOtQHN +ODYD
6QXJJHUXQG   +ODYD -iJU )U\H   5DþXN
+ODYD   0HOND 0LNOLã -HOtQHN   3OHNDQHF
0DFKDOD-iJU *XPDQ 5DþXN0DURV] 
)LOLS 5DþXN=DMtF 3OHNDQHF -iJU0DFKDOD 
0DURV] *XPDQ ±'UWLQD 9UGORYHF6HYHUD 7UiYQtþHN +DYUiQHN'UWLQD  .ROtQ²3RUXED61 ² %UDQN\+XVD
âDIUiQHN = .UiO   -DQNRYVNê = .UiO  
âDIUiQHN =.UiO-DQNRYVNê .UHMþtN =.UiO
+XVD  UR]KRGXMtFt QiMH]G .UHMþtN ±  âSDþHN
7RPDQ.DQNR 6]DWKPiU\ 6WORXNDO.R]iN 
 .RUNLDNRVNL -iFK\P âSDþHN   6WORXNDO
.R]iN-iFK\P Dohrávka 24. kola: )UëGHN0tVWHN²6RNRORY  %UDQN\7RPL
3HWHUHN$GiPHN 5HSH 0DUW\QHN3HWHUHN 
5DPLN 6WXFKOtN0DWLDãNR 0LNXOtN âHGLYê
+XViN 7RPL .LQGO9HVHOê 0DUW\QHN .OLPãD.LQGO ±9UDFRYVNê .DGHĜiYHN.ĜHPHQ 
3RKO 7ĤPD75RKDQ 31. kolo: ÓVWtQDG/DEHP²3ĝHURY  %UDQN\6NOHQiĜ )XUFK 3URWDVHQMD   9UGORYHF +DYUiQHN
7UiYQtþHN &RVWD %URå %OiKD +DYUiQHN
'UWLQD ±ýtS 0OþiN-6YRERGD 'RVWiOHN
=ERĜLO.ULVO ýtS +HMFPDQ-6YRERGD 
-6YRERGD =ERĜLOýtS 'RVWiOHN 3ãXUQê 
'RVWiOHN )RUPDQ 0 6YRERGD   %HQiWN\ QDG
-L]HURX²9VHWtQ  %UDQN\
âWLELQJU -DQVD ±%ĜH]LQD 3HFKDQHF%DUWNR 
.OtPHN +U\FLRZ-HQiþHN %DUWNR =HPDQ
%ĜH]LQD %HGQiĜ -HQiþHN=HPDQ  7ĝHEtÿ²
6ODYLD3UDKD  %UDQN\âĢRYtþHN %LWWQHU ±.DIND 9DPSRODâPHUKD 
%HGQiĜ%HGQiĜ .XĢiN.DIND  )UëGHN0tVWHN²/LWRPčĝLFH  %UDQN\ 54.
+DPDQ .OLPãD7RPL ±%HUND %HUDQ0LãNiĜ 
 %HUDQ 0LãNiĜ   .RQHþQê 0 3URFKi]ND
.UHPOiþHN %HUND -LQGUD7.UiO 03URFKi]ND %HUDQ.UHPOiþHN  3URVWčMRY²+DYtĝRY
   .DGDė².ODGQR 
2:0). Branky:06YRERGD 9HVHOê 7.REOtåHN +DYOtQ-6YRERGD ±0DFKDOD 3OHNDQHF 
*XPDQ 0DURV]5DþXN *XPDQ 5DþXN
0DURV]  6RNRORY²9UFKODEt  
Branky:.ĜHPHQ 3RKO%ĜH]iN =HPDQ 3U\PXOD 3ĜLQGLã   .URSiþHN 9UiQD 9UDFRYVNê 
 3U\PXOD 9UiQD   3ĜLQGLã  3U\PXOD 7
5RKDQ3RKO ±0DWêV -LUNĤ.DMtQHN &KDOXSD .UDWRFKYLO/LQKDUW 0DWêV 0UĖD8UEDQ 
 0DWêV 8UEDQ -LUNĤ   ãXPSHUN ² .ROtQ 
(2:1, 0:0, 3:1). Branky:-DURã .DEHOND%DOiå 
-DURã 76 .XþHUD %ODãNR.DEHOND 
%HUQRYVNê .UiO.UHMþLĜtN 'DQLHOþDN =iUXED
-DURã ±-DQNRYVNê +XVD.UiO -DQNRYVNê
.XNODâDIUiQHN  -LKODYD²3RUXED 
0:1). Branky:6NRĜHSD 3HNU.ROiĜ ,OOpã =DGUDåLO +DUNDEXV   )URQN ýHUQê ýDFKRWVNê 
+DUNDEXV ,OOpã )URQN -LUiQHN ±.RUNLDNRVNL 6WORXNDO +RWČN 9RUiþHN3RĜt]HN 
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RCRÊTQX÷ PGL UKNP÷LwÊOUQWRGąčO
# VCMÆ QFJCNKNQ 0C -NCFP÷
K X FGTD[ U 2ąGTQXGO ,GUVą¾DK
FQRNCVKNK PC OK\GTPÆ XUVWR[
#éMQNKX RCM UVWRÿQXCNK UXčL
XÚMQP C OQEP÷ FQVCJQXCNK
PCDTCPQW \VT¾VW QVQéKV V[JNG
P¾TQéPÆ UQWDQLG PGFQM¾\CNK
0CéGå UK OQE PGwMTVNK CPK PC
NGF÷ CODKEKÐ\PÊJQ 8UGVÊPC
CPKFQOCRTQVKNGVQUXGNOKJTCVGNPÆOW *CXÊąQXW 6CF[ TQUVQWEÊ VT¾RGPÊ JCP¾EMÆ NGVM[
\CVÊO X[XTEJQNKNQ wNQ Q LGFGP
\ PGLJQTwÊEJ XÚMQPč RTQDÊJCLÊEÊ UG\ÐP[ 1UVCVP÷ XÚUNGFM[

MQNG RNC[ QHH MCO UG FTCXÊ
RV¾EKUPGLX÷VwÊRTCXF÷RQFQDPQUVÊ UVGLP÷ FQUVCPQW # PGDQċX[ąC\QXCEÊH¾\GUGRQéÊV¾
QFPWN[MTQO÷VQJQXPÊRNCVÊ
RQP÷MWF LKPÆ \¾MQPKVQUVK OQJQWUGX÷TPÊHCPQWwEKGNJ¾M¾éMC F¾N QR¾LGV RąGFUVCXCOK
QRTčPKMWOG\KQUOVQREGNMč
%JCPEGNKI[è48UCFÊVGUKPCP÷EQVCMQXÆJQ"7TéKV÷D[wNQQR÷MPÚ×UR÷EJF¾
UGąÊEVKRąÊLGOPÆRąGMXCRGPÊ
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Po vhození úvodního buly se dlouho
pět na pět nehrálo. Hned v čase 1:28
totiž přišlo první vyloučení zápasu na
straně domácích Jestřábů. Tím se Havířov dostal pořádně do hry. Gólman Bláha jejich střely pokrýval svými betony,
nakonec se Prostějov vysvobodil i z havířovského zajetí. Jestřábi měli v dalších
minutách pár nepřesností v obranně, ze
kterých si hosté vytvářeli zadarmo další
šance na branku. První pořádný zákrok
si pak v 5. minutě připsal i brankář Stezka, když se Žálčík dostal do střelecké
pozice po vyhraném buly. Jestřábi se usadili v obranném pásmu hostů a zatápěli
jim. Následná chyba znamenala rychlý
přechod Havířova před brankáře Bláhu
a v čase 6:49 střelu až za jeho záda z hole
Doktora – 0:1. V 8. minutě byli poprvé
na dvě minuty vyloučeni hosté. Domácí kombinovali před Stezkou, ale střelu,
která by jej ohrozila, nevyslali. Do toho
se havířovští hráči dokázali i několikrát
z jejich tlaku osvobodit. V čase 11:42 se

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Ve 31. kole Chance
ligy vyzvali Jestřábi uplynulou sobotu na svém ledě Havířov a brousili
si drápy na první výhru po reprezentační pauze. To se ale nepovedlo.
Naopak si Hanáci připsali další nevydařený zápas a už čtvrtou prohru
v řadě! Jako i v předchozích utkáních,
tak i proti AZetu svěřenci trenéra Šejby inkasovali jako první. Jestřábi sice
ještě v úvodní třetině vyrovnali v přesilovce z hole Nováka. Ve 21. minutě
prostřelil Kachyňa gólmana a bylo to
1:2. Ve druhé části se pak hrálo v dobrém tempu, ale stav se neměnil. Na
další gól se čekalo až do 44. minuty
a radoval se opět Havířov. Ten si nakonec připsal i poslední slovo, když
upravil skóre na 4:1. Prostějov opět
padl, i tak má ale postup do předkola
play-off ve svých rukách.

prostějovský Vachutka po rychlé souhře
z pravého křídla natlačil do zakončení
před gólmana hostů, ale ten skvělým
zákrokem podržel svůj tým. V dalších
minutách se hosté usadili v obranném
pásmu Prostějova a zkoušeli pozornost
jestřábí jedničky. V 16. minutě přišel další trest hostů, po nedovoleném bránění
Bořuta. Jestřábům se nejdříve nedařilo
ukotvit se v obranném pásmu Havířova. Vypadalo to, že bude další dvouminutovka nevyužita, ale 18 sekund před
jejím koncem rozvlnil Novák po nahrávce Žálčíka síť branky AZetu – 1:1.
Před koncem první dvacetiminutovky si
přesilovku zahráli i hosté. I když byli pro
obranu Hanáků dost nebezpeční, skóre
už se do sirény nezměnilo.
Do druhé části se šlo za vyrovnaného
stavu, který ale dlouho nevydržel. Havířov se v 21. minutě dostal, po brance
Kachyni, do překvapivého vedení – 1:2.
Aby toho nebylo málo, šli domácí opět
do čtyř, které však ustáli. I v následujícím tlaku, který trval poměrně dlouho,
měl však Havířov velké šance. Jestřábi
se pak dostali na chvilku ke kotouči
a založili útok. V polovině druhé části
vyzkoušel brankáře hostů Novák, který
vyslal bombu z levého kruhu, Stezka ale
puk chytil. V druhé polovině prostřední třetiny byly k vidění přesilové hry na
obou stranách, které přinesly oběma
týmům šance na branku. Oba gólmani
se ve svých brankovištích měli co otáčet,
ale žádný puk za svá záda nepustili.
I do třetí části vstoupili lépe hosté, kteří
prakticky okamžitě pálili ostrými. V čase
43:12 navýšil vedení hostů ex-jestřáb Prokeš, jenž dostal puk ve středním pásmu,
po pravé straně si najel před Bláhu a vyslal
kotouč mezi betony – 1:3. Havířov byl
i nadále aktivnějším celkem a stále okupoval obranné pásmo Jestřábů. Místo tlaku
se tak museli domácí bránit, kvůli oslabení ze 45. minuty. V dalších minutách měl
Bláha opět problémy po střelách Chro-

hřebík do prostějovské rakve. Prokeš využil mely před Bláhovou brankou a poslal
vyraženou střelu za záda prostějovské jedničky – 1:4. Takové vedení si i přes snahu
domácího týmu hosté z Havířova uhlídali
a brali tři body. Naopak Jestřábi si připsali
už čtvrtou porážku v řadě.

1
4

(1:1, 0:1, 0:2)

„Zápas hodnotím pozitivně, protože jsme vyhráli. Díky třem bodům nás ještě drží ve hře
o play-off. Samozřejmě to nemáme ve svých rukou, ale musíme teď vše vyhrát a jít zápas od
zápasu. Tentokrát se nám vše podařilo, branka na začátku druhé třetiny byla velmi důležitá.
Dalo by se říct, že tento gól byl klíčový pro celý další vývoj. Ve třetí třetině, když jsme dali gól
na 3:1, tak jsme už začali věřit, že zápas dotáhneme do vítězného konce. Klukům dneska
patří obrovský dík, za jejich hru. Hráli týmově, parádně. Za to jsme moc rádi.“

Pavel ZDRÁHAL– AZ Heimstaden Havíøov

„Dá se říct, že jestli to chvíli vypadalo dobře, tak v první třetině. Potom byl vidět jasný rozdíl
v tom, že soupeř se udržel více na kotouči a byl silnější v soubojích. My každý souboj prohráli. Kvalita hráče je v tom, že pozná, kdy má hrát takticky a kdy to vzít na sebe individuálně. A u našich hráčů asi odpovídá tomu desátému místu, bohužel… Soupeř nám ukázal,
jakým způsobem se hraje, že hráči musí hrát agresivně a být blízko sobě, aby se uplatnila
nějaká kombinace. My jsme byli prostě daleko od sebe a i když to trénujeme, přijde zápas
a ty věci na tom ledě poté nevidíte. Je to zarážející, ale asi to je limit těch našich hráčů. Ti to
nechtějí dávat do hloubky, nechtějí za tím jít a nechtějí přistupovat. Tím pádem se nezkracuje vzdálenost k brance a soupeř má čas na všechno. Dostane to za první dva napadající
a protože tam dál nikdo není, tak mají pohodičku...“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
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bočeka, Semana či Doktora. V čase 49:28
dostali domácí ještě šanci k nádechu
a k záchraně zápasu, když šel na trestnou
lavici Mrowiec. Žálčík ale v dobré pozici
přestřelil branku AZetu. V závěrečné části
byl mnohokrát k vidění doslova chaotický hokej. V čase 53:45 přidali hosté další
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v současné době, kdy se hraje bez fanoušků. Rozhodne jediná věc: kvalita
odvedených výkonů na ledě,“ zdůraznil
Šejba.

vs.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

„My se ale musíme do play off v první
řadě vůbec dostat. To znamená zabodovat, ideálně hned v Litoměřicích. Bez
ohledu na předchozí porážky je potřeba
jít do každého dalšího zápasu vyhrát,
stejně tak venku jako doma se Slavií.
Ztratili jsme pohodu, možná se i trochu
uspokojili. Proto je na čase zabrat a před
vrcholem sezóny znovu nabrat formu,“
přál si kouč elhákáčka Jiří Šejba.
Případného soupeře v předkole zatím
vůbec neřeší. „Podstatné je být tam.
A jestli bychom sérii začínali venku, to
je z mého pohledu úplně jedno. Zvlášť

<R¾VM[XTGCNKV÷
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Benátky 38, 16. Kolín 37, 17. Šumperk 24
(zápas navíc), 18. Kadaň 16.
Ve středu 3. března od 17.00 hodin nastoupí muži LHK v Litoměřicích, jimž
se aktuálně daří skvělým způsobem.
Vždyť Stadion ovládl osm z uplynulých
devíti střetnutí včetně čerstvého skolení
Frýdku 5:1 i Slavie 7:4. Tabulkou stoupá nahoru, přeskočil ptačí letku a ještě
může teoreticky atakovat přímý postup
do čtvrtfinále.
Podobně těžká mise čeká prostějovský
tým v sobotu 6. března od 17.00 hodin,
kdy přivítá na vlastním kluzišti zmíněné
Pražany. Ti se poslední dobou také zvedli
a vedle neúspěšné přestřelky v Litoměřicích třikrát zvítězili, například o víkendu
cenně 3:1 u letos silné Třebíče. V duelu tabulkových sousedů půjde o lepší výchozí
pozici pro vyřazovací boje.

Mezi hokejovými mantinely:

Když nahlédneme do aktuálního pořadí
soutěže tři kola před koncem základní
fáze, vypadá následovně: 1. Kladno 65,
2. Přerov 64 (zápas navíc), 3. Jihlava 61,
4. Vrchlabí 59, 5. Třebíč 55, 6. Poruba 53,
7. Litoměřice 53, 8. Vsetín 53, 9. Sokolov
50, 10. Slavia Praha 49 (zápas navíc), 11.
Prostějov 47, 12. Ústí 42, 13. Frýdek-Místek 39 (zápas navíc), 14. Havířov 38, 15.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vstříc předposlednímu
týdnu dlouhodobé části Chance ligy
2020/21 vyrážejí hokejoví Jestřábi
blizoučko vytouženému postupu do
play off. K potvrzení účasti v předkole potřebují bod, na jeho získání mají
během nejbližších sedmi dnů dva pokusy. Vyjde tahle rovnice se zdánlivě
snadno řešitelnou neznámou?
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NEJ události
N
Chance ligy
1. Fair-play se doèkal
i Prostìjov

Ptačím dravcům se přestalo dařit,
proti papírově silnějším či srovnatelným soupeřům herně i výsledkově strádají. Za takové situace se
pozitiva hledají složitě, ale jedno
bychom tu přece jen měli: poměrně pevné zdraví hráčů. I v současné době koronavirově vyostřenější jsou skoro všichni fit.

