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A SLEZLY JÍ NEHTY
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Petr KOZÁK
2x Foto: František Omasta a Martin Zaoral
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Prostějovský bezdomovec Petr Zapletal (na snímku vlevo), který loni v červnu vzal
na staršího soka v lásce kladivo, stráví příštích osm let v kriminále. Trest mu aktuálně potvrdil Vrchní soud
v Olomouci, u čehož Večerník nechyběl. A zastihli jsme i samotnou oběť tohoto trestného činu! Pavel Látal
(na snímku vpravo) se svou ženou jsou poslední dva z celkem tří bezdomovců obývajících ruiny bývalých
garáží v blízkosti bývalého prostějovského fotbalového stadionu...
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Prostějov (mik) – Nepříjemnost
postihla prodejnu Billa ve Zlaté bráně.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce při úterní kontrole
zjistili, že se ve skladu objevil myší
trus. „Na jeden den jsme nařídili uzavření prostoru skladu, sama prodejna
však zůstala otevřena. Důvodem byl
výskyt myšího trusu, provozovna
nebyla zabezpečena proti pronikání
škůdců a na podlaze byly zjištěny nečistoty,“ objevilo se na internetových
stránkách inspekce. Ve středu už
zaměstnanci prodejny vše napravili
a sklad byl znovu uveden do běžného
provozu.

=DKU½GN½ÔLRzLOL
Prostějov (mik) – Šťasten ten, kdo
má zahrádku. V této obzvláště těžké
koronavirové době, kdy můžeme
vyjít ven jen v těch nejnutnějších případech, si drží neustálý optimismus
alespoň zahrádkáři. Těm nahrává již
poměrně teplé počasí a tak se chopili
rýčů, motyk a dalšího nářadí. „Já ani
nepotřebuji chodit někam ven do
města. Mám teď práce na zahradě, že
nevím, kam dřív skočit. Jediné štěstí,
že ji mám. A lituji těch, kteří bydlí třeba v panelácích,“ řekl Večerníku senior
z Vrahovic, který na své zahrádce nyní
tráví většinu dne.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
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Sami si nièí auta
Prostějov (mik) – V rámci blížící se
velké rekonstrukce Vrahovické ulice
probíhá v těchto týdnech již oprava
kanalizační sítě. Po výměně potrubí
jsou výkopy znovu ještě zakopávány
a nerovnosti ve vozovce zapraveny.
Místo asfaltu však na řidiče číhají již
úseky, které jsou zapraveny pouhým
štěrkem. Tady je rychlost jízdy omezena dopravními značkami na třicet
kilometrů v hodině, ovšem jen málokterý řidič ji dodržuje. „Jezdí po té
šotolině jako blázni a sami si ničí auta,“
utrousil muž, který stál na chodníku
ve Vrahovické ulici a nechápavě kroutil hlavou.

rubriky
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Martin ZAORAL
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PROSTĚJOVSKO Po urputných mrazech dorazila na Prostějovsko rychlá obleva, které dokázali
čelit jen ti nejodolnější. Během pár chvil se na zem složila celá armáda postavených sněhuláků
od dětí z celého regionu. Někteří jejich příbuzní však tuto pohromu zvládli zcela bez problémů.
Inu, někdy není třeba být jako kámen, stačí být tvrdý alespoň jako dřevo...

Agentura
Jaro už klepe na dveře a venku po ránu
zpívají skřivánci a další čurglové. Mnozí
Prostějované odložili zimníky snad už
definitivně do skříní, načež zálibně začali pokukovat po kraťasech a pantoflích.
A zatímco zahrádkáři už přemýšlejí,
co a kde vysadit, pracovníci technických
služeb se strachem sledují meteorologické předpovědi.
„Je sice úžasné, že je teď venku krásně
a teplo, ale já bych ještě zimní flintu do