Zdravotní
stav

Kouč Jestřábů Jiří Šejba poslední dobou opakovaně kritizoval
své svěřence za to, že herní prvky
zhusta trénované v přípravě nejsou schopni přenést do soutěžních utkání a místo dodržování
taktiky často dochází k jejímu
porušování. Což vede k jasným
porážkám.

Taktické
nedostatky

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

Obránce Jestřábů Robin
Staněk upřímně popsal
současné herní neduhy
mančaftu ze svého pohledu.

„Chybí nám lehkost,
podceňujeme některé
situace a nejsme tak
koncentrovaní na
začátky zápasů.“

Výrok:

4

Výsledkově nejčernějším obdobím
aktuální sezóny právě procházejí
Jestřábi. Prohráli totiž už čtyřikrát
za sebou, což se jim v Chance lize
2020/21 zatím nestalo. Dosud nejhorší série porážek čítala tři duely
a „urodila“ se na přelomu loňského
a letošního roku. Teď muži LHK
temné maximum překonali.
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star: nikdo.
2. star:/CV÷L0QX¾M DQF[ 
3. star: 1PFąGL$N¾JC DQF 

PROSTĚJOV – HAVÍŘOV 1:4

1. star: nikdo.
2. star:.WM¾wä¾NéÊM DQF[ 
3. star:2GVT/T¾\GM DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 5:1

ZAUJALO NÁS

Nevím, proč jsme hráli špatně. Poslední zápasy je to pro nás taková dřina
a opravdový boj. Chybí nám lehkost.“
yy Stejně jako i v předešlých třech
zápasech se vám nepovedl vstup do
zápasu. Čím si to vysvětlujete?
„Někdy mají soupeři jednu malou šanci, ze které dají gól. Od nás tam vidím
podcenění nějaké situace. Štěstí prostě přeje připraveným, a to my nejsme.
Řekl bych, že nejsme tak koncentrovaní na začátky zápasů. Jinak nevím, jak
bych to vysvětlil.“
yy Před koncem první části jste dokázali vyrovnat, to bylo důležité a dodalo vám to sebevědomí. Souhlasíte?

„Vždycky je dobré, když dáme gól. Ta
hra se tím úplně obrátí. Dalo by se říct,
že jsme byli chvíli na koni. Po tom
gólu na 1:2 se to zase začalo přelévat
na stranu Havířova.“
yy V čem vám obráncům dělal Havířov největší problém?
„Vyndávali jednoduše puky ven ze
svého pásma. Napadali nás a dobře
bruslili. Myslím si, že hráli hlavně více
kompaktněji než my.“
yy Kde se podle vás utkání zlomilo?
„Asi brankou na 1:3. My jsme se potom snažili, ale jak jsme dostali na 1:4,
tak už nebylo moc času a vůbec nám
to nelepilo.“
yy Po reprezentační pauze jste
nenavázali na sérii výher a v zápasech se trápíte. Kde vidíte problém?

opak pomohlo. To tak prostě je.
e.“
yy Do konce základní části ChanCh
ce ligy zbývají tři zápasy. Jaké do
nich máte cíle? Jak se připravit?
„Jdeme do každého
dého zápasu stejně, s tím, že
ho chceme vyhrát.
yhrát.
Teď pořád mluvíme
víme
o tom, jak zlepšit
pšit
svou hru. Snažíme
me
se to změnit. Větětšinou se vážemee
jen na ten násleedující zápas a doo
toho jdeme.“

PROSTĚJOV V posledních utkáních se celku Jestřábů vůbec nedaří. Skřípe to jak v útoku, tak i směrem dozadu v obraně. V sobotním
zápase jim dělal problémy i 13. celek prvoligové tabulky – Havířov,
který si nakonec odvážel tři body. Po další prohře, která je už čtvrtá
kodilo a někomu
mu jinéjiné
v pořadí, jsme se ptali na příčiny nezdaru beka Robina Staňka (na „Nám to asi uškodilo
mu, kdo měl sérii
rii proher, to zzase
ase nasnímku). Zkušenému obránci se o tom nemluvilo vůbec lehce.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

VSETÍN, PROSTĚJOV Třetí porážku za sebou v pomalu finišující
základní části tohoto prvoligového
ročníku si připsali prostějovští hokejisté. Tentokrát padli vysokým
rozdílem ve středečním 30. kole na
ledě silného Vsetína, který se dere
tabulkou nahoru a výběr elhákáčka vyučil především ve schopnosti
proměňovat šance.
Do zápasu vstoupili o něco aktivněji
hosté. V úvodních minutách si vytvořili hned několik závarů, Gába však
odolal zakončení Nováka i dalším
nebezpečným situacím. První opravdovou tutovku ale měli ve 4. domácí.
Pechanec se šikovně uvolnil, našel najíždějícího Gorčíka a ten z mezikruží
neprostřelil Bláhu. Agilní nástup Jestřábů ukončila jejich přesilovka před
půlkou zahajovací třetiny, kterou sice
nesehráli zle, leč větší příležitost si
nevytvořili. Od té chvíle se aktivita
pozvolna přesunula na hole domácího

celku. Ve 13. měl po křížné přihrávce
Vlacha tutovku na holi Babka, ovšem
Bláha se proti jeho pokusu dokázal
fantasticky přemístit. O tři minuty
později v přesilovce našel Pechanec
zcela osamoceného Zemana, jenž
zblízka trefil prostor nad Bláhovým
betonem – 1:0. Před úvodní přestávkou Novák nenašel jedovkou skulinku mezi Gábovými betony a Žálčík
z úhlu netrefil svatyni.
Do prostředního dějství vstoupili lépe
Valaši, po necelých dvou minutách
jim k tomu pomohla i druhá početní
výhoda. Také tentokrát byla bleskově
využita. Bartko nabil Zemanovi a jeho
projektil prosvištěl přímo do šibenice
– 2:0. Hned při následujícím střídání
útočil forvard VHK na čistý hattrick,
avšak ránu z mezikruží zastavily Bláhovy betony. Ptačí dravce příliš nenakopla
ani následná přesilovka, až poté znovu vyrovnali hru a v 35. měl loženku
Bartoš, který tísněn obráncem těsně

taktní branky se hosté neradovali dlouho. Plejeři ROBE totiž šikovně přelstili
jejich vysunutý forčeking, Kucharczyk
vyslal do jízdy Vlacha, jenž našel v přečíslení milimetrovou přihrávkou Půčka
a ten bez problémů zavěsil – 3:1. Hned
zkraje třetí části Stantienovi svěřenci
hravě přežili oslabení a vzápětí vsítili
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minul klec. Takřka z protiútoku mohlo
udeřit na opačné straně, kde Gorčíkovi
při bekhendovém blafáku sklouzl puk
z hokejky. Následně šli Vsetínští do čtyř
a Prostějov svou třetí početní převahu
sehrál bravurně. Sérii šancí ukončil
Žálčík nechytatelnou trefou z levého
kruhu k pravé tyči – 2:1. Jenže z kon-

ho křídla vymetl bližší vinkl – 5:1. Následně zahodili slibné možnosti dvakrát Pechanec a jednou Piegl, načež
se zbytek střetnutí spíše jen dohrával.
Oba mančafty ještě několikrát nebezpečně zahrozily, zejména rozjetý Gorčík sahal po hattricku. Nicméně gólmani odolali a jednoznačný výsledek
se tudíž nezměnil.
(son)

„Hokej se hraje na góly, ne na krásu. Domácí nás dnes vyučili v tom, jak se zakončuje
– důrazně, agresivně, po střelách chodit dorážet před bránu. Nám sice dobře fungovala rozehrávka i držení kotouče, ale zmíněné zakončení bylo špatné. Navíc výborně
zachytal gólman Gába a poslední dobou se trápíme v přesilovkách. Je potřeba zjednodušit hru, být víc přímočaří i agresivní.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Cenné vítězství proti soupeři, který má vysokou kvalitu, což potvrdil v první třetině.
Tam byli hosté aktivnější a rychlejší, lepší na puku. Pro nás jedině dobře, že Gábič má
teď fazónu a opět nás podržel v rozhodujících okamžicích. Také bylo moc důležité, že
jsme dali první gól, a tím se trochu uklidnili. Od druhé třetiny jsme pak hodně věcí
zlepšili, využili dvě přesilovky. I díky tomu se nám povedlo dát víc gólů než obvykle
a zbytek utkání jsme už kontrolovali.“

Roman STANTIEN – VHK ROBE Vsetín
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uklidňující gól. Dobrým pohybem
rozevřeli obranu soupeře, Vlachovu
střelu Bláha dokázal vyrazit jen na hůl
Gorčíka a pro toho již nebyl problém
dorážkou skórovat – 4:1. Stejný hráč
navíc o minutu později definitivně
zlomil jestřábí křídla. Březina se šikovně prokličkoval obranou a touš mu
utekl právě ke Gorčíkovi, který z levé-
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dečním 30. kole soutěže, kdy Hanáci
zajížděli na horký led vsetínského Lapače. A navzdory docela vyrovnanému
obrazu hry se v tamním kotli (byť bez
fanoušků) nepěkně spálili. Ambiciózní
výběr VHK ROBE byl výrazně produktivnější, nedělal tolik chyb. Z čehož
rezultoval jeho suverénní triumf 5:1.
„Hokej se hraje na góly, ne na krásu. Musíme vletět na led, střílet, clonit, dorážet,
být agresivní a bojovat. Ne místo toho si
jít jen tak hezky zahrát. O tom současný
hokej není, Vsetín nám to názorně předvedl. My teď musíme změnit některé
věci, i taktické. A konečně zabrat, každý

PROSTĚJOV
V Ode zdi ke zdi létají během posledních týdnů hokejishok
PŮVODNÍ
NÍ
té LHK Prostějov. Předchozí plodné období, kdy sráželi jednoho paství
zpravodajství
pírově slabšího protivníka za druhým, momentálně vystřídalo herní
i výsledkové trápení. Dvě uplynulé porážky prodloužily sérií dílčích
ník
pro Večerník
neúspěchů již na čtyři zápasy, což znamenalo výrazný pokles na jedenácté místo průběžného pořadí. Přesto by účast Jestřábů v play
Marek
off neměla být ohrožena: ze závěrečných tří duelů dlouhodobé části
SONNEVEND
Chance ligy mužů ČR 2020/2021 stačí získat jeden bodík – a definitiTěžší los si vybral svou daň ve stře- va postupu do předkola bude na světě.

jistý postup do předkola play off,
k definitivě stačí jediný bod

Pouze dvě kola trvala zdravotní absence brankářské jedničky prostějovských hokejistů Ondřeje Bláhy. Na Kladně i v derby s Přerovem
za něho zaskočil mladý parťák Adam Wolf, načež se dal zkušený gólman dohromady a během minulého týdne znovu byl v plné permanenci. K bodům však elhákáčku ani on nepomohl. Nejprve inkasoval Eva REITEROVÁ
pět fíků při návratu do Vsetína coby svého předchozího působiště,
poté neodvrátil další vysokou porážku 1:4 doma od Havířova. Mezi yy Jak hodnotíte zápas s Havířovem?
„Prohráli jsme 1:4, takže negativně.
tyčemi však momentální problém Hanáků určitě není...

Foto: Marek Sonnevend

Bláha zpátky mezi tyèemi

bod je pro nás důležitý,“ burcoval hlavní
trenér elhákáčka Jiří Šejba.
Leč jeho slova asi nepadla na úrodnou
půdu, neboť v sobotu prostějovský tým
selhal i doma proti tabulkově o poznání
hůř postavenému soupeři. S Havířovem
se papírově silnější mančaft zle trápil,
ranami na bránu podlehl jasně 21:35
a gólovým poměrem taktéž jednoznačně 1:4. Zkrátka propadák…
„Prohrávali jsme osobní souboje, kluci
byli na ledě moc daleko od sebe. V přípravě trénujeme opak a daří se to dodržovat, ale pak přijde utkání a my toho
nejsme schopní. Což se projevuje hlavně proti silnějším celkům, tam jdou naše
výkony dolů. Hráči nejspíš mají své určité limity odpovídající zhruba desátému
místu v první lize,“ uvažoval zklamaný
Šejba po výuce od AZ.
Přímý průnik do čtvrtfinále se ukázal
jako hodně vzdálená realita, nyní zbývá
ptačím dravcům dorazit alespoň účast
v předkole. „Díky ostatním výsledkům
nám stačí udělat jeden bod, máme na to
tři zápasy. Venku Litoměřice a Porubu,
doma Slavii. Pokud však budeme hrát
tak jako dnes proti Havířovu, můžeme
se klepat do poslední chvíle. Proto je
potřeba si sednout, vše společně rozebrat, vzchopit se a hned příště zvítězit,“
opětovně nabádal Jiří Šejba v sobotním
večeru.

sport
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asi vše teprve řešili, aby v minulém týdnu závod odložili,“ popsal
Večerníku peripetie reprezentační
trenér parašutistů České republiky Ivan Hovorka.
Načež musel rušit už vyřízená víza,
objednané letenky i další zajištěné
náležitosti. „Nedá se nic dělat, za
současné zdravotní situace v celém
světě se přeložení takového mezinárodního podniku s účastí závodníků skoro z celé planety dalo očekávat. Jen to nemuseli pořadatelé
nechávat takhle na poslední chvíli,
dřívějším rozhodnutím o odkladu
by jak účastníkům, tak sobě ušetřili spoustu starostí,“ upozornil
Hovorka.
Měl pro nás navíc ještě jednu
důležitou novinku týkající se vojenského mistrovství světa 2021.
„Uskuteční se v Kataru až koncem
podzimu, přesně od 15. do 20.

listopadu,“ prozradil. Vzhledem
k tomu, že civilní světový šampionát je v Rusku plánován na srpen
a šestidílný seriál Světového poháru má odstartovat před polovinou června, existuje předtím ještě
solidní časový prostor k vyřešení
všech koronavirových otázek.
„Do prvního svěťáku zbývají necelé čtyři měsíce, což zdánlivě
vypadá jako spousta času, aby se
covid konečně podařilo globálně dostat pod základní kontrolu. I s pomocí očkování či jiných
kroků. Dobře si ale pamatujeme,
jak jsme pořád doufali loni a že to
nakonec nedopadlo. Teď situace
vypadá přece jen nadějněji, snad
tedy letošní sezóna normálně proběhne. Ztratit druhý soutěžní rok
za sebou by pro kluky bylo strašně
nepříjemné,“ přemítal Hovorka.
(son)
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Volejbalistky VK Prostějov nakonec i počtrnácté
v řadě postoupily do extraligového play off, na
sklonku dlouhodobé části soutěže to přesně dle
očekávání ani nebylo žádné drama. Stačilo přehrát papírově slabší Šternberk – a jistota sedmého
místa byla už kolo před vypršením základní fáze
na světě.
Aktuálně jde však o to, že nadcházející čtvrtfinále
se pro Hanačky stane s velkou pravděpodobností
konečnou stanicí. Narazí totiž na druhý Olymp
Praha, což je poněkud jiný výkonnostní level a pro
sérii na tři vítězné zápasy jednoznačný favorit.
Vékáčko mělo na startu vyřazovacích bojů dosud
vždy v minulosti přesně opačnou roli. Tedy hráčsky více či méně nabušeného a tím pádem papírově silnějšího týmu, který musí jasně vyřadit věkově
mladšího i kvalitativně slabšího soupeře. Pokaždé
tuto úlohu zvládlo, outsidera suverénně smetlo.
Nyní se tedy prostějovské ženy ocitají na druhé
straně pomyslné barikády, aby vzývaly sportovní
výsledkový zázrak v podobě odstranění reálně
lepších protivnic z cesty. Což asi nevyjde, ale vždy
záleží i na způsobu
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Hokejová sezóna sice není u konce – tedy snad,
jestli ji znovu předčasně neukončí covidové restrikce. Každopádně je už nyní takřka jisté, že jde
o další soutěžní ročník prohloubivší mizernou
vzájemnou bilanci prostějovského mužstva s největším rivalem z Přerova.
Tentokrát Jestřábi prohráli oba zápasy proti Zubrům: nejprve před polovinou ledna na jejich ledě
2:4 a poté nedávno doma 3:5. A zvláště čerstvá
porážka z vlastního kluziště byla jasným důkazem, že LHK má z konkurenčního HC již podvědomě vybudovaný komplex.
Vždyť ptačí dravci šli do zatím posledního střetu
s krajským sokem ve výborném rozpoložení po
sérii pěti vítězství za sebou a solidním výkonu
v Kladně, byť bezbodovém. Ani to však nepomohlo k tomu tury po dlouhé době zdolat.
Místo ohnivého nástupu svítilo na ukazateli skóre
zkraje druhé třetiny 0:4. A jakmile se domácí hokejisté přece jen zvedli k dotažení na 3:4, rozhodil
jejich slibnou snahu incident „fanoušků“ s řidičem soupeřova autobusu. Takže další vzájemný
neúspěch, tohle je už vážně prokletí…
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přesahující 20 kilometrů, několikrát si zaběhli i maraton.
Manželé Dopitovi běhají téměř
výhradně po lesních cestách
v náročném kopcovitém terénu,
během svých výletů díky tomu
objevují řadu krásných míst na
Prostějovsku i v širokém okolí.
V průběhu ledna se jim poměrně
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často navíc za patami prášil sníh.
„Když budou lidé běhat, určitě
jim bude líp. My jsme si každou
z tras užili naplno, i když pokaždé
trochu jinak. Když se tak zamýšlím, co mi běh dává, je mi to jasné, dává mi svobodu!“ shrnul své
pocity pro Večerník Pavel Dopita.
(mls)

Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Kdo fňuká, že
kvůli koronaviru tloustne, protože nemůže sportovat, tak se
jen vymlouvá. Přesvědčivým
důkazem jsou i manželé Dopitovi, kteří během prvního měsíce tohoto roku společně uběhli
neuvěřitelných 214,9 kilometru. Obvykle se vydali na trasu

Tak už brzy „oslavíme“ jubileum boje s koronavirem. Rok to bude v České republice, zatímco
celosvětově se s touhle nemocí potýkají někde
o něco déle, jinde trochu kratší dobu.
Každopádně jde o strašnou chorobu, která kosí
lidi po statisících a v celkových součtech jdou
počty mrtvých do desítek či stovek milionů. Však
je také C-19 oprávněně srovnáván se španělskou
chřipkou zpřed sto let a vlády veškerých zemí
moudře chrání své občany zakazováním či omezováním téměř všeho, co jde.
STOP! Kdo pravidelně čte mé příspěvky k danému tématu, asi už pochopil použitý sarkasmus.
Jako mnoho jiných nevěřím v nutnost globálních
lockdownů ani v ušlechtilé pohnutky vedoucí
k oprávněnosti takových řešení, jež v ČR úspěšně
dovádíme do absurdních krajností.
Moc, peníze, politika, ovládání mas. To je, oč tu
ve skutečnosti běží. A kdo jen slepě neposlouchá
často nesmyslné příkazy, nesouhlasí nebo protestuje. Jsem zvědavý, jak dlouho ještě potrvá, než
někomu dojde trpělivost a zvolí opravdu radikální formu protestu.
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mezinárodní termínová listina klasického parašutismu 2021

PROSTĚJOV Ve druhé polovině února měly na území Spojených arabských emirátů proběhnout velké mezinárodní závody
v klasickém parašutismu s účastí
borců Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov. Klání
v Dubaji – už jednou odložené
kvůli koronaviru z loňského
prosince – však bylo podruhé
termínově přesunuto. Tentokrát
až na letošní prosinec.
„Akce dlouho zůstávala v kalendáři podle plánu. S určitým
předstihem jsem však od pořadatelů začal vyžadovat podrobnější informace ohledně toho, za
jakých hygienických opatření se
vše uskuteční, kolik testů na covid
bude nutné podstoupit, jestli stačí před odletem do dějiště a pak
po příletu, nebo i během soutěže
a tak dále. Následně organizátoři

v Dubaji na prosinec MKNQOGVTW
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Parašutistům odložili závody /CPåGNÆURQNWWD÷JNK
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BUDVA, PROSTĚJOV Hned dvě mladé boxerky České republiky vedené
reprezentačním trenérem Martinem Klíčem z Prostějova nakonec startovaly na mezinárodním juniorském turnaji Adriatická perla v Černé Hoře.
A z města Budva obě přivezly cenný kov, jeden zlatý a jeden bronzový.

Marek SONNEVEND

vs.
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Foto: internet
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Přesto mají hokejisté Prostějova takřka
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Doslova křest ohněm v pátek prodělali hráči eskáčka. Do Blanska jeli jako
papíroví favorité, přičemž soupeř je
nováček F:NL a po podzimu se nacházel na 12. místě. Ukázalo se však,
že tabulka nemusí mnoho znamenat.
Domácí tým totiž dokázal místy Prostějovu, zejména ve druhém poločase, pořádně zatopit. Hlavně četnost
centrů do vápna byla obdivuhodná.
Eskáčko nakonec mohlo být za výsledek 1:1 rádo, i když málokdo by se to
odvážil říct před zápasem. Utkání ale
dalo Prostějovanům důležitou lekci:
bez pohybu a vytváření tlaku na soupeře to v jarních mistrácích nepůjde.
Blansko za tuto lekci budiž pochváleno. Přišla totiž včas.

Michal SOBESKÝ
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V Dva měsíce těžké dřiny jsou minulosminulos
tí. Fotbalisté prostějovského eskáčka během zimní
přípravy nelenili a o co méně měli přípravných zápasů,
o to více je čekalo náročných tréninků. Ty samozřejmě
nezmizí ani s pokračováním sezóny Fortuna:Národní
ligy 2020/2021. Její jarní část už nyní klepe na dveře:
ostrá prověrka má čekat Prostějovany již tuto neděli 7.
března na hřišti Varnsdorfu. Ve vzduchu se však vznáší
nejistota, co se startem druhé nejvyšší soutěže mohou
udělat nová vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, která je opět na vzestupu.

BLANSKO Velmi těžkou část fotbalové kariéry prožíval v uplynulých
měsících stoper Daniel Bialek. Koncem listopadu loňského roku prožil
ošklivou srážku hned v úvodu zápasu s Hradcem Králové. Od té doby
se na hřišti dlouho neukázal a do
podzimní části F:NL 2020/2021 už
nezasáhl. Hráč s číslem patnáct se
ale nyní vrací naplno do akce. A to
ve velkém stylu: proti Blansku se
blýskl povedenou akcí, která skončila jediným gólem eskáčka. Byť výkon v poli ještě pochopitelně nebyl
optimální. Comeback Bialka však
trenérskému štábu značí, že má zase
početnější obranu, kterou zranění
a nemoci jen kosily. A navíc také
hlavičkáře, na kterého je spolehnutí
v obou předbrankových prostorech.
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Michal SOBECKÝ

čkáte. Ale hlavně
ať dáváme branky
hla
v mistrácích. Tam je to důležitější.“
yy Jak jste
yy
jst se udržoval během
velmi dlouhé
dlouh pauzy ve fyzické
kondici?
skoro dva měsíce pauzu.
„Měl jsem sk
první týden na zimní příV lednu na pr
pravě byl. Začala
Zač se mi točit hlava, takže přišla další přestávka. Po dvou týdnech jsem tto zkusil zase, opět jsem
od doktora
dokto dostal tři týdny pauzu,
ale nakonec
jsem po týdnu šel
nako
do akce.
akc A už, zaplaťpánbůh
klepu, se mi netočí hlava, je to
v klidu.
klid Trenér mi však pořád
dával kondiční individuální
dáv
plány. Musel jsem hodně
plá
bběhat a pokud bych to
neodběhal, nevzal by
mě ani na zápas.“
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yy Takže jste měl začátek roku
docela tvrdý…
„Ještě mě něco čeká. V bězích mám
nějaké resty a mám na to týden,
abych to všechno dohnal.“
yy Blansko bylo na vaší pravé
straně hodně aktivní a nebezpečné, zejména tam hrající Lhotecký
byl hodně dobrý na míči. To asi
nebylo nic jednoduchého, zejména okolo 75. minuty a později.
„Ano, potom se to i z naší strany
trochu otevřelo, že jsme někdy
zbytečně útočili dvěma beky místo
toho, aby jeden zůstal vzadu. Tím
pádem se otvírala celá jedna strana.
Tohle musíme určitě zlepšit, protože už nás čeká ´mistrák´ a v něm už
budou tyto chyby znamenat ztráty
bodů.“
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STATISTIKY 1. SK PROSTÌJOV, ZIMNÍ PØÍPRAVA
 

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

Jarní část F:NL 20-21 je konečně
tady. Čekání, které bylo kvůli prodloužení zimní poloviny do prosince kratší než obvykle, je u konce.
A je tedy čas na prvotní bilancování
přípravy. Prostějov během zimy sehrál pět zápasů: s Baníkem Ostrava
(1:0), s Líšní (1:2), Slováckem „B“
(3:1), Třincem (5:1) a naposledy
minulý pátek s Blanskem (1:1). Zajímavostí je, že mezi prvním a druhým přátelákem uplynul bezmála
měsíc.
Tým kouče Šustra se zpočátku poměrně dlouho skládal. I když po
vynikajícím podzimu a páté příčce
nebylo třeba žádného zásadního
řezu, přesto se přišlo ukázat hned
několik hráčů. Na prostějovskou
soupisku následně z různých důvodů nepřibyli Marek Hausknecht
či Athanasios Fokaidis, naopak se
k mužstvu přidali třeba Tomáš Zlatohlávek, Michal Bárta a navrátilec
Jan Koudelka. „Věřím, že se nám
všem podařilo složit dobrý tým.
Myslím si, že je tam konkurence
na každém postu, je tam zdvojení,“
vyjádřil se ke kvalitě mužstva předseda 1. SK Prostějov František Jura.
O eskáčku se v průběhu přípravy

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

mluvilo, že potřebuje doplnit zejména v útoku. Do něj přišel Tomáš Zlatohlávek, kterého ale trápilo
zdraví. „I po zápase s Blanskem se mi
zdá, že v útoku mohla být konkurence větší. Ale bohužel, David Píchal
byl zraněný, Zlatohlávek se zranil.
Takže úplně toho hroťáka nemáme,
potřebujeme, aby byli kluci zdraví,“ konstatuje Jura. Nejlepší střelec
podzimu Jakub Matoušek se přesunul do zálohy. Tu posílil již řečený
Koudelka. Obrana zůstává víceméně podobná, přibyl do ní Dominik
Straňák.
A jak tedy kouč týmu Pavel Šustr
přípravu hodnotí? „Přístup byl bez
problému, všichni kluci pracovali.
Věřím, že to vnímají tak, že oni sami
nejvíc můžou ovlivnit svou kariéru,“
říká trenér s tím, že byla akorát poznamenaná koronavirem – výsledkem byli nejen nemocní, ale taky
menší počet přípravných zápasů.
Exlodivod brněnské Zbrojovky už
do značné míry vtiskl svůj názor na
fotbal. Skvělá fyzická připravenost,
útočící obránci, aktivita, to jsou jen
některé z poznávacích znaků. „Chtěl
bych hlavně, abychom hráli kvalitní
fotbal. Aby ty výkony byly na takové úrovni, aby se o klucích říkalo:
´Ano, oni hrají dobrý fotbal. Pojďme
se na ně podívat. Má to smysl dělat
ho tímto způsobem´. To je takový
můj cíl a současně věřím tomu, že na
základě takových výkonů se dá i vyhrávat,“ předeslal Pavel Šustr týden
před prvním soutěžním zápasem.

<¾RCU U $NCPUMGO W\CXąGN \KOPÊ
RąÊRTCXWGUM¾éMC Foto: Michal Sobecký

yy Máte za sebou premiérový
zápas po nucené pauze. Jak se
vám hrálo?
„Hrozně, opravdu hrozně. Vůbec
jsem se necítil, měl jsem problém
s balónem, se vším. Nevím, nějak mi
to nešlo...“
yyProti Blansku jste nastoupil
v přípravě poprvé a hned se trefil.
Jaký je to pocit? A věděl jste dopředu, že do zakončení půjdete?
„Věděl jsem, že do toho půjdu hlavou. Jsem za to určitě rád, protože
ne vždy se v prvním zápase gólu do-

<¾D÷T\VTÆPKPMWRTQUV÷LQXUMÚEJE[MNKUVčPCUQWUVąGF÷PÊXGiRCP÷NUMW
Foto: Tufo Pardus Pv

vs.

5. až 9. dubna odloženo na září,
´HKDÄWYUWÙ
důvodem je samozřejmě situace
na ergometru
okolo koronaviru. Snad nedojde
podobným způsobem k odpadnutí
či přesunům dalších plánovaných Jako vítané tréninkové zpestření
podniků,“ odtušil Michal Mráček. fungují i během aktuálně končící
zimy cyklistické virtuální on-line
závody na chytrých trenažérech.
Klání Virtual KPŽ – Znojmo Škoda Auto na platformě Rouvy se za
hanácký tým zúčastnil Filip Řeha,
jenž dlouho vedl a nakonec obsadil
čtvrté místo poté, co ho v závěru
předjeli vítězný Daniel Turek, stříbrný Jaromír Skála a těsně o necelou sekundu i bronzový Jakub Mokrý. „Přesto myslím, že si Filip tenhle
zajímavý závod na ergometru užil
– navzdory své bramborové pozici,“
pousmál se Mráček.

(KNKRĄGJC\5-%6WHQ2CTFWUUMQPéKNéVXTVÚX\¾XQF÷PCVTGPCåÆTW
Foto: Tufo Pardus Pv

Teď už zůstanou prostějovští vyznavači bicyklové rychlosti doma.
„I tady v České republice se ještě
nedávné mrazy naštěstí změnily
v mnohem příznivější klima, snad
již vydrží. A kluci se budou moci
nerušeně věnovat další přípravě
na úvodní závody roku 2021. Tím
úplně prvním by mělo být Grand
Prix Slovinska v neděli 21. března,
přičemž tahle akce mezinárodního kalendáře UCI zatím zůstává
v platnosti. Naopak dráhové mistrovství světa juniorské kategorie
v Egyptě bylo z původního termínu

lukostřelecké play-off změnilo
v prach. „Bohužel, v sobotu předsednictvo Českého lukostřeleckého
svazu oficiálně s ohledem na aktuální situaci ohledně koronaviru
pohárové finále po prvotním odložení následně zrušilo. Umístění
v distančním poháru se bude vyhlašovat na základě pořadí z kvalifikace,“ prozradila exkluzivně pro
Večerník Robová. „Předsednictvo
mělo obavu, aby to někdo nepoužil proti lukostřeleckému svazu,“
vyjádřila se. Zájemci nyní mohou
závod dostřílet na vlastní pěst, bez
podpory svazu. „A protože někteří
nemají možnost trénovat v garáži
nebo doma, nezbývá jim momentálně nic jiného, než čekat...“

2QJ¾TPCF¾NMWtNWMQUVąGNEKUGVTWOHWLÊFKUVCPéP÷
#2TQUV÷LQXWVQJQPGOčåGEJ[D÷V Foto: Facebook

zálusk na úspěch, neboť měla mít
četné zastoupení, a to napříč téměř
všemi kategoriemi. „Máme svá želízka v mužích, juniorech, kadetech,
kadetkách a seniorech, vše reflexní
luk,“ uvedla již před závěrečným
dějstvím předsedkyně Lukostřelby
Prostějov Magda Robová. Hodně
nahoře v poháru aspirovali Josef
Křesala, Michal Hlahůlek nebo
Eliška Novotná. Skvělou formu
hlásil Tomáš Valenta v kategorii seniorů. A aby toho nebylo málo, tak
kosteleckou lukostřelbu zase velmi
dobře reprezentuje třeba Zdeňka
Hegedüsová, která ovládla první
kolo distančního poháru.
Koronavirus však zasáhl i zde.
Oproti plánům se totiž jakési

Kromě nových internetových stránek však v klubu novinek příliš
není a sám kouč si je vědom, že tato
dlouhá pauza bude mít řadu následků, jejichž napravení nebude jednoduché. „PES nás nyní hlídá opravdu dobře. Nemůžeme se vlastně
připravovat vůbec. Celkově pro
sport je to opravdu hrozná situace.
Judo je navíc velmi specifické. My
potřebujeme, aby si naši svěřenci
zažili boje, poprali se, hlavně si boje
osahali v kimonu. Teď se všechno
může odehrávat maximálně doma,
kde se dá pracovat na fyzičce a silové stránce. Zápasy, především pak
technickou stránku juda to však
v žádném případě nenahradí,“ uvědomuje si Gottwald.
V klubu se tak nyní celkově bez
nadsázky zastavil čas. Svěřencům
mohou trenéři pouze posílat určitá videa a budoucí plány. Nákup
pomůcek je také na mrtvém bodě,
protože klub ani neví, co vlastně
dál bude. Ani o nových mladých
judistech nemůže být řeč. „Zájem
ze strany nových dětí teď neregistrujeme. Ono je to však i celkem logické,
když se netrénuje. Nejvíce dětí navíc
přichází spíše na podzim. I pokud by
zájem byl, určitě bychom se museli

nějakým způsobem domluvit. Byla
by mi totiž hodně velká hanba žádat
od rodičů ještě peníze za registraci
a členské příspěvky, které jim nyní
nenabízí ani závody, ani možnost
tréninku. Samozřejmě poplatky chápu, svazy pak dětem velmi pomáhají,
ale teď je to jiné. Je to zkrátka hrozná
doba,“ netají trenér.
Obavy však trenér nemá pouze
o judo, ale o sport obecně, především však mládežnický. Je si vědom
toho, že čím bude pauza delší, tím
bude návrat horší… „Je to zcela jednoznačně vražda sportu! Čím déle
se bude stát, tím to bude horší ve
všech sportovních odvětvích. Sám
se obávám, jak návrat bude vypadat.
Některé děti se vrátí, protože samy
chtějí, někde k návratu pomohou
rodiče. Bude ale skupina, která se už
nevrátí. Měli jsme také nějaké návyky a své soupeře z republiky znali,
teď to bude zase úplně jiné. Když
vláda mluvila o tom, že je nyní nutné zatáhnout ruční brzdu, tak mám
strach, že se vlak zastavil úplně…
Rozjezd od nuly a s takovým nákladem nebude nic snadného,“ dodal
Zdeněk Gottwald, jenž převzal prostějovské judisty před deseti lety.
(jaf)

BUDVA, PROSTĚJOV Vydařený
výjezd do Černé Hory za přísných epidemiologických opatření mají za sebou české boxerky
vedené prostějovským koučem
Martinem Klíčem. Na blížícím se
mistrovství světa by se měly představit i dvě vyslankyně zdejšího
SK, které na poslední akci chyběly
z důvodu zdravotních problémů.