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Kde se učit číst a psát? „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce,“ napsal Robert Fulghum. Faktem je, že zrovna číst
a psát ani tento americký spisovatel ve školce pravděpodobně ještě nezvládal. Nicméně aktuálně by se tomu nenaučil ani ve školce, ani v některé ze
základních škol, neboť kvůli zhoršené epidemické situaci byly téměř všechny
uzavřeny.
•• Úterý ••
Příliš pravdivý podraz. Podvod se obvykle pozná podle toho, že se snaží
vypadat až přehnaně pravdivě... Bohužel velmi špatně podvodníka Antonína
Proksche odhadla jedna z obyvatelek Hamer, která mu postupně půjčila 420
tisíc korun, její dcera k tomu přidala dalších 100 tisíc korun. Peníze jim však
ani po urgencích nevrátil, stanul za to před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Trest za nezájem. „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To
je trestem za neochotu podílet se na politice,“ varoval nás všechny řecký politik
Platón. Bývaly časy, kdy politici platili za všeobecně uznávané osobnosti. Patřil
mezi ně také Jan Podivínský. Syn smržického starosty působil i v Moravském
zemském sněmu. Jeho dcera Pravoslava se stala matkou vědce Otty Wichterleho a sochařky Hany Wichterlové. Jan Podivínský zemřel před 97 lety.
•• Čtvrtek ••
Na čem záleží. „Na tom, kolik máš let, až tak moc nezáleží, důležité je, jestli jsi zdravý a co děláš pro to, abys zdravý zůstal,“ komentovala mé 40. narozeniny moje maminka, která, jak je všeobecně známo, má vždycky pravdu.
•• Pátek ••
S pokorou na vrchol? Aby člověk zdolal ty nejvyšší vrcholy, potřebuje
více pokoru než odvahu. Právě vrchol sezóny stojí před prostějovskými volejbalistkami, které prvním zápasem s Olympem Praha vstoupily do extraligového play-off. Ve vzájemném souboji rozhodně nepatřily k favoritkám.
•• Sobota ••
Nikdo už to rok nebere. „Ještě se vaří a zdá se, že nám chutná. Volaná
srdce jsou dočasně nedostupná,“ zpívá Marek Eben v písni Nikdo to nebere. Známý moderátor, ale také autor a interpret pozoruhodných písní
vystoupil přesně před rokem se svými sourozenci před zcela zaplněným
sálem prostějovského Společenského domu. Jednalo se o poslední podobně velkou kulturní akci na hodně dlouhou dobu.
•• Neděle ••
Jak být šťastný s prezidentem. „Honbou za štěstím se nikdo šťastný nestal,“ upozornil Tomáš Garrigue Masaryk. První československý prezident
se narodil v Hodoníně přesně před 171 lety. Jeho socha stojí před radnicí
na hlavním prostějovském náměstí, které nese právě jeho jméno.

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

1HVPtXæVQĚæLW'RäODVŢOLStVHN
žita neházel. Kolikrát v minulosti sněžilo ještě v dubnu. A to by byla katastrofa
pro naše město,“ řekl Agentuře Hóser
Jeroným Vrabec, šéf technických služeb
v Prostějově.
Proč se ale bát toho, že přijde ještě nějaké
ochlazení? „Letošní zima byla ukrutná,
takže jsme spotřebovali veškeré zásoby
soli i písku. Nemáme už nic! Pokud ještě
bude sněžit, jsme v prdeli,“ vysvětlil Vrabec s tím, že si už vrabci na střeše cvrlikají
o tom, že v případě nečekané sněhové nadílky zůstane sněhová peřina na chodnícíchisilnicíchvProstějověbezpovšimnutí.
„Tuto zprávu jsme už taky dostali a jsem

KRIMI
Ü½NGJ

Další případ podvodu z virtuálního prostředí šetří hospodářská
kriminálka. Tentokrát jde ale
o megapodvod! Jak Večerník
pravidelně informuje, případů
podvedených lidí, kteří si objednávají zboží přes internet, neustále přibývá. Další obětí se stal
muž středního věku, který chtěl
prostřednictvím internetového
portálu koupit vozidlo Ford
Ranger.

440 000
Motorista si auto nejen objednal
a s prodejcem si dohodl termín
určení, ale požadovanou sumu
440 tisíc korun také předem poslal. A to udělal chybu! Žádné
vozidlo mu dodáno nebylo a prodejce se stal nekontaktním. Zřejmě navždy...