ZE STRANY 27

Claudia Tóthová (váhová kategorie
do 54 kilogramů) v semifinále jasně
vybodovala soupeřku z Indie a ve finálovém duelu nedala žádnou šanci
ani Khabasové z Bulharska. Tedy
třetí juniorce z loňského mistrovství
Evropy, kde olomoucká rodačka
skončila druhá. „Clauda předvedla
dva výborné a suverénní výkony,
o jejím zaslouženém vítězství nebylo žádných pochyb. Na zahraniční
scéně si postupně buduje silné jmé-

no, z ostatních zemí už ji čím dál víc
respektují jako opravdu špičkovou
mladou boxerku,“ vyzdvihl Klíč
schopnosti Tóthové.
Veronika Gajdová (váhová kategorie
do 60 kilogramů) sice zvládla semifinálové střetnutí rovněž velice dobře,
ale přesto sporným rozhodnutím
sudích podlehla na body Kiperové
z Moldavska. „Verču musím taky
pochválit, zaboxovala velice dobře
a podle mého názoru měla určitě

vyhrát. Rozhodčí to bohužel viděl
jinak, s tím se nedá nic dělat. Místo
finále jsme tak Veronice domluvili
aspoň dva sparingy s Finkou a Uzbekistánkou,“ navázal Klíč při svém
hodnocení.
S výkony obou svěřenkyň i úrovní
Adriatic Pearl vyslovil spokojenost.
„Turnaj měl vysokou kvalitu, mezi
patnácti zúčastněnými státy byly
hlavně balkánské a postsovětské
země. Holky v téhle silné konkurenci

prokázaly měsíc a půl před mistrovstvím světa hodně slušnou formu,
na níž budeme v nejbližších týdnech
dál pracovat. Před polovinou března
nás čeká další mezinárodní turnaj
v Litvě, následně sparingy v Polsku
a pak už šampionát, který se koná
od 10. do 24. dubna v polských Kielcích,“ prozradil Klíč Večerníku.
Na MS juniorské kategorie počítá kromě Tóthové a Gajdové
ještě s Kristýnou Václavíkovou

z SK Prostějov, která se momentálně léčí ze zranění. „Týna měla
zlomenou ruku a postupně se dává
dohromady, ale do turnaje v Litvě
nebude úplně připravená. Proto pro
ni hledám nějakou jinou akci o něco
později, kde by se mohla rozboxovat
tak, aby na mistrovství světa odjížděla dostatečně nachystaná,“ vyložil
Martin Klíč, vedle národního výběru dívek ČR i hlavní kouč mládeže
v oddílu BC DTJ Prostějov. (son)

V Èerné Hoøe vybojovala Tóthová zlato a Gajdová bronz

Distanční pohár začal v lednu a zapsal celkem šest kol. Následovat
měla vyřazovací část a v ní si Lukostřelba Prostějov dělala solidní

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Jedním slovem paráda! Prostějovští lukostřelci se
znovu vyznamenali. I v době, kdy
není možné trénovat na střelnicích a závody jsou vesměs zrušené, na sebe upozornili v dobrém.
V distančním poháru, který se
rozhodl uspořádat Český lukostřelecký svaz, se skvěle vede
řadě reprezentantů prostějovského oddílu. A mnoho z nich téměř jistě zamíří do vyřazovacích
bojů.

PROSTĚJOV Během nouzového stavu a nemožnosti trénovat
se judisté Sokola I Prostějov rozhodli alespoň pro inovaci internetových stránek, které dostaly
zcela novou podobu. Zatím se
jedná o předběžnou verzi, již čeká
postupné doplňování. Další okolnosti a téměř roční pauza s krátkou přestávkou však znamenají
pro klub velké problémy. Návrat
je zatím stále v nedohlednu. Už
teď však Zdeněk Gottwald tuší, že
nepůjde od nic snadného a situaci
přirovnává k době, kdy před deseti lety prostějovské judo převzal.
Možnost vytvoření nového webu
se zrodila už během loňského roku,
kdy členové klubu usoudili, že by to
chtělo určitou změnu. „Když už nebyla ani možnost trénovat, tak jsme
na tom začali pracovat o to usilovněji.
Na starost si to vzal mladý Filip Kyllar,
přece jen tomu rozumí daleko více
než my starší. Prvního února jsme
web spustili, zatím je v plenkách a postupně ho budeme vylepšovat. Zvolili
jsme cestu, že v jednoduchosti je kráB Ytakže
L I J Schceme,
ME
sa,
aby zde naši příznivU TOHO
ci našli vše potřebné a důležité rychle
a přehledně,“ prozradil Večerníku trenér Zdeněk Gottwald.
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„Ukázalo
se, že jen ‚obyčejným‘ fotbalem to nepůjde,“ povšiml si kouč eskáčka Pavel Šustr
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„Nejprve jsme chtěli, aby se ze soustředění ve španělském Alicante
všichni naši jezdci vrátili šestého
února a poté v polovině téhož měsíce zamířili na další zahraniční kemp,
tentokrát do oblíbeného Toskánska
v Itálii. Nakonec jsme však tenhle
plán kvůli koronavirovým okolnostem přehodnotili,“ pověděl
nám Mráček. „Onoho dne se ze
Španělska vrátili pouze Daniel Babor, Marek Dolníček, René Smékal
a Filip Řeha, aby mohli absolvovat
zimní mistrovství republiky na dráze v pražském Motole. Načež znovu
odcestovali do Alicante a připojili
se k ostatním klukům, kteří tam zůstali celou dobu. Tohle soustředění
jsme se rozhodli prodloužit, pobyt
v Toskánsku naopak zrušit. Důvod
byl jasný: omezit přesuny mezi státy, což je v současné zhoršené době
s covidem problematická záležitost,“ vysvětlil Mráček.
Pobyt na Pyrenejském poloostrově u Středozemního moře
Hanákům definitivně skončil
v sobotu 27. února. „Naši borci
najezdili za půldruhého měsíce
v teple a za ideálního počasí stovky
tréninkových kilometrů, což bude
skvělý základ do celé letošní sezóny,“ vyzdvihl sportovní šéf STufo
Pardus.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Poněkud jiný program přípravy v porovnání
s původními plány měli během uplynulých týdnů cyklisté Tufo
Pardus Prostějov. Podrobnosti Večerníku prozradil sportovní
ředitel hanácké stáje Michal Mráček.

PRVNÍ
ÉëèìíiãèïíqÜòäåâìíhÌ¾ÏËÍÂÅÂÓ¾MÉºÇ,ÅÌÄº¥
ESKÁČKO
ZAKONČILO
PŘÍPRAVU.
A
VYHLÍŽÍ
Pět přípravných zápasů přineslo POZITIVNÍ bilanci
íÞgîÛîÝèîíëhçèïÚíÝèæÚ
MAČE

Uzdravený marod Daniel Bialek:
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ROBERT
BARTOLOMEU

Přestože tentokrát přímo neprověřil brankáře, byl hodněě vidět.
Velká část rozehry šla přes něj a nebylo divu: první africký
cký
fotbalista v dresu prostějovského eskáčka si věří stálee
více, a nebál se udělat soupeři kličku, ani neztrácel míče.
Co je nejpodstatnější, hrál tentokrát více týmově než
v předchozích zápasech a rozhodně zpřesnil nahrávku..
Párkrát poslal dobře mířené dlouhé balóny útočníkům do
stran. Předvedl velmi solidní výkon.

SOLOMON OMALE
LE

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
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yy Kdy jste začal s orientačním
během? A jaké byly vaše první
krůčky na trati?
„V podstatě už jako úplně malý, protože děda byl dlouho předsedou oddílu v Prostějově a teď jej řídí taťka.
Poprvé jsem se v lese s mapou pohyboval, tedy spíš šel v doprovodu,
když mi byly dva roky, zahájil jsem
tedy již od útlého dětství.“

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

MINIŠPÍL

7

yy Vzpomenete si na svůj první potřeba, protože jak jsem říkal, je
závod? Jaký byl?
poznat, že závodů není tolik. A ma„Moc si to nepamatuji, ale něco mi povou rutinu je potřeba trénovat
říká, že to bylo na Drahanské vr- každou sezónu.“
chovině. Nejmladší kategorie je ta yy Někdy je orientační závod
pro děti do 10 let. Svůj první závod, o zdraví. Stalo se vám, že jste některý jsem vyhrál, byl tedy rozhodně kdy skončil v rybníce nebo třeba
v této kategorii. Bylo to tehdy někde spadl ze skály?
u Šošůvky. Jsou to ale jen střípky. Jak (smích) „Ze skály naštěstí ne. Nicméjsem se cítil, to už si vybavit nedoká- ně já dělám i lyžařský orientační běh.
žu.“
A měli jsme nominační závody na
yy Jste v orientačním běhu spíše mistrovství světa. Bohužel se mi
typ sprintera s nepříliš náročným zrovna podařilo spadnout tak neterénem nebo jste spíše milovník šťastně, že jsem se práskl do menšího
těžkých terénů, kde je důležitá stromu, hlavou…“
dobrá orientace v mapě?
yy Au…
„No, dřív bych řekl, že spíš jsem byl „Ale v pohodě, nebylo to nic velkémapař. Ale teď se mi poslední dobou ho, jde o nejčerstvější zážitek. Ale sadaří zejména v městských závodech, mozřejmě zvrtnutí kotníku je docela
které teoreticky nejsou tak obtížné běžné, přeci jen jde o pohyb v teréZNÁMKA
jako ty lesní a je to přece jen jedno- nu. Že bych třeba někde zůstal, to se
dušší. Nicméně při vyšší rychlosti je mi ještě nestalo.“
naopak větší pravděpodobnost, že yy Už jste toho s orientačním bědojde k chybě z nepozornosti. Navíc hem, ale i biatlonem zažil docela
tím, že teď nejsou fakticky žádné zá- dost. Kde byly nejnáročnější podvody, je to poznat na mapové stránce mínky závodu?
výkonu, že nejsem tak zvyklý. Dělám „To se dá brát z několika pohledů.
chyby, které bych jinak nedělal.“
Zimní světová univerziáda v Rusku,
yy I v současné době vyrazíte do to byl asi největší zážitek. Byli jsme
lesa s mapou? Běžíte si třeba vlast- v olympijské vesnici, a byť jsme to
JAN
ní trasu?
měli na sportoviště asi patnáct minut
KOUDELKA
„Snažím se. V oddíle máme
takový autobusem, jelo se hodinu a půl, prosystém, že jsou v lese dřevěné za- tože se autobus musel zkontrolovat
ZNÁMKA
bouchané kolíky na kontrolách. Na před odjezdem, pak zase půl hodiny
stránkách si můžeme vytisknout kontroly po příjezdu. Z tohoto pomapu, zajet si na parkoviště poblíž hledu to byla jednoznačně největší
a proběhnout si to. Takhle to teď rea- akce, na které jsem byl, i z hlediska
lizujeme, aby nedocházelo k porušo- bezpečnosti. Asi to bylo umocněné
vání opatření. Ale je to samozřejmě tím, že to bylo v Rusku. (pousměje se)

HRÁČVEČERNÍKU
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A co se týká
ká terénu, tak nejnáročnější
je ve Skandinávii,
dinávii, kde je les hodně
jiný než u nás v České republice. Celkově
vě ve střední Evropě
je hodně cest a orientace je
vcelku jednodušší.
dnodušší. A ani
lesy nejsou
ou tak divoké.
Kdežto naa severu je minimum cest,
est, chodí tam
daleko méně
éně lidí. Méně
se tam těží.
ží. Tam je to
opravdu zážitek.
ážitek.“
yy Dělátee i biatlon,
jak moc se ho daří
pěstovat??
„Já ho mám
spíše jakoo doplněk. Třeba
pro lyžařský
žařský
orientační běh je zimní forma biatlonu
fajn v tom, že dříve býval vždycky, tedy
do letoška,
a, Český pohár v biatlonu
mezi vánočními
očními svátky. Byla to dobrá
příprava a jistota, že v Novém Městě
budou sněhové
ěhové podmínky na pohár.
Prostějov se totiž specializuje spíše na
biatlon letní,
ní, protože zde moc sněhu
není.“
yy Vy studujete
tudujete stejný obor, ve
kterém pracuje váš táta. Inspiroval vás?
„V podstatě
tě jo, jako malý jsem s ním
byl občass v práci. A geodézie má
vztah k mapám,
apám, orientační běh taky.
Navíc je too měření v přírodě. Všechno souvisíí se vším. A prvotní impuls
byl určitě od táty.“
yy Plánujete
ujete se potatit i v tom, že
byste jednou
dnou převzal orientační
běh v Prostějově?
ostějově?
(smích) „Zatím
Zatím takhle neuvažuji, ale
samozřejmě
mě uvidíme, jak to všechno
půjde. Nějak
jak extra dlouhodobé plány
nemám, chci
hci se věnovat sportu, škole,
pak asi budu
du působit i ve firmě. A pokud bude potřeba – uvidíme. Ale zas
nechci nicc slibovat.“
yy Jak náročná
áročná je pro
vás příprava?
prava? Kolik
toho naběháte?
ěháte?
„Snažím see trénovat šestkrát sedmkrát
mkrát do týdne.
Podle toho,
ho, jaká je část tréninkovéhoo roku v přípravné
fázi. Ale samozřejmě když jsou
závody, není potřeba tolik trénovat,
spíše nabrat síly odpočinkem. A nějaká čísla bohužel nemám vyhodnocené. Do budoucna bych u sebe chtěl
evidenci a analýzu tréninkových hodin, trochu na tom zapracovat. Nerad
bych uvedl nějaké číslo, které by vůči
realitě nebylo korektní.“
yy Jak to máte se životosprávou,
dopřáváte si třeba tučná nebo nezdravá jídla?
„Já zastávám názor, že jíst by se mělo
všechno. Hlavně aby to bylo pestré.

vizitka
ONDŘEJ VYSTAVĚL
✓ narodil se 7. května 1998 v Prostějově
✓ vrcholový orientační běžec, letní a zimní
biatlonista, držitel ocenění Sportovec
města Prostějov
✓ s orientačním během začal už ve dvou
letech, tehdy samozřejmě ještě s doprovodem
✓ závodí za oddíl SK Prostějov a také za švédské Tullinge SK
✓ v orientačním běhu zaznamenal řadu úspěchů, z těch největších to jsou
4. místo na ME dorostu 2014 v Makedonii, tentýž rok byl mistrem ČR
ve štafetách (společně s J. Kočím a O. Hirschem), v roce 2016 byl
vicemistrem ČR ve štafetách, spolu s J. Kočím a F. Pryjmou a před dvěma
lety dosáhl 5. místa na ME univerzit ve štafetách
✓ zúčastnil se Zimní světové univerziády v ruském Krasnojarsku,
tentokrát jako biatlonista
✓ coby středoškolský student byl i účastníkem Světové zeměpisné
olympiády v Bělehradě
zajímavost: studuje Vysoké učení technické v Brně, obor Geodézie
a kartografie, čímž tak jde ve šlépějích svého otce, který je
ředitelem prostějovské geodetické firmy
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univerziáda ve Švýcarsku, která byla přeložená na prosinec.
To je asi největší motivace,
protože univerziáda v Rusku byla tou největší akcí,
na které jsem dosud byl.
To je teď můj hlavní cíl.
Rád bych si tam zlepšil
umístění z Krasnojarsku. V letním orienťáku tím, že se
víc specializuji na
zimní. Ve světové
špičce to dokázala
kombinovat jen Tove Alexandersson. Ale u mužů se to na
vrcholové úrovni moc kombinovat
nedá. Takže na celostátní úrovni chci
být na tom relativně dobře. A co se
týká biatlonu, ten mám doplňkově.
Je specifický střelbou. Prosadit se
bez toho, abych co chvíli nechodil
na střelnici, je nereálné. Závody,
které se mi v biatlonu podařily, byly
dílem náhody, že se podařilo dobře
zastřílet. Držet tam úroveň běžecky,
to bylo v pohodě. U střelby už to ale
bylo o štěstíčku.“ (úsměv)

Někdy není zbytí. Třeba táta vzpomíná, že když byli v Číně a pořádali
závody, šli raději do občerstvení
McDonald’s.“
yy Věděli, z čeho to je…
„Znali to jídlo. Než v cizině zkoušet
při závodech něco nového, to se úplně
nemusí vyplatit. Jinak se řídím zásadou
všeho s mírou. Nejsem třeba vegetarián,
nejím úplně zdravé jídlo. Ale samozřejmě ani každý den nechodím do
fast foodu.“
yy Jaké máte osobní
cíle, čeho byste chtěl
ještě dosáhnout?
„Letos v lednu měla
být zimní světová

Ve střední Evropě je hodně cest a orientace
vcelku jednodušší. Ani lesy nejsou tak divoké.
Kdežto na severu ve Skandinávii je minimum
tras, chodí tam daleko méně lidí. Méně se tam
taky těží. Tam běhat je to opravdu zážitek…
Není to tak dlouho, co mohl Varnsdorf
pošilhávat po postupu do nejvyšší soutěže. Nakonec padlo rozhodnutí nepostoupit. Ty časy se ale zdají být dávno pryč.
Loni ani předloni nebyl Varnsdorf v soutěžní špičce. V nynější sezóně má po 12
odehraných zápasech bilanci 4 - 5 – 3 a se
17 body mu patří 9. pozice. Tým může
žehrat na nepříliš produktivní útok, deset
branek je opravdu málo. Ostatně poslední tři zápasy zakončil s celkovým skóre
2:0. Severočeši opakovaně ukázali, že
jedna branka jim na body stačí.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zimní příprava je minulostí. Prostějov během ní sehrál pět
utkání, z nichž tři vyhrál a po jednom
zremizoval a prohrál. Nyní ale přichází ostré testy. Už tuto neděli čeká na
eskáčko utkání s Varnsdorfem, devátým celkem průběžné tabulky Fortuna:Národní ligy. Rozhodně ale nepůjde o nic jednoduchého.

Do jara jde Varnsdorf s novým trenérem Pavlem Drskem (dříve asistent
v Jablonci či Teplicích) a taky s několika
posilami. Přišli Vojtěch Šilhan, Oliver
Velich a návrat zahlásil Matyáš Kazda.
Ve všech případech se jedná o mladé
hráče.
Důležité je hlavně nehledět na tabulku. Na kvality prvního jarního soupeře
upozorňuje i předseda eskáčka František Jura. „Varnsdorf porazil v generálce Hradec Králové 1:0, už to o něčem
svědčí. A je jen tři body za námi,“ zvedá varovně prst předseda klubu. Sám
nemá na utkání na severu Čech dobré
vzpomínky. „Pamatuji si tam vždy nepříjemné zápasy. Ono to vypadá, že by
Varnsdorf mohl být jedním z lehčích
soupeřů, určitě to tak ale není. Je to
strašně ošidné, osobně čekám nesmírně
vyrovnanou jarní část, v níž každý může
porazit každého,“ předesílá Jura.
Utkání se odehraje v neděli 7. března od
14.30 hodin na stadionu ve Varnsdorfu.

9. června 2020
FK Varnsdorf – 1. SK Prostějov 1:3 (1:2)
Branky: 42. Kocourek – 16. Zapletal, 20. Koudelka z penalty, 77. Rolinc z penalty.
Žluté karty: Kocourek – Machynek, Sus, Rolinc, Zapletal. Střely na branku: 3:4.
Střely mimo: 13:3. Rohové kopy: 10:6. Rozhodčí: Pechanec – Myška, Lakomý.
Diváků: 285
sestava Varnsdorfu: Samoel – Barac, Lehoczki, Kouřil, Daniel Novák – Bláha (83.
Zezula), M. Kubista (61. Schön) – Rudnytskyy (83. Šimon), Kocourek, Ondráček
(61. D. Breda) – Micovčák.
Trenér: David Oulehla
sestava Prostějova: Mucha – Machynek, Bialek, Schuster, Lutonský – Pašek (55.
Stáňa), Pernackyj (89. Šteigl), Sus (73. Slaměna), Zapletal (89. Dittmer) – Koudelka, Rolinc.
Trenér: Pavel Šustr

Poslední vzájemné utkání:

vs.

pravek Tomáš Páleník, který
má pod sebou tři mužstva starší
i mladší přípravky. „Problém je
to opravdu obrovský nejen pro
nás, ale myslím si že pro všechny kluby, a to nejen ty fotbalové.
Děti už ztratily celý rok, který
jim určitě bude chybět. Podobné potíže však zřejmě nečekají
jenom mládež. Je otázkou, jak
se z této nepříliš příznivé doby
dokážou vzpamatovat i taková okresní mužstva. Navíc je
i spousta trenérů, kteří přemýšlí, zda se vůbec budou chtít
vracet. Dříve byli zkrátka zvyklí
trávit víkendy na fotbale, když
jsou ale teď stále doma, už se
nebude tak lehké vracet,“ přiznává Tomáš Páleník.
Letošní sezóna je už navíc
podle šéftrenéra ztracená. Přiznává, že návrat na trávníky
už nepřijde dříve než v podzimní části. I do nové sezóny
však bude chtít udržet stejný
počet mužstev, je ale možné,
že budou doplněny o nové
hráče, kteří nahradí některé ze
stávajících, pokud by skončili.
„Budeme chtít určitě zachovat
všechna mužstva, aby si kluci
co nejvíce zahráli, a uděláme
pro to maximum. Věřím, že
většina kluků se k fotbalu vrátí. Ohledně dalších budeme
řešit také nábory, jakmile budou moci probíhat. Celkově
také pevně věřím, že ten elán
nezmizí ani okresním trenérům mládeže a i přes tohle
složité období se zase bude
pokračovat. A třeba ještě ve
větších počtech,“ věří v lepší
zítřky šéftrenér mládeže 1. SK
Prostějov.
(jaf)

Foto: Internet

Blansko (sob) - Konečně! Prostějovští fotbalisté zajížděli do
Blanska už ke svému pátému zápasu, a až zde měli skutečně krásné
počasí, při kterém srdce fotbalisty
zaplesá. Tedy teplotu okolo patnácti stupňů, bezvětří a k tomu
dokonale vymetenou oblohu bez
mráčku. Připomeňme, jak bylo během předchozích mačů: v Ostravě
zima, v Brně hrozná zima a vítr.
Kunovice zasypával sníh a v Třinci
bylo nevlídno a sychravo. V Blansku to zkrátka eskáčko po téhle
stránce vyhrálo.

Vymetené nebe

Blansko (sob) - Opravdu skrovný
střelecký příspěvek předvedli hráči obou celků v prvním poločase.
Zapsali sice nejeden pokus mimo
bránu a řadu rohů. Ale k ráně
mezi tři tyče se nedostal ani jeden
z týmů. S přesnými střelami se ani
ve druhé půli neroztrhl pytel. Nicméně už hráči předvedli poněkud
lepší přesnost. I tak ale první půle
v tomhle směru nepříjemně připomínala mač v Brně-Líšni, kdy
se rovněž eskáčko ne a ne dostat
k zakončení.

První poloèas
beze støel

Blansko (sob) - Karel Kroupa,
Tomáš Janíček nebo Aleš Schuster.
V Prostějově bývalo v posledních
letech nepsaným pravidlem, že
kapitánskou pásku nese některý
z velezkušených hráčů. V pátek
ale došlo ke změně. Utkání sice
jako kapitán Prostějova začínal
už tradičně Schuster, nicméně ve
druhém poločase pásku převzal
Roman Bala. Což je oproti zbývajícím jménům mladíček: obránci
s pětkou na drese je teprve 24 let.

Bala dohrál
s kapitánskou páskou
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RYCHLÝ
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Samotný úvod utkání nenasvědčoval
tomu, že by mělo padnout málo branek. Nejprve mířil Jurásek po zemi
vedle, v 5. minutě byl v roli střelce
Bartolomeu. Ani jeho pokus však
nebyl přesný. Hned nato se domácí
mohli dostat do protiútoku, nicméně
díky obrannému zákroku Machynka Prostějov za ztrátu míče na půlce
soupeře nepykal. V 10. minutě ale
Blansko zatlačilo. Sprškou střel tým
trenéra Pulpita Prostějov nezaměstnal, byly z toho ale dvě sražené rány.
Eskáčko se osmělovalo postupně.
Nejprve tu byl zblokovaný centr Machynka, následně nepřetavil

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Koudelka standardní situaci z okolí
vápna a hra se znovu stala koncertem
sražených míčů a nepřesností z obou
stran. Až 34. minuta nabídla šanci
Prostějovu. Píchal předložil míč Střížovi, který ho poslal do šestnáctky.
Nakonec z toho bylo nepřesné zakončení Omaleho. Hra hostí zvedla:
Prostějov byl více na míči, vytvořil
si optickou převahu, kombinoval. Ve
37. minutě se mohlo změnit skóre, po
dobře kopnutém rohu Juráska chybělo málo, aby nikdo ze dvojice Schuster-Omale u druhé tyče zakončil. To
se nelíbilo trenérovi domácích, který
svým hráčům ostře vyhuboval. Závěr
poločasu nabídnul ještě nebezpečný
roh hostí a zajímavou střelu Juráska
z osy.
Druhá půle přinesla spíše oboustranně důslednou obranu a minimum
šancí. Aktivnější ale byli domácí.
Žák po zemi zakončil mimo, střelu
Lhoteckého musela obrana srazit

poležel na trávníku, aby poté zaúřadovali domácí. Bartolomeu zakončil
nepřesně standardku, po jeho sklepnutí míče následně jeho kolega mířil
nad. Na druhé straně Sečkář střílel
z voleje mimo.
V 64. minutě po zaváhání obrany
dostal prostor Lhotecký, který vymyslel akci zakončenou gólem od Žáka.
Nicméně ofsajd mu pokazil radost.
Ta propukla na druhé straně. O tři
minuty později si u postranní čáry
Langer dobře poradil se dvěma soupeři a rozvinul hru na Matouška. Po
následném faulu hodil ze standardky
Koudelka míč doleva, kde se k němu
dostal Bialek a nemýlil se – 0:1. Vedení ale eskáčku dlouho nevydrželo. Už
v 72. minutě vyvinuli domácí tlak, na
jehož konci byla střela z úhlu od Černína, který trefil prostor mezi brankářem a jeho levou tyčí – 1:1. Blansko
navíc viditelně přidalo.
Právě zhruba polovina druhého poločasu nabídla nejvíce střeleckého

BLANSKO V předešlých dvou přípravných zápasech dali fotbalisté Prostějova osm branek. Pravda, téměř polovinu z peFOTOGALERIE
nalt. Nicméně se teoreticky znovu dala čekat branková smršť.
klikni na
Ta se ale proti Blansku nekonala. V souboji dvou účastníků
Fortuna:Národní ligy týmy dlouho čekaly na velké šance. www.vecernikpv.cz
Nakonec se však dvě jediné gólové zrodily díky standardkám.
A jelikož oba týmy proměnily po jedné, skončila páteční generál- vedle. Zajímavé momenty přicházely
ka před jarní částí druhé nejvyšší soutěže zaslouženou plichtou. až od 55. minuty. Po nepěkné srážce
s Aggounem si Píchal na nějaký čas
Večerník zápas sledoval přímo na místě.

umění. Po vyrovnání totiž měl Prostějov dvě velké šance. Sečkářovu
nabídku proměnil Píchal ve tvrdou
střelu, kterou ovšem dokázal brankář vyrazit. Hned nato poslal Kopřiva míč do brankáře z osy. Poté už ale
přišly chvíle Blanska. To ukázalo, že
rozhodně nemíní z utkání mít remízu. V 83. minutě si tak vydobyli veliký tlak, zejména zakončení Vlachovského bylo nebezpečné, Lhotecký
a právě Vlachovský zásobili hráče ve
vápně centry. Nakonec se ale žádný
neujal a domácí ještě mohli být rádi,
že Koudelka v poslední minutě minul pumelicí růžek brány.

Pavel ŠUSTR - 1. SK Prostìjov
„Poprvé v této přípravě bylo vidět, že kluci obou týmů jedou takzvaně o výsledek. Až si
myslím, že zbytečně moc. Takže z naší strany to najednou bylo takové křečovité: soupeř
velmi dobře bránil, stejně tak napadal a nepouštěl nás do takových kombinací, jak bychom chtěli. My jsme na jeho hru jen velmi těžko hledali recept. Neřekl bych tedy, že jsem
spokojený nebo nespokojený. Spíš nám Blansko ukázalo, co nás na jaře čeká, a jsem moc
rád, že zápas měl soutěžní kvalitu. Hlavně v obranné fázi bylo vidět několik nedostatků.
Ukázalo se, že jen ‚obyčejným‘ fotbalem to nepůjde.“

Martin PULPIT - FK Blansko
„S výkonem mužstva jsem - vzhledem k tomu, že jsme tři neděle nehráli přípravné utkání
- spokojený. A vzhledem k tomu, že jsme měli za soupeře kvalitní mužstvo, jde i o dobrý výsledek. Myslím si, že jsme podali opravdu dobrý výkon a měli k vítězství blíž než
soupeř. Výsledek je vždy důležitý, ale pro nás bylo prvotní sehrát kvalitní utkání s kvalitním soupeřem, protože už jsme opravdu dlouho nehráli.“

Pozápasové hodnocení trenérù
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Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

„Ukázalo se, že jen ‚obyčejným‘ fotbalem to nepůjde,“ povšiml si kouč eskáčka Pavel Šustr

V generálce se Prostìjov rozešel s Blanskem smírnì

PROSTĚJOV Největší počet
mládežníků mají v eskáčku
pod sebou trenéři přípravek.
U nejmenších reprezentantů
klubu je však problém vést
i nějakou individuální přípravu jako u starších dětí.
Zřejmě i o to komplikovanější bude proto jejich návrat.
„Určitě se obáváme, že ty počty
kluků po pandemii klesnou, od
žáků už mohou kluci fungovat
i individuálně, tam bude hodně záležet také na rodičích, aby
se snažili děti nějakým způsobem udržovat. Naši trenéři pro
ně dělají všechno, ale jen to
u této kategorie nyní nemusí
stačit,“ uvědomuje si sportovní
ředitel Ladislav Dudík.
Obtíže této těžké doby si rovněž uvě domuje i šéftrenér pří-
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V pěti přípravných zápasech
eskáčko třikrát vyhrálo, v jednom případě odešlo poraženo a bilanci doladila poslední
remíza v generálce. Svěřenci
kouče Šustra nastříleli solidních 11 branek, avšak hned
pětkrát inkasovali.

3 – 1 – 1/11:5

MAČE
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ESKÁČKO
ZAKONČILO
PŘÍPRAVU.
A
VYHLÍŽÍ
E J3
Pět přípravných zápasů přineslo POZITIVNÍ bilanci

1. března 2021

Orientační běžec Ondřej Vystavěl závodí od plenek, nyní by rád do Švýcarska

1

32
28

PROSTĚJOV Hodně zážitků a také
úspěchů i motivace k dalšímu zlepšování. Pro Ondřeje Vystavěla (na
snímku) je orientační běh důležitou
životní náplní. Aby ne, věnuje se mu
už bezmála dvacet let. Za tu dobu
stihl objet řadu podniků po celé Evropě, opakovaně byl úspěšný zejména ve štafetových závodech a dosáhl
už i na titul vicemistra. Omezovat se
nedá ani nouzovým stavem. Zatímco
mnozí sportovci si načas dali pohov,
jeho trénink nekončí. Kromě toho,
že se pohybuje na vrcholové úrovni,
se zároveň specializuje i na zimní odvětví tohoto sportu. Jeho cesta byla
předem nalinkovaná, vždyť dědeček
ROBERToddíl
Boris před lety v Prostějově
orientačního
běhu založil. A ten nyní
BARTOLOMEU
vede jeho syn Dušan. Takže rodinná
tradice jako řemen.
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TABULKA VENKU

R
4
5
3
2
5
1
2
5
5
3
3
3
2
1

 +U.UiORYp

 6.3URVWčMRY 
 9LNWRULDäLåNRY 
 ÒVWtQ/

 -LKODYD

 'XNOD3UDKD 
 7ĜLQHF

 /tãHĖ

9. Varnsdorf
6
 9ODãLP

11. Táborsko
6
 %ODQVNR

13. Chrudim
5
 9\ãHKUDG


V
7
6
6
6
5
6
5
4
4
4
4
2
2
1

1997
1994

1994
1997

5 Roman BALA
7 Šimon ŠMEHYL

13 Michal STŘÍŽ
15 Daniel BIALEK

hostování z MFK Vyškov
1. SK Prostějov

1. SK Prostějov
1. SK Prostějov

1. SK Prostějov
1. SK Prostějov

hostování ze Sigmy Olomouc

1. SK Prostějov
hostování ze Sigmy Olomouc

99 David PÍCHAL
2000 10/1 1. SK Prostějov
Vysvětlivky: v prvním sloupci za jménem ročník narození, ve druhém podzimní
bilance zápasů v dresu eskáčka a vstřelených, resp. obdržených branek, ve třetím
kmenový status hráče nebo forma hostování.