www.
vecernikpv
.cz

z toho úplně paf,“ zareagoval první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal, který se přece jen snaží případnou
kalamitní katastrofu odvrátit. „Posypová sůl je dnes těžko k dostání, ani Poláci
už nemají žádné zásoby, protože ji spotřebovali do masa a uzenin. Snažíme se
tedy objednat alespoň písek. Bojím se
však, že než nám ho Afričané ze Sahary
dodají, může být už pozdě,“ krčí rameny
první náměstek primátora, který je na
radnici zodpovědný za sníh, déšť a vítr
ve městě.
Zástupci magistrátu se shodují v tom,
že pokud přece jen ještě napadne sníh,

bude se muset čekat, až roztaje. „Jelikož už nemáme nic na zimní údržbu
komunikací, budeme muset v případě
sněžení vyzvat obyvatelstvo, aby nevycházelo z domovů. A řidiče, aby auta
nechali tam, kde je zaparkovali. Jednoduše řečeno, nesmí sněžit,“ uzavřel Jiří
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Zábava v Kolářových sadech. Alespoň něco se děje a můžeme si to užít!
V této těžké době je každé vyžití velice
vyhledávané a nyní díky Ekocentru Iris
můžeme prožít atraktivní chvíle v Kolářových sadech. Ochránci přírody
zde připravili mezigenerační stezku ve
formě hravých aktivit a informačních
zastavení pro děti i dospělé.
&21É68',9,/2«
Majitel rekonstrukci odmítl. Přestože se na konci roku zdálo, že Správa železnic podle svého slibu sama zrekonstruuje budovu místního nádraží, nyní
je všechno jinak. Protože se objevil soukromý zájemce o koupi této chátrající
nemovitosti, dojde podle všeho k prodeji. Jakou roli v tom bude hrát město,
zůstává stále nejasné.
=$&+<7,/,-60(

5

Přestože se při jednání strhla pořádná mela a někteří zastupitelé tento
projekt odmítali, vedení magistrátu
v brzké době zprovozní ve městě
pět stacionárních radarů na měření
rychlosti vozidel.
=$8-$/1É6

MARCELA
LABANOVÁ

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.

MICHAL VOJTUŠ
se narodil 22. června 1990 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 25. února 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35 let, měří mezi
180 až 185 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědé krátké vlasy.

(QVQCTEJÊX/.CDCPQXÆ

V roce 2007 se jako vůbec první Češka zúčastnila 22. ročníku extrémního
šestidenního pouštního Marathon
des Sables, který se koná na Sahaře
v okolí marockého města Warzazát.
Během něj v poušti uběhla zhruba
250 kilometrů, přičemž si všechno jídlo i vybavení nesla na zádech. Před lety
zakotvila v místní částí obce Hvozd ve
Vojtěchově, kam dodnes dojíždí.
Exkluzivní rozhovor čtěte
na straně 14!
=$6/(&+/,-60(«

„HRÁČI UŽ
POMALU NEMAJÍ
NOSNÍ DÍRKY“
Předseda 1. SK Prostějov František
Jura takto okomentoval četnost PCR
testů na COVID-19 nejen během zimní přípravy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

2/-1 °C

¶WHUÙ

6/-1 °C

Gabriela
Františka

Støeda

ŽANETA LAKATOŠOVÁ
se narodila 18. července 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. března 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 45
let, měří mezi 168 až 172 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
rovné vlasy.

8/0 °C
Viktorie

Ètvrtek

11/2 °C

Pátek

11/5 °C

Sobota

12/4 °C

Nedìle

13/3 °C

Anděla
Řehoř
Růžena

Rút a Matylda
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák.
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Vedoucí redaktor: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Redaktor sportu a zpravodajství: Michal Sobecký (sport@vecernikpv.cz). Telefonický kontakt na oddělení zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851.
Grafické oddělení: Zuzana Brázdilová (grafika@vecernikpv.cz), Kateřina Marková (graficka@vecernikpv.cz), Zdeněk Tesař (grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa a zástupkyně provozního ředitele: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz).
Řádková inzerce, předplatné a soutěže: Lenka Rychlíková (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník“ je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

2
,
)
,
3
1
/
*
0
,
1
2

&)
)

7
zpravodajství

8. března 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

RQNKEKUVÆRQP÷OQR÷VR¾VTCNK

PROSTĚJOV Od konce ledna policisté hledali šestatřicetiletého
Zbyňka Fojtka z Pěnčína. Ten nechvalně proslul zejména zapálením auta s mrtvolou podnikatele,
jemuž dlužil peníze. Navzdory
tomu se mu vraždu nikdy prokázat
nepodařilo. Nelze se ani moc divit,
že po svém propuštění řádil dál.
K tragické události došlo v srpnu 2008,
kdy byl ohořelý automobil s mrtvolou
muže poskytujícího nebankovní úvěry objeven nedaleko Branné v Jeseníkách. K jeho zapálení se pod tíhou