0/0

2000 11/0 1. SK Prostějov
1998 11/1 1. SK Prostějov
2000 11/0 hostování ze Sigmy Olomouc
ÚTOÈNÍCI

11 Tomáš ZLATOHLÁVEK 2000

11/3
10/0

1998
1999

14 Jakub KOPŘIVA
17 Jiří SPÁČIL

19 David JURÁSEK
22 Michal ZAPLETAL
6 Štěpán LANGER

1.SK Prostějov
1. SK Prostějov
hostování ze Sigmy Olomouc

0/0
9/0
12/5

1992
2001
1999

1. SK Prostějov

70 Jan KOUDELKA
8 Solomon OMALE
9 Jakub MATOUŠEK

4/0

1989

24 Martin SUS

16 Lubomír MACHYNEK 1994 6/1
1. SK Prostějov
18 Michael SEČKÁŘ
1996 8/1
1. SK Prostějov
21 Aleš SCHUSTER
1981 4/0
1. SK Prostějov
=/2l1©&,

7/0
9/1

11/1
11/0

1992 10/0
1983 0/0
OBRÁNCI

1 Filip MUCHA
20 Michal BÁRTA

BRANKÁØI
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4
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SOUPISKA 1. SK PROSTÌJOV „A“ TÝM
2020/2021 – jarní èást
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TABULKA DOMA
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TABULKY F:NL 2020/2021 - podzimní èást

/WåUVXQ
FC Hradec Králové
6./tãHĖ
FK Ústí nad Labem
MFK Chrudim
6.3URVWčMRY
).9LNWRULDäLåNRY
FC Sellier&Bellot Vlašim
FK Dukla Praha
FK Varnsdorf
)&9\VRþLQD-LKODYD
).)RWEDO7ĜLQHF
FK Blansko
FC MAS Táborsko
FC Slavoj Vyšehrad

 &KUXGLP

 /tãHĖ

3. Hr. Králové
6
 9ODãLP

5. Ústí n. L.
6
6. Varnsdorf
6
7. Dukla Praha 6
 9LNWRULDäLåNRY 
6.3URVWčMRY 
7ĜLQHF

-LKODYD

%ODQVNR

9\ãHKUDG

7iERUVNR


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.

Michal SOBECKÝ a Tokáš KALÁB

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

WWW.VECERNIKPV.CZ

K další dílčí změně došlo ještě na opačném konci hřiště mezi třemi tyčemi,
což je jistě také klíčové místo. Vcelku
logicky odešel jeden z nejlepších gólmanů poslední doby Bréda, který se
díky výborné Muchově formě na podzim příliš do branky nepodíval, a pro
brankáře jeho schopností není vysedávání na lavičce nic příjemného. Mucha

KOMENTÁØ

podzim splnil fotbalový sen o nejvyšší
české soutěži, bohužel se mu ve Zbrojovce Brno nedařilo do té míry, aby se
v klubu nadále udržel. Nešlo pouze
o individuální prosazení, Koudelkovy
možnosti byly do určité míry limitovány i celkovým herním projevem klubu,
kterému se na podzim nedařilo, což se
projevilo i ve změně na postu trenéra.
Směrem dopředu se tedy bude hodně
sázet na rychlostní výbavu právě Koudelky, Píchala a Juráska, na kopací
techniku Koudelky a Kopřivy a střeleckém apetitu Matouška, nejlepšího
střelce podzimu. Je zřejmé, že Koudelka bude patřit k jednomu z klíčových hráčů, pakliže bude samozřejmě
zdravotně v pořádku a v odpovídající
sportovní formě.

tedy dostal nového parťáka, s nímž
bude muset svést boj o místo jedničky.
Bárta je bezpochyby zkušený gólman,
kterému se ovšem v poslední době příliš výkonnostně nedařilo, takže příchod z amatérské třetí ligy je pro něj
dostatečnou motivací pro nový restart.
Základní dvacetičlenný kádr ovšem
není konečný, protože všechny týmy
mají povinnost mít pro jarní sezónu
nachystaných třicet jmen. Je to důsledek měkkých karanténních pravidel,
kdy hygienické stanice posílají do
karantény celé týmy pouze v případě
masivnějšího výskytu covidu. To dává
příležitost dalším mladým hráčům
z prostějovské líhně, kteří by mohli
v případě výpadků hráčů základního
kádru do ligových bojů zasáhnout.
A co můžeme jako diváci od jarních druholigových bojů očekávat? Především
budeme sledovat, nakolik úspěšný bude
tah královéhradeckých Votroků do první
ligy. Mají do ní velice dobře našlápnuto,
největší konkurenty Žižkov, Duklu či Jihlavu mají daleko za sebou. Splní-li si svůj
dlouhodobý cíl návratu na výsluní, tak
bude záležet především na nich.
K nejpříjemnějším podzimním překvapením patří jistě výkony druhé
Líšně a čtvrté Chrudimi. Na rozdíl od
Pardubic, které loni suverénní postavení po podzimu navzdory některým
skeptickým hlasům obhájily, ale oba
kluby nemají takový potenciál stabilní
výkonnosti, i když v horních patrech se
jistě pohybovat budou. Očekávat se dá
mocný šturm obou pražských klubů
k vyšším příčkám, které mohou obsadit společně s ústeckou Armou. Blíže
středu tabulky bude bezpochyby chtít
i Strakou trénovaný Třinec.
Asi největší pohyb se přes zimu udál
u nováčka soutěže z Blanska, kde došlo týden po začátku zimní přípravy
k výměně trenéra. Ten přivedl do týmu,
z něhož vypadl bouřlivák Harba, zají-
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mavé posily včetně ex-prostějovského
Tomáše Machálka. Vše nasvědčuje
tomu, že Blanenští se budou chtít o záchranu soutěže tvrdě poprat, aby černý
Petr zůstal dalšímu nováčkovi Táborsku a zatím beznadějně poslednímu
Vyšehradu, postiženému aférou kolem
fotbalových bossů Berbra a Rogoze.
To vše ale bude muset fotbalový divák
sledovat spíše zpovzdálí a zprostředkovaně. Kdo se bude poslední květnový víkend radovat a bude-li to za
účasti diváků, se teď v závěru února
spekulovat věru nedá.

Petar ALEKSIJEVIĆ
Martin MUSIL

Libor DAVID
Tomáš ČEPA
Petr SEDLÁČEK

Vladimír MACHÁČEK

Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:

Masér:
Kustod:
Fyzioterapeut:

Lékař:

hostování ze Sigmy Olomouc do 30. 6.

ODCHODY:
přestup do Komárna

konec hostování ze Zbrojovky Brno, nyní Líšeň
konec smlouvy

hostování v Líšni do 30. 6.

Tomáš ZLATOHLÁVEK

Miloslav BRÉDA

David ZIKL
Jakub ROLINC

Jan ŠTEIGL

PØÍCHODY:
přestup z Frýdku-Místku
návrat z hostování ve Zbrojovce Brno

Michal BÁRTA
Jan KOUDELKA

ZIMNÍ POHYB V KÁDRU

Pavel ŠUSTR
Tomáš HUNAL
Matěj VYBÍHAL

Hlavní trenér:
Asistenti trenéra:

REALIZAÈNÍ TÝM:

FK Blansko – 1. SK Prostějov 1:1 (0:0)
Branky: 72. Černín – 68. Bialek
sestava Prostějova: Mucha – Machynek, Bala, Schuster, Stříž – Spáčil,
Koudelka, Omale, Zapletal – Píchal, Jurásek. Střídali: Bárta, Langer, Šmehyl
Matoušek, Kopřiva, Sečkář.
Trenér: Pavel Šustr.

FK Fotbal Třinec – 1. SK Prostějov 1:5 (1:2)
Branky: 29. Habusta z pen. – 14. Koudelka z pen., 34. Hlúpik vlastní, 68.
Omale z pen., 77. Langer, 88. Šmehyl z pen.
1. SK Prostějov: Mucha – Machynek, Bala, Schuster, Stříž – Matoušek,
Spáčil, Langer, Omale, Zapletal – Koudelka. Střídali: Bárta, Jurásek, Sečkář,
Straňák, Šmehyl.
Trenér: Pavel Šustr.

1.FC Slovácko „B“ – 1. SK Prostějov 1:3 (0:1)
Branky: 57. Divíšek – 12. Stříž, 56. Koudelka, 79. Marčík
sestava Prostějova: Mucha (46. Bárta) – Šmehyl, Sus (60. Straňák), Schuster, Stříž (46. Sečkář) – Spáčil (60. Dittmer), Omale – Langer (65. Marčík),
Koudelka, Zapletal (46. Jurásek) – Matoušek.
Trenér: Pavel Šustr.

SK Líšeň – 1. SK Prostějov 2:1 (1:0)
Branky: 40. a 62. Reteno Elekana – 53. Matoušek
sestava Prostějova: 1. poločas: Bárta – Šmehyl, Machynek, Straňák, Sečkář
– Jurásek, Omale, Spáčil, Langr – Koudelka, Zlatohlávek
2. poločas: Mucha – Langr, Machynek, Straňák, Stříž – Zapletal, Kopřiva,
Spáčil, Matoušek – Koudelka, Zlatohlávek.
Trenér: Pavel Šustr.

FC Baník Ostrava – 1. SK Prostějov 0:1 (0:0)
Branka: 83. Jurásek
sestava Prostějova: Mucha – Šmehyl, Machynek (73. Jurásek) Schuster, Stříž (73. Sus) – Koudelka (46. Fokaidis), Kopřiva, Hausknecht (46. Langer)
– Matoušek (46. Šteigl), Píchal, Zapletal (46. Smékal). Trenér: Pavel Šustr.

yy Třinec, Blansko,
o, oba poslední soupeři eskáčka
čka byli
obtížní k překonání.
í. Souhlasíte?
„No jasně. Ale až tento
nto zápas s Blanskem opravdu
ravdu
ukázal, co týmy budou
udou
hrát, co se zhruba bude
de dít
ve druhé lize. To znamená
mená
kvalitní obrana, v některých fázích zjednodušení
odušení
hry. Tento duel see nejen
v tomhle nejvíce ze všech
šech blížil
mistrovskému utkání.í. Víc bych to
ani nijak nerozebíral.l. Jen řeknu,
že nás čeká zajímavé jaro,
aro, protože všechny týmy budou
dou hrát
naplno. A vždycky to bude
o tom, aby si hráči uvědomili,
vědomili,
že svůj výkon musí podložit
prací, běháním, sprintováním
ntováním
a odvahou. Pak můžeme
eme udělat i výsledek.“

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
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BLANSKO Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. To je letité pravidlo
nejen pro sport. A během zimní přípravy se jeho první půle vyplnila. Hráči prostějovského eskáčka mají za sebou velice náročnou
zimní přípravu. Nejeden hráč v rozhovorech pro Večerník připustil,
že takový zápřah snad ještě nepoznal. A stejně tak dali pořádně
Prostějovu zabrat i soupeři v přípravě, notně tým z Hané prověřili. Nyní zbývá jen čekat, jak moc si hráči ze zimní přípravy vzali
a nakolik je zocelila. O přípravě, čekání na zápasy i aktuálním stavu zranění a nemocí se rozpovídal trenér eskáčka Pavel Šustr (na
snímku), kterého čeká třetí půlsezóna na lavičce Prostějova.

YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

yy Jak hodnotíte zimní přípravu, tentokrát do určité míry specifickou?
„Přípravných zápasů bylo nakonec podle mého tak akorát. Zpočátku jsme
pouze trénovali, v posledních týdnech
jsme měli na programu páteční zápasy.
To bylo ideální, celý týden jsme dřeli,
a to doslova, v pátek odehráli utkání
a následoval volný víkend, abychom
trochu vypnuli. Je to takhle lepší, příprava je dlouhá.“ (úsměv)
yy Co podle vás ukázaly přípravné
zápasy, jaká pozitiva či negativa případně odhalily?
„Když odhlédneme od výsledků, ve
většině zápasů jsme vyhráli, tak nám
ukázaly, že pokud chceme, jsme na
tom dobře po herní stránce, soupeře
jsme přehrávali. Někdy nám úplně
nevycházel začátek, ale tak od patnácté dvacáté minuty jsme bývali lepší.
Víme, na čem stavět, máme svůj styl,
který chceme hrát, ať je soupeř jakýkoli. Chceme hrát svoji hru, což se nám,
myslím, dařilo. V zatím posledním
zápase to nebylo úplně ideální, možná
jsme byli trochu unaveni, ale šli jsme
pozdě na balón a nevyhrávali osobní
souboje. Celkově ale hodnotím přípravu pozitivně. Přesto, že v této době
slovo ‚pozitivní‘ nevyznívá příliš dobře.“ (úsměv)
yy V útočné fázi
ázi hráčů
mírně ubylo, vrátil
se ale Jan Koudelka.
delka.
Jak vy osobně vidíte
ofenzivní sílu týmu
pro jarní boje?
„Odešel Kuba Rolinc, Zikl se vrátil
til zpět
do Líšně, takžee takový
klasický hroťák, ten ‚bijec‘ nám asi momentálně
omentálně
chybí. Vrátil se ale Honza
Koudelka, s nímž
mž se dá hrát
do nohy a je mozkem
zkem týmu,
hodně toho vymýšlí.
mýšlí. Góly
jsme ale stříleli a ukázalo se,
že nemusíme stavět pouze na útočnících, góly dávají i ostatní hráči, což je
důležité.“
yy Jarní porce utkání už je totožná
jako za normálního počtu týmů
v soutěži. Co očekáváte od jarní sezóny?
„O nějakém zápase jako o klíčovém
bych se nebavil, budeme zase hrát od
prvního do posledního zápasu a uvidíme, jak v konečné tabulce skončíme. Budeme se snažit hrát svoji hru,
jak tomu bylo teď v přípravě. Určitě se
nebudeme přizpůsobovat soupeři, spíš
budeme chtít, aby se soupeř přizpůsobil nám.“

PROSTĚJOV Doyen týmu, letos čtyřicetiletý
tý stoper Aleš
Schuster (na snímku) měl kvůli covidu pokažený
ený konec podzimní sezóny. O to víc se jistě těší na jaro, hráči
či v tomto věku
si užívají každý zápas. Dosavadní kapitán týmu
ýmu zhodnotil
exkluzivně pro Večerník právě končící zimníí přípravu a shrnul očekávání pro jarní druholigové boje.
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SK Líšeň
L
2019 – FC Vysočina Jihlava (pátek 2. 4., 16.30), FK Ústí nad
Labem – FC MAS Táborsko (pátek 2. 4., 18.00), FC Hradec Králové
Lab
– FFK Viktoria Žižkov (neděle 4. 4., 16.30), FK Fotbal Třinec – FK
Dukla Praha, 1. SK Prostějov – FC Sellier & Bellot Vlašim, FC
Duk
Slavoj Vyšehrad – MFK Chrudim, FK Blansko – FK Varnsdorf.
Slav
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FK Vysočina
V
Jihlava – FK Ústí nad Labem (pátek 19. 3., 18.00), MFK
Chrudim – FC Hradec Králové (sobota 20. 3., 10.15), FK Dukla Praha
Chr
– FFK Blansko (sobota 20. 3., 15.00), FK Viktoria Žižkov – 1. SK
Prostějov (sobota 20. 3., 15.00), FK Varnsdorf – SK Líšeň 2019, FC
Pro
MAS Táborsko – FC Slavoj Vyšehrad, FC Sellier & Bellot Vlašim – FK
MA
Fotbal Třinec.
Fot
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FK Ústí
Ú nad Labem – FC Sellier & Bellot Vlašim (pátek 12. 3., 18.00),
FC MAS
M Táborsko – MFK Chrudim (neděle 14. 3., 14.30), FC Hradec
Králové – FC Vysočina Jihlava (pondělí 15. 3., 15.00), FK Blansko – SK
Krá
Líšeň 2019, FK Fotbal Třinec – FK Varnsdorf, FC Slavoj Vyšehrad – FK
Líše
Viktoria Žižkov, 1. SK Prostějov – FK Dukla Praha.
Vikt
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FC Vysočina Jihlava – FC Slavoj Vyšehrad (pátek 5. 3., 18.00), SK
Líšeň 2019 – FC Hradec Králové (sobota 6. 3., 14.30), FK Blansko –
FK Fotbal Třinec (sobota 6. 3., 14.30), FK Dukla Praha – FK Ústí nad
Labem (pondělí 8. 3., 14.30), FK Viktoria Žižkov – MFK Chrudim,
FC Sellier & Bellot Vlašim – FC MAS Táborsko, FK Varnsdorf – 1.
SK Prostějov.
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sezóna 2020/2021 – jarní èást

LOS FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,

1. března 2021

nic. Trenér nám ale říká před každým
zápasem, že cíl je pořád stejný, chceme
hrát nátlakovou hru, fyzicky náročnou,
s tím přijdou i výsledky.“
yy V úvodním jarním kole vás čeká
nepříjemné cestování do Varnsdorfu. Co k duelu říci?
„Nikomu se jistě nechce cestovat takovou dálku, ale musíme to přetrpět,
k fotbalu to patří. Poslední dobou se
nám na severu Čech dařilo, ukázali
jsme tam naši sílu a věřím, že to i tentokrát potvrdíme.“

měli ofenzívu výrazně podpořit?
„Tak bude muset přidat David Píchal,
Honza Koudelka, Zapletal, Jurásek.
Prostě všichni tito hráči, kteří hrají na
postech nahoře. Budou se o to všichni
muset podělit. Zlatohlávek je bohužel
zraněný, nemocný. Budou to ale tito
hráči muset vzít na sebe. Je třeba, aby
pochopili, že jejich úkolem je, mimo
jiné, dostávat se do zakončení.“
yy Jak je na tom tým týden před zápasem s marodkou?

toušek a Langer, kteří prodělali virózu,
takže naskočili do zápasu až později.
Teď máme volný víkend, aby hráči zregenerovali, pořádně si odpočinuli a pak
budeme mít týden na to, abychom se
připravili a nabyli elánu a chuti hrát.“
yy V prvním kole vás čeká Varnsdorf, což je jeden z nejvzdálenějších soupeřů pro Prostějov.
„Neřeším to. Aspoň to budeme mít za
sebou, sedneme do autobusu a jedem.
Vzdálenosti nemá cenu řešit.“

PROSTĚJOV V polovině ledna
vydala Ligová fotbalová asociace,
která řídí profesionální fotbalové soutěže, aktualizovaný manuál
COVID-19 coby přílohu rozpisu
celostátních soutěží. Nejpodstatnější je, že utkání nadále probíhají
bez účasti diváků, oproti podzimu
tak nedochází k žádným větším
změnám. A nemělo by ani v souvislosti s novými vládními opatřeními. „Profesionální soutěže mají
mít pořád výjimku a za pravidelného testování formou PCR by měly
běžet dle plánu,“ potvrdil Večerníku František Jura, předseda 1.SK
Prostějov.
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FK Ústí nad Labem – FK Blansko (sobota 8. 5., 16.00), FC SlavojVyšehrad
– FK Varnsdorf (sobota 8. 5., 17.00), 1. SK Prostějov – SK Líšeň 2019
(sobota 8. 5., 17.00), MFK Chrudim – FK Fotbal Třinec (sobota 8. 5.,
17.00), FK Viktoria Žižkov – FC Sellier & Bellot Vlašim (10.15), FC MAS
Táborsko – FC Vysočina Jihlava, FC Hradec Králové – FK Dukla Praha.
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FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Slavoj Vyšehrad (17.30), FK Varnsdorf
– FC Vysočina Jihlava, FK Dukla Praha – FK Viktoria Žižkov, FK Fotbal
Třinec – FK Ústí nad Labem, SK Líšeň 2019 – FC MAS Táborsko, 1. SK
Prostějov – FC Hradec Králové, FK Blansko – MFK Chrudim.

pouze hráči, trenéři, členové realizačních týmů včetně technického
doprovodu, rozhodčí, vedení obou
klubů, zástupci řídícího orgánu soutěže a fotbalové
asociace, zástupci členských klubů
LFA na základě dohody s organizátorem utkání, další
osoby podílející se na organizaci a zabezpečení utkání a osoby zajišťující
zpravodajství. To vše v počtu maximálně 200 osob v rámci stadionu.

du. Vyloučeny jsou předzápasové fotografie i jakékoli ceremoniály. Hráči
a rozhodčí se před utkáním nezdraví
podáváním rukou a losování se provede pouze za účasti rozhodčího
a obou kapitánů. Přestože je v manuálu deklarováno, že hráči mají ihned po
utkání odcházet do kabin s naprostou
minimalizací jakýchkoliv kontaktních
pozdravů (podávání rukou apod.) se
soupeři a rozhodčími, z praxe televizních přenosů dobře vidíme, že třeba

slušníky družstva) mohou být během
utkání pouze
osoby uvedené v zápise o utkání a obsluha nosítek. Všechny osoby, které
vstupují na stadion, musí být změřeny
bezdotekovým teploměrem.
Podle aktuálního vývoje epidemie lze
předpokládat, že tato pravidla vydrží
po celou jarní sezónu, takže se nedá
předpokládat, že by se divák na druhou nejvyšším soutěž podíval přímo
na stadionu.
(tok)

FK Varnsdorf – FK Ústí nad Labem, FK Dukla Praha – FC Slavoj
Vyšehrad, SK Líšeň 2019 – FK Fotbal Třinec, FC Vysočina Jihlava –
MFK Chrudim, FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Hradec Králové, FK
Blansko – 1. SK Prostějov, FK Viktoria Žižkov – FC MAS Táborsko.
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FC SlavojVyšehrad – FCVysočina Jihlava, MFK Chrudim – FKViktoria
Žižkov, 1. SK Prostějov – FK Varnsdorf, FC MAS Táborsko – FC
Sellier & Bellot Vlašim, FK Ústí nad Labem – FK Dukla Praha, FK
Fotbal Třinec – FK Blansko, FC Hradec Králové – SK Líšeň 2019.
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FC Vysočina Jihlava – FK Viktoria Žižkov (pátek 14. 5., 18.00), SK
Líšeň 2019 – FK Ústí nad Labem (sobota 15. 5., 17.00), FK Fotbal
Třinec – 1. SK Prostějov (sobota 15. 5., 17.00), FK Dukla Praha
S účinností od 5. října 2020 je zakázá- Při nástupu na hrací plochu nadále tento pokyn se v podstatě vůbec ne- – FC MAS Táborsko, FK Blansko – FC Slavoj Vyšehrad (sobota 15.
5., 17.00), FK Varnsdorf – FC Hradec Králové, FC Sellier & Bellot
na přítomnost diváků na sportovních platí samostatný nástup obou týmů, dodržuje.
akcích. Utkání se tak mohou účastnit samozřejmě bez dětského doprovo- V technické zóně (u lavičky pro pří- Vlašim – MFK Chrudim.

Nová vládní opatření by neměly F:NL zastavit

yy Máte za sebou poslední přípravný zápas. Co jste chtěl během zimní
přípravy změnit? A podařilo se?
„Myslím si, že se pořád posouváme
dál v kombinaci a v držení míče. Myslím si, že hráči pochopili, že se takhle
fotbal dá hrát. Ale prostě ta schopnost
přenést to do mistrovských zápasů, to
si vždy ověříte až přímo v sezoně. Na
tomhle stále pracujeme. Ale vždycky
říkám: až mistráky ukážou, kam jsme
se v tom posunuli.“

I druhá nejvyšší soutěž stále bez diváků

ně když jsme pod tlakem, tak najednou ztrácíme míče, které jsme neztráceli. Ale bohužel. Za mě tam bylo
dneska strašně moc ztrát i bez tlaku.
Jako kdybychom byli nervózní.“
yy Zdálo se, že tam chyběly dlouhé míče po lajně a následné centry do vápna. Máte z utkání stejný
dojem?
„Neřekl bych úplně po lajně, řekl
bych, že tam chyběly náběhy dopředu. A to s tím samozřejmě souvisí.

FC Hradec Králové – FK Blansko (pátek 30. 4., 17.00), FK Ústí nad
Labem – 1. SK Prostějov (pátek 30. 4., 18.00), FC Vysočina
Jihlava – FC Sellier & Bellot Vlašim (pátek 30. 4., 18.00), FC Slavoj
yy Odvaha tam zjevně nechyběla, Ten přechod do útoku byl hodně yy Jak vnímáte střeleckou poten- „Zlatohlávek, Martin Sus, Straňák ještě
Vyšehrad – SK Líšeň 2019 (sobota 1. 5., 17.00), MFK Chrudim – FK
spíše přesnost…
složitý. A hra byla pomalá, vláčná. ci, vynikal hodně Jakub Matoušek. není hotový na přestup, s ním ještě neDukla Praha (sobota 1. 5., 17.00), FK Viktoria Žižkov – FK Varnsdorf
„Byla tam hrozná spousta ztrát. Hlav- Nemám to takhle rád.“
Vidíte tam ale i další hráče, kteří by počítáme. V týdnu netrénovali ani Ma(10.15), FC MAS Táborsko – FK Fotbal Třinec.
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FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové (pátek 23. 4., 18.00), FK
Varnsdorf – FC MAS Táborsko (neděle 25. 4., 17.00), FK Blansko – FC
Vysočina Jihlava (10.15), FK Dukla Praha – FC Sellier & Bellot Vlašim,
FK Fotbal Třinec – FC Slavoj Vyšehrad, 1. SK Prostějov – MFK
Chrudim, SK Líšeň 2019 – FK Viktoria Žižkov.
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MFK Chrudim – SK Líšeň 2019 (sobota 17. 4., 17.00), FC Slavoj
Vyšehrad – 1. SK Prostějov (sobota 17. 4., 17.00), FK Viktora
Žižkov – FK Ústí nad Labem (10.15), FC Sellier & Bellot Vlašim – FK
Varnsdorf, FC Vysočina Jihlava – FK Dukla Praha, FC Hradec Králové
– FK Fotbal Třinec, FC MAS Táborsko – FK Blansko.

,0-0 /&%Ú-&%6#/" )0%*/

FK Ústí nad Labem – FC Slavoj Vyšehrad (18.00), 1. SK Prostějov –
FK Dukla Jihlava, FK Varnsdorf – MFK Chrudim, FC Hradec Králové
– FC MAS Táborsko, FK Fotbal Třinec – FK Viktoria Žižkov, SK Líšeň
2019 – FK Dukla Praha, FK Blansko – FC Sellier & Bellot Vlašim.

,0-0 45Ė&%"%6#/" )0%*/

FC Vysočina
V
Jihlava – FK Fotbal Třinec (pátek 9. 4., 18.00), FC Slavoj
Vyšehrad – FC Hradec Králové (sobota 10. 4., 16.30), MFK Chrudim
Vyš
– FK Ústí nad Labem (sobota 10. 4., 16.30), FK Dukla Praha – FK
yy Máte pro jaro stanovený nějaký Varnsdorf (sobota 10. 4., 16.30), FK Viktoria Žižkov – FK Blansko
konkrétní cíl?
(10.15), FC MAS Táborsko – 1. SK Prostějov, FC Sellier & Bellot
„Zatím nám klubové vedení neříkalo Vlašim – SK Líšeň 2019.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Na velice lichotivém pátém místě vstupují prostějovští fotbalisté do jarních
bojů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
Čeká je o malinko větší porce utkání
než na podzim, kdy se odehrál tucet
kol, zbývá tedy ještě čtrnáct. V přesné
polovině budou všichni účastníci po
nadcházejícím víkendu, ve kterém se
utkají s posledním týmem, s nímž se
na podzim ještě nepotkali.
Takovou pozici po podzimní části
eskáčko zatím nemělo. Svěřenci trenéra Pavla Šustra mají bezesporu na
čem stavět. V jarní části, která bývá
vždy o něco obtížnější, budou jistě
chtít obstát a udržet si postavení na
čele druholigové tabulky.
Zatímco většina týmů využila zimní
přestávky a jejího přestupního okna
k posilování kádru, v případě Prostějova se tak úplně na první pohled
nestalo. Zejména v ofenzivě totiž odešlo víc hráčů, než přišlo. Místo Zikla,
Rolince a Šteigla přišel na hostování
z olomoucké Sigmy pouze mladík
Zlatohlávek, který je v kádru spolu
s Píchalem jediným na postu klasického útočníka. Pokračuje tak osvědčený
trend poslední doby, kdy realizační
tým sází na dravé mládí, i když nemá
ještě tolik potřebných zkušeností.
Ty v jarním kádru představuje hlavně
navrátilec Koudelka, kterému se sice na

.DSLW¿QHVN¿êNDRGKDOLOUHFHSWQDØVSøxQÇMDUR

O VÍKENDU MÁ ODSTARTTOVAT FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

fotbal extra - 19. díl

PROSTĚJOVSKO A znovu eskáčko! Dnešní díl oblíbeného
seriálu monitorujícího dění nejen v nejvyšších patrech fotbalu, ale zejména ve výkonnostních a amatérských soutěžích, si pro sebe uzmul jediný profesionální klub v regionu
– účastník Fortuna:Národní ligy1.SK Prostějov. Je k tomu
opodstatněný důvod. Už o víkendu má totiž druhá nejvyšší
soutěž v ČR svým dohrávaným 13. kolem z podzimní části odstartovat. Pokud se tedy na poslední chvíli nezmění
podmínky v souvislosti s vládními opatřeními. Zatím ale vše
nasvědčuje tomu, že stejně jako Fortuna:ligy i její sestřička
dostane zelenou.
Proto Večerník, jakožto mediální partner eskáčka, přispěchal se základním servisem před startem druhé poloviny
sezóny F:NL 2020/2021. A není to od nás zdaleka všechno!
Ještě podrobnější preview k jarním bojům pro vás připravujeme do příštího vydání, kde najdete například podrobné představení kádru a exkluzivní rozhovor se šéfem klubu
Františkem Jurou.
Ale ani tak neopomeneme pokračovat v monitoringu mládežnických soutěží. Jubilejní dvacátý díl bude patřit hodnocení talentů právě eskáčka a již brzy zavítáme i do dalších
míst prostějovského regionu.
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Obrana v Opavì
obstála
Opava (lv) – Druhým testem basketbalistů BK Olomoucko během ligové
přestávky byl duel na půdě Opavy,
která vyhrála 71:61, byť nastoupila
bez Jakuba Šiřiny. Hostům zase chyběl Nemanja Bezbradica a František
Váňa. Slezané bodově odskočili ve
druhé polovině úvodní čtvrtiny,
přesto Hanáci dokázali uhrát přijatelný výsledek. „Především v obraně
jsme odvedli dobrou práci. Škoda, že
se neujaly některé střely z nadějných
pozic, mohlo to být výsledkově ještě
lepší. Ovšem byla to především dobrá příprava s kvalitním soupeřem a to
jsme potřebovali,“ řekl po utkání kouč
Olomoucka Michal Pešta.

WWW.VECERNIKPV.CZ

basketbal/ﬂorbal

KORONAVIRUS U SOKOLŮ ODLOŽIL START NADSTAVBY

PROSTĚJOV Jednoznačný cíl si dali na začátku nadstavbové
části soutěže basketbalisté BK Olomoucko – opustit poslední místo v tabulce Kooperativa NBL. K tomu směřovala i příprava během třítýdenní přestávky, kdy se tým zaměřoval na
vylepšení obrany. Nakolik se to podařilo, si chtěli vyzkoušet
hned v prvním kole skupiny A2. Jejich utkání s Královskými
sokoly v Hradci Králové ale bylo odloženo kvůli koronavirovému onemocnění v kabině protivníka.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Je to pro nás komplikace. Tréninky
směřovaly k prvnímu zápasu nadstavby. Dělali jsme maximum, abychom odstartovali vítězně, získali
sebevědomí a jeli k druhému zápasu
v dobré náladě,“ posteskl si sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. „Museli jsme naše plány
trošku upravit. Je to ale realita a nic

Basketbalisté Olomoucka nechtějí
skončit poslední

s tím nenaděláme. Na naší snaze
dostat v následujících týdnech pod
sebe v tabulce nějaký tým se ovšem
nic nemění,“ dodal Pekárek.
Královští sokoli byli poslední tým
v lize, který odolával nákaze. Nakonec ale virus napadl i kralovehradeckou kabinu, ve které byli minulý
týden po prvním testování pozitivní
dva hráči. Následně celý tým a realizační tým nastoupily do karantény,
která byla nařízena do 4. března. Sokoli tak nemůžou nastoupit ani do
utkání druhého kola 3. března s Děčínem. „Doufali jsme, že si projdeme

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sezónou bez covidu. Bohužel nákaza
přišla, tak se musíme přizpůsobit.
Zdraví hráčů je na prvním místě.
Karanténa se výkonnostně podepíše
i na hráčích, kteří zůstanou negativní.
Návrat k zápasům tak nebude jednoduchý. Ale prošli si tím i jiné kluby,“
komentoval situaci kouč Královských
sokolů Lubomír Peterka.