důkazů přiznal Zbyněk Fojtek, který
muži v té době dlužil čtyři sta padesát
tisíc korun. Tělo bezmála dvoumetrového muže bylo spáleno natolik, že
se nepodařilo zjistit přesnou příčinu
jeho úmrtí. To soudu výrazně komplikovalo situaci při dokazování možné
vraždy. Ve finále to vedlo k tomu, že
Zbyněk Fojtek byl odsouzen pouze za
poškozování cizí věci, přičemž roční
trest si odseděl v rámci vazby. Po rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci
byl na konci roku 2009 definitivně
propuštěn na svobodu.
Tam však příliš času nepobyl. Netrvalo
dlouho a byl vzat opět do vazby kvůli

přepadení dvou olomouckých heren,
k čemuž došlo v únoru 2010. Ještě
za mřížemi vazební věznice stihl Fojtek
naplánovat přepadení manželky svého
tehdejšího spoluvězně. K tomu došlo
bezprostředně po jeho propuštění.
Za oba trestné činy byl nakonec odsouzen k celkem pěti letům vězení.
O jeho dalším osudu již toho příliš
mnoho známo není. Firma někdejšího mladého podnikatele a politika
skončila loni v likvidaci. Aktuálně

je stále jednatelem prostějovské společnosti Aleppo Link System, na niž však
již před deseti lety byla vedena exekuce.
Aktuálně se zřejmě pohybuje na
svobodě. Od úterý 26. ledna 2021
se totiž Zbyněk Fojtek po letech opět
dostal do hledáčku policejní pátračů.
Kriminalistům se jej však zřejmě podařilo najít. Koncem února už jméno
šestatřicetiletého muže v oficiální databázi hledaných nefigurovalo. „Ke
konkrétním osobám se zásadně nevyjadřujeme,“ odmítl Večerníku sdě(QVQITCHKG<D[ÿMC(QLVMCUGPGF¾XPQQDLG- lit cokoliv bližšího František Kořínek,
XKNCXFCVCD¾\KQUQDRQPKEJåLGX[JN¾wGPQ
R¾VT¾PÊ
(QVQ2è4 tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. (mls)
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Rozsudek nad Šindýlkem nepadl
YyLMvAHO:My
>yFNLsvědkyni
=>:E>KyLKlíčovou

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zatím nic. Takový je výsledek více
jak rok trvajícího procesu s drogovým dealerem Lukášem Šindýlkem . Během dlouhé série
hlavních líčení postupně vypovídalo zhruba
šest desítek svědků. Dva z nich se policistům
stále ještě nepodařilo předvést. Zejména výpověď Moniky M. je pro celou záležitost klíčová.
Minulé úterý 2. března pokračovalo hlavní líčení
v procesu s Lukášem Šindýlkem. Je to přitom již
více jak dva roky, co podmíněně odsouzeného
drogového dealera navštívilo v Krasické ulici policejní komando. Před více než rokem byla k soudu
podána obžaloba, která jej viní z toho, že ve velkém prodával nebezpečný pervitin. Obžalovaný,
jenž měl v soudní síni očividně problém s dýcháním v respirátoru, si na úvod soudkyni postěžoval
na svůj zdravotní stav i na redaktora Večerníku.
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Koronavirová epidemie dopadá na
nás všechny a spoustu starostí mají
také rodiče menších dětí. Musejí totiž řešit, jak budou kluci a holky trávit volný čas. Proto jsme se s kolegy
z městské samosprávy rozhodli prozatím neuzavřít prostějovská dětská
hřiště. Chceme dát rodičům a prarodičům více možností, jak děti zabavit.
Vyrazit každý den na čerstvý vzduch
je důležité pro všechny. Pokud to bude
jen trochu možné, naše hřiště zůstanou otevřená. Důležitou podmínkou
ovšem je, aby jejich návštěvníci dodržovali hygienická nařízení, dbali
na rozestupy a měli chráněné dýchací
cesty. My se naopak postaráme o častou dezinfekci hřišť a budeme ve zvýšené míře dohlížet, jak jsou aktuální
zásady dodržovány.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

„V pondělí vyšel v novinách článek a mně nyní
hrozí, že nebudu mít kde bydlet. Majitel domu
u nádraží, kde po propuštění z vazby žiji, mi totiž
odmítl prodloužit nájem. Moji kamarádi za mnou
už nechtějí jezdit, protože jsou označováni za feťáky,“ rozčiloval se Lukáš Šindýlek.
Více toho úterní jednání bohužel nepřineslo. Na
programu přitom měl být v první řadě výslech
dvou svědků, kteří se dosud k soudu nedostavili. Zajistit jejich přítomnost se však nepodařilo
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
A TEL.: 608 960 042!
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Co se stalo u Ptení?
PTENÍ Na silnici v zalesněném
úseku mezi Ptením a Suchdolem
došlo uplynulou sobotu 6. března
o půl jedenácté k závažné dopravní
nehodě. Řidič škodovky nezvládl
řízení, vyjel z komunikace do lesa,
kde vozidlo narazilo do stromu.
„Zasahovali jsme u dopravní nehody
s nutností vyproštění dvou zraněných
osob. Na místě také přistál vrtulník
letecké záchranné služby,“ vyťukal
twitterový účet HZS Olomouckého

se policistům předvést nepodařilo

35267ħ-296.e+2
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kraje, dle něhož hasiči dále provedli
nutná bezpečnostní opatření a také
kontrolu úniku provozních kapalin.
Zatímco řidička byla odvezena sanitkou do prostějovské nemocnice
na oddělení traumatologie s poraněním hrudníku, spolujezdce transportovala letecká záchranná služba
na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Olomouc. Muž měl silně
zhmožděné rameno a dolní část zad.
(mik)
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ani policistům. „Musím trvat na výslechu MonikyM.
Nějaký čas s obžalovaným bydlela, je tak z mého pohledu jednou z klíčových svědkyň,“ vysvětlil státní
zástupce Ivo Černík dozorující celý případ.
Rozsudek proto ani tentokrát nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na pondělí 8. března,
tj. dnes.
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Pøedstavujeme druhého tvùrce aktù,
který bude vystavovat s Janem Saudkem
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Výstava bude probíhat od 3. èervna do
5. záøí. Posílejte!
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vizitka regionálního autora pro výstavu
s Janem Saudkem
Proè fotím

Baví mì to, nadšení pro fotografii
jsem zdìdil po svém dìdovi.

Vzkaz pro pana Saudka

Mùj sen je vyfotit si nejvìtšího fotografa, tak snad vás pøemluvím.

PETR
SLÁDEK
(38)
Bydlištì

Prostìjov

8[DTCP¾HQVQITCHKGFQMQPCNGPCXQ\WLGRQEKVP¾XTCVW\MTWVÆ\KO[FQVGRNCFQOQXC

(QVQ2GVT5N¾FGM

21030210247

Martin ZAORAL

3
REDAKCE

4

8. března 2021

PO STOPÁCH

pohled zpátky

WWW.VECERNIKPV.CZ

STARÉHO

1Ė1"%6

STÍNY MINULOSTI
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Domov pro lidi s roztroušenou sklerózou
KJCü=@I<*<MD@1@M@UD@
ČECHY POD KOSÍŘEM Je tomu
již více jak deset let, co Václav Obr
objevil v Napajedlech největší
smuteční kočár na světě vyrobený
plzeňskou firmou Brožík a syn.
Další dva roky trvala jeho kompletní obnova, na níž se podíleli
řemeslníci ze všech koutů republiky. Velkolepý skvost byl odhalen
v rámci slavnostního otevření depozitáře muzea 28. září 2012. Od
té doby Čechy pod Kosířem neopustil. Nyní se však jedná o tom,
že by se to po letech mohlo změnit.

Majitel Muzea kočárů dostal nabídku od tvůrců dvoudílných historických velkofilmů zachycující nejdůležitější okamžiky ze života Marie
Terezie. „Oslovili mě, zda by kočár
nemohl být využit pro natáčení
posledního dílu ze série o této významné panovnici, konkrétně pak
jejího pohřbu. Upřímně řečeno,
zatím si to nedovedu úplně představit. Kočár je sice funkční, nicméně
neexistuje nákladní automobil, který by byl schopný takový kolos převézt na místo natáčení. Návěs na něj

by se zřejmě musel nechat vyrobit.
Navíc by kočáru určitě neprospělo,
kdyby zmokl,“ uvažoval při naší návštěvě Václav Obr, který však uznal,
že se jedná o hodně prestižní záležitost.
Nebyla by to přitom jeho první
spolupráce s filmaři, jeden z exponátů jeho muzea si například zahrál ve filmu o slavné rakouské císařovně Sissi. „Marie Terezie se má
natáčet v létě, třeba se do té doby
podaří něco vymyslet,“ usmál se
Obr.
(mls)

ve Svatoplukově ulici

je zas o kousek blíž

PROSTĚJOV Působí to jako vysněný projekt, jehož vznik se vznáší v oblasti snů! Na druhou stranu
toto zařízení by po svém vybudování o klienty určitě nouzi nemělo.
Zchátralá budova kláštera Milosrdných bratří na začátku Svatoplukovy ulice by mohla jednou sloužit
jako domov pro lidi s roztroušenou
sklerózou. Rozsáhlý projekt je již na
papíře hotový a aktuálně žádá o stavební povolení. Náklady na jeho realizaci by se měly pohybovat ve výši
zhruba 400 milionů korun. Podaří-li se tuto částku získat, rozplyne se
0GLX÷VwÊUOWVGéPÊMQé¾TPCUX÷V÷D[NXFGRQ\KV¾ąK/W\GCMQé¾TčUNCXPQUVP÷QFJCNGPDąG\PC1FVÆFQD[èGEJ[ i jeden výrazný STÍN MINULOSTI
RQF-QUÊąGOPGQRWUVKN
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
poblíž centra Prostějova.

Napsáno
SĊHG

7. 3. 2011
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Budova kláštera je dominantou
Svatoplukovy ulice již bezmála tři
sta let. Klášter byl založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna
za uzdravení jejího syna v roce
1727. Mnozí z Prostějovanů pamatují doby, kdy v objektu fungoval
Domov důchodců či lékárna. To je
však již dávno pryč a zhruba čtvrtstoletí rozsáhlá budova chátrá. Lidé
v ní najdou pouze plesnivé zdi, opadávající omítku a areál zarůstající
trávou.
Před čtyřmi roky vzplanul pověstný
plamínek naděje na konci tunelu.
Novým majitelem budovy se stalo

olomoucké arcibiskupství. Jeho
zástupci vzápětí představili hodně zajímavé plány. „Rádi bychom
vybudovali domov pro pacienty
postižené roztroušenou sklerózou.
Tato zákeřná nemoc napadá mladé
lidi mezi dvacátým a čtyřicátým
rokem života, kteří se postupně
stávají zcela invalidní a zůstávají odkázání na péči svého okolí.
V důsledku nemoci se jim často
rozpadají manželství a zůstávají
v osamění,“ vysvětlil Jindřich Suchánek, který přípravě projektu
zasvětil několik let svého života.
>>dokončení na straně 17
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A je to tady! V Prostějově brzy
zmizí z povrchu zemského další
nemovitost, na kterou jsme si za
uplynulá desetiletí zvykli jako
na něco, co k městu neodmyslitelně patří. Jenže budova bývalého Obchodního zásilkového
domu Dona už hodně dlouho
chátrá, navíc téměř vyklizený
interiér demolují a rozkrádají
bezdomovci...
Minulý týden obdržela tehdy ještě
neznámá brněnská firma od stavebního úřadu prostějovské radnice
povolení k demolici objektu. Ale
jak se Večerníku podařilo v pátek
zjistit, za bouráním stojí společnost

ve vlastnictví vietnamských podnikatelů. A ti na záhy uvolněném pozemku hodlají vybudovat další obří
obchodní centrum. Či vietnamskou
tržnici, chcete-li. „Mohu potvrdit, že
prostějovský stavební úřad demolici
budovy Dony povolil. Bude zbourán
celý objekt s výjimkou nemovitosti,
ve které funguje knihkupectví. Město ovšem jinak nemůže demolici
a následnou výstavbu obchodního
centra ovlivnit. Jde o soukromou
investici,“ sdělila nám Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu
Prostějov. Večerník dále vypátral, že
Vietnamcům při shánění různých
povolení vydatně pomáhá Prostějo-

van inženýr Šikula. „Ano, je to pravda, pomohl jsem brněnské obchodní společnosti O.H.Y. s vyřízením
povolení k demolici Dony. Majitelé
této firmy zde chtějí postavit obchodní centrum. Víc bych aktivity
této společnosti nechtěl komentovat, ani k tomu nejsem kompetentní,“ sdělil nám do telefonu inženýr
Šikula. Podle obchodního rejstříku
stojí za zmíněnou společností s ručením omezeným z Brna