Dalším soupeøem
budou Tuøi
Prostějov (lv) – O jediné vítězství
unikl svitavským Turům postup do
nadstavbové skupiny A1 a právě tento tým bude soupeřem hráčů BK
Olomoucko ve druhém kole skupiny
A2. Hrát se bude 3. března od 18:00
hodin na půdě soupeře. „Tuři mají
k dispozici kvalitní sestavu, ve které
jsou zkušení í mladí hráči. Šest hráčů
má dvouciferné průměry v počtu
bodů na zápas. Obranu čeká těžká
práce, musíme být rychlí a důrazní
pod vlastním košem,“ plánuje trenér
Hanáků Michal Pešta.

Novou situací se bude pochopitelně zabývat i vedení soutěže,
které bude hledat náhradní termín utkání mezi Olomouckem
a Hradcem Králové. To bylo zařazeno do charitativního projektu
České basketbalové federace Bez
faulů. Jasněji by z tohoto pohledu
mohlo být do konce týdne.

„Vše se jen o rok posunulo,“

æåÚÝqä»]åâçíneztrácí optimismus Viktor Vašát
ÚÛìèåïèïÚåĎëÞéëÞā
éëÞæâhëî
VILNIUS, PROSTĚJOV První
dvě minuty v národním týmu odehrál v závěrečném utkání evropské
kvalifikace kmenový hráč BCM
Orli Prostějov Richard Bálint (na
snímku), který v probíhající sezoně
hostuje v Brně. Premiéru v seniorské reprezentaci zažil ve vítězném
střetnutí proti Belgii, které Češi vyhráli 91:86 a úspěšně zakončili další
reprezentační blok.
„Za pozvání do reprezentace jsem
vděčný a jsem moc rád, že můžu být
na hřišti i mimo něj s těmi nejlepšími.
Jsem nadšený z další příležitosti a zkušenosti. Ty první minuty si budu dlouho pamatovat,“ prohlásil Bálint.
Talentovaný hráč byl na střídačce již
v předchozím kvalifikačním okně, proto se Dánsku na palubovku nedostal.
V následujícím reprezentačním bloku
to již vyšlo a díky zvládnuté koncov-

ce střetnutí měla premiéra
i vítěznou tečku. „Hlavním
cílem bylo hrát jako národní
tým, hrát dobře a pokračovat na naší
cestě. Druhým cílem bylo dát dvěma
třem novým hráčům nějaké minuty
a nechat je poznat úroveň mezinárodního basketbalu. Jsem rád, že se nám to
s nimi povedlo,“ komentoval nasazení
mladých hráčů trenér národního výběru Ronen Ginzburg.
Odchovanec prostějovského basketbalu Bálint prožívá průlomovou
sezonu. Během hostování v Brně pravidelně nastupuje do ligových zápasů.
Během základní části Kooperativa
NBL nevynechal ani jeden, na palubovce tráví v průměru patnáct minut
a je šestým nejlepším střelcem týmu.
Další kvalitní utkání odehraje v nadstavbové skupině A1, do které se Brno
kvalifikovalo ze čtvrté pozice.
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PROSTĚJOV Téměř před rokem, přesně 7. března, odehrál
dehrál pivot BK
ní v Kooperativa
Olomoucko Viktor Vašát (na snímku) poslední utkání
tat podstatně
NBL. Hodně se těšil na další sezonu, v níž měl dostat
větší prostor na palubovce. Proti se postavilo zraněné
aněné koleno,
kvůli němuž musel nadějný podkošový hráč na operaci
eraci a soutěžní
ročník pro něj skončil dřív, než začal. „Jsou věci, které
eré neovlivníte,“
krčí vyrovnaně rameny talentovaný plejer, jenž pracuje
cuje na tom,
aby se v příští sezoně k basketbalu vrátil.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ý
Ladislav VALNÝ

Foto: internet

„Máme pochopitelně radost, že se Richardovi daří. Je to dobré vysvědčení
také pro náš klub. Potvrzení, že u nás
umíme vychovat kvalitní hráče, kteří
mají ligovou úroveň a můžou se dostat
i do reprezentace,“ těší Bálintův úspěch
předsedu BCM Orli Prostějov Michala Müllera.
(lv)

yy Čekal jste, že vás zranění vyřadí na celou sezonu?
„Každý věří, že se po zranění vrátí
rychle do tréninku a zápasů. Poměrně rychle bylo jasné, že rekonvalescence potrvá dlouho. Nezbývalo nic
jiného než se s tím smířit. Nemělo
smysl se tím ubíjet.“
yy Zvažoval jste, že návrat zkusíte
nějakým způsobem urychlit?
„Ten zásah do těla nebyl úplně jednoduchý. Možná by se dal ušetřit
nějaký měsíc. Ale s rizikem, že se
koleno někdy zase ozve. To bych ne-

chtěl. Proto jsem se rozhodl,
dl,
že nebudu spěchat za kažždou cenu. Chci se dát sto-procentně dohromady, ažž
bude koleno v optimálním
m
stavu.“
yy Vracíte se v tyto dnyy
už do tréninku?
„Všechno jde krok za kro-m
kem... Pochopitelně jsem
m,
se neválel. Pracoval jsem,
e,
jak jen to šlo. Posiloval ruce,
ké
snažil se udržet v nějaké
kondici. Postupně jsem začal zapojovat celé tělo. Musím zase
zpět nabrat svalovou hmotu, pak už
půjde zatížit všechno. Člověk musí
být trpělivý.“
yy Zranil jste se na prahu sezony,
která pro vás mohla být průlomová. Zklamání už odeznělo?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Cítil jsem, že dostanu mnohem
větší prostor než v předešlých sezonách, a chtěl se prosadit. Dopadlo to
jinak, to se někdy stane. I proto chci
být nachystaný na přípravu před další sezonou a o své místo se poperu.
Šanci mám. Všechno se to jen o rok
posunulo.“ (pousměje se)

èGUM¾HNQTDCNQX¾WPKG
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PROSTĚJOV S dalším plánem,
jak zachovat soutěžní ročník
2020/2021 a zároveň sportovně
rozhodnout o postupech a sestupech, se představila Česká florbalová unie. Minulý týden uveřejnila
rozhodnutí výkonného výboru.
Podle něj vedení unie nadále počítá s tím, že se soutěže odehrají!
Nadále je ve hře i varianta, že by
se sezóna, která obvykle končí na
přelomu dubna a května, protáhla
až do letních prázdnin. I tak je už
prakticky jisté, že kluby přijdou
o část plánovaných utkání.
„Pokud bude možné soutěže zahájit
do víkendu 13. a 14. března, pokračuje se se zkrácenou základní částí

tak, aby bylo možné odehrát alespoň
padesát procent utkání. Na základě
výsledků zkrácené základní části budou stanovené postupy a sestupy,“
nastínilo aktuální plán vedení českého florbalu. Unie zároveň rozhodla
proplatit většinu nákladů klubů na
hráčské licence a startovné do soutěží. A to až do výše 100 procent.
Důležitými daty jsou pak sobota 22.
května a neděle 23. května. Pokud
se do té doby nebudou moci zápasy
rozběhnout, soutěže budou skončeny. V takovém případě unie slibuje
organizaci speciálních turnajů pro
zájemce. I pro tři kluby z Prostějovska – SK K2 Prostějov, FBC Playmakers Prostějov a Kostelec na Hané
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– by to znamenalo, že si ještě na jaře
zahrají.
„Chápu, že chtějí o sestupujících
a postupujících rozhodnout sportovní cestou, ale myslím, že čekají
moc dlouho. Když se začne například v půlce května, mají kluby měsíc
a půl až dva měsíce na dohrání. Ně-

kteří hráči hrají ve více kategoriích
nebo trénují a zároveň hrají. Což
by znamenalo velký zápřah, hlavně
když se nemůže trénovat. Myslím,
že ani kvalita nebude taková jako při
pravidelném tréninku,“ okomentoval rozhodnutí unie předseda „Playmakerů“ Lukáš Brumlík.
(sob)

sport
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PROSTĚJOV Je velkým volejbalovým
ovým nadšencem,
Ladislav Sypko již dlouhou řádku let trenérsky
renérsky vede ženyy
nice tohoto oddílu
TJ OP Prostějov ve druhé lize i mládežnice
ok, v jehož většině
v krajských přeborech. Za poslední rok,
vnala veškerý výkoronavirová opatření totálně odrovnala
konnostní sport, ho však vrozený optimismus
ptimismus citelně
opustil. A s další existencí sportovních
ích činností mimo
profesionální sféru to vidí dost bledě.

20042410643

yy Jak jste přijal rozhodnutí
Správní rady ČVS o předčasném
ukončení všech volejbalových
soutěží ČR 2020/21 kromě extralig dospělých?
„Hodně těžko, protože my jsme
s tímto druholigovým ročníkem
vůbec ani nezačali. A ten minulý se
nedohrál, když byl taky kvůli covidu zrušen několik kol před koncem.
Když to vezmeme celkově, tak výkonnostní, amatérský a hlavně mládežnický sport existoval za posledních dvanáct měsíců jen od května
do začátku října, což se zrovna
šestkových volejbalových soutěží
skoro netýkalo. A bohužel ani další
výhled do budoucna nevypadá vůbec růžově.“
yy Podle plánů ČVS se mají během jara uskutečnit alespoň náhradní soutěže, až to hygienická
opatření dovolí. Věříte v tuhle
variantu?
„Věřil bych strašně rád, ale když sleduju současný vývoj koronaviru, tak
mě veškerá víra bohužel opouští. Já
se snažím být za každé situace optimista, mám to v sobě. Co se však
týče covidu, bere jakýkoliv optimismus rychle za své. I v mém případě.
Nějakou náhradní soutěž v podobě
spojeného krajského přeboru sice
máme se soupeři předběžně domluvenou, jenže aby na ni došlo, musela
by se zdravotní situace v zemi včetně počtů nakažených docela rychle
zlepšit. A na něco takového to teď
rozhodně nevypadá. Tudíž asi v téhle sezóně nebude už nic.“
yy Jak nemožnost věnovat se
dlouhodobě svému sportu snášejí
vaše svěřenkyně?

„Některé
ré podobně jako já strašně těžce,
e, jiné to možná až tolik
netrápí. Záleží na individuálním vztahu
tahu každého člověka
ke sportování.
tování. Kdo volejbal
opravduu miluje, tak mu
prostě moc chybí a nemůže se dočkat,
očkat, až ho bude
moct zase
ase hrát. A určitě
se k němu
mu vrátí, jakmile
to půjde.
e. Kdo je však
volejbaluu oddaný na
nějakýchh sedmdesát neboo ještě míň
procent,, ten tře-
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MONTPELLIER, PROSTĚJOV
Na turnaji ve francouzském
Montpellieru se Jiřímu Veselému
příliš nedařilo. Česká tenisová
jednička po hladkém postupu do
2. kola prohrála s Němcem Peterem Gojowczykem ve třech setech
a do čtvrtfinále nepostoupila.
Veselý ve vyrovnaném duelu ztratil
své podání jen jednou v tiebreaku
druhé sady, který prohrál 4:7, a poté

➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Čerstvý vítěz turnaje z Egypta a hráč TK Agrofert
Jiří Lehečka se následně vydal do
Ruska a v Petrohradu se představí
na dvou turnajích kategorie challenger.
Ve finále egyptského podniku ITF,
kde plnil roli nasazené trojky, deklasoval Lehečka polského kvalifikanta

v úvodu třetího setu. Tehdy soupeř
využil na pátý pokus nabídnutý brejkbol a náskok už nepustil. „Zápas byl
hodně dlouhý, o vítězi ale rozhodlo
několik minut na přelomu druhé
a třetí sady. Na chvíli jsem vypadl
z tempa, a to při vyrovnanosti současného tenisu končí špatně,“ uvedl
hráč TK Agrofert.
Prostějovský tenista si alespoň částečně spravil náladu ve čtyřhře,

ve které společně s Romanem Jebavým postoupil až do semifinále.
„Odehráli jsme tři kvalitní debly, i to
se v dnešní době počítá,“ řekl Veselý.
(lv)

Pawla Ciase 6:1, 6:3. Devatenáctiletý Čech získal první set po šňůře pěti
her v řadě. Ve druhém setu se mu
pak povedlo vybojovat od stavu 2:3
sérii čtyř gemů v řadě a finále zakončil využitým mečbolem na returnu.
Duel Lehečkovi sedl a ke druhému
titulu v kariéře se prokousal za pouhých 47 minut hry. Svůj první titul
mezi profesionály oslavil minulý rok
na ITF v Praze.

Nyní se vydal na další tour do Ruska.
„Pokusím se uhrát co nejlepší výsledek. Nikdo netuší, jestli se sezona
přeruší, každý vyhraný zápas se hodí,“
prostějovský talent, který přesto
doufá, že na žádnou pauzu nedojde.
„Navzdory všemu, co se ve světě děje,
pořádají ITF a ATP stále více turnajů. Zdá se, že to mají pod kontrolou.
Doufám, že se turnaje budou nadále
konat,“ věří Lehečka.
(lv)

08l,
Montpellier - ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý - M. Ymer
(Švédsko) 6:1, 6:1, 2. kolo: Veselý - GoMRZF]\N 1ČPHFNR 
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ba za uplynulé
plynulé měsíce zjistil,
že mu nijak zvlášť neschází.
ončení zákazů jej znoA po skončení
vu hrát nezačne. Já jsem s holkama průběžně v kontaktu,
bavíme se spolu o přetrvávající
situaci a tyhle rozdíly v chuti
vrátit se k tréninkům vnímám.
0GOčåWUGPCVQFÊXCVLCMQD[X[LCFąQXCN
Podobné to určitě je ve všech tý- XÚTC\XGVX¾ąK.CFKUNCXC5[RMCe
Foto: Marek Sonnevend
mových sportech.“
yy Nemáte tedy obavy, abyste dali testování dvakrát týdně pro každépro příští ročník vůbec dohroma- ho, kdo bude chtít provozovat jakýdy družstva žen i juniorek OP?
koliv sport. Nemluvě o povinném
„Nedělám si žádné iluze, problém očkování. A kdo tohle dobrovolně
to rozhodně být může. Jedna věc podstoupí, navíc v dlouhodobém
je, aby se na podzim vůbec začalo, časovém měřítku? Kdo bude ochotprotože po zrušení celé této sezóny ný nebo schopný si něco takového
musíme být nachystaní bohužel na případně platit ze svých peněz?
cokoliv. Loni v létě jsme si mysleli, Mám prostě strach, že se neprofesijak už bude všechno v pohodě a že onální sport řítí do propasti. Nejen
další ročník určitě nějak proběhne, nám konkrétně se tak může stát,
přinejhorším aspoň částečně. A rea- že nebudeme mít s kým hrát, tohle
lita nás vyvedla z omylu. Teď je mož- může potkat jakýkoliv klub či oddíl.
né, že od letošního podzimu třeba Rozhodne celková situace, podmínzavedou povinnost pravidelného ky ke sportování.“
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PROSTĚJOV, PRAHA Obávaný přechod mezi dospělé skvěle
zvládá patnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová. Od začátku roku
odehrála patnáct zápasů, čtrnáct
z nich vyhrála. Ve skvělé formě
se představila v tuniském Monastiru, kde vyhrála dva turnaje
v řadě, když dominovala ve dvouhře i čtyřhře.
„V závěru minulé sezóny se podařilo postoupit do finále v Hamburku.
Tehdy to ještě nevyšlo, ale hned po
porážce mě napadlo, že příští turnaj už vyhraji. Povedlo se to hned
dvakrát za sebou,“ radovala se po
úspěšném vstupu do nové sezóny
tenistka.
Na začátku roku Fruvirtové patřila ve světovém žebříku WTA 749.
příčka, po tuniském turné se posunula na 510. pozici. V průběhu
dvou turnajů navíc v singlu neztra-

tila ani set a na
kurtu ničila jednu soupeřkuu za
pěch
druhou. Úspěch
patnáctileté
dal
tenistce dodal
btaké potřebenou porci sebevědomí.
ci
„Letos chci
bv ženském žebouříčku vystouejvýš
pat, co nejvýš
to půjde, vyhrát
juniorský
grandké tituly
slam, nějaké
ými a prostě
mezi dospělými
ovat,“ plánuje
se dál zlepšovat,“
Foto: internet
Fruhvirtová. „Chci si užížik na kkurvat každý okamžik
tu, jít od zápasu k zápasu,
dvoustého místa by to bylo pěkné,“
nehodlám počítat každé místo na naznačuje své letošní ambice velká
žebříčku. Ale možná někde kolem naděje českého tenisu.
(lv)
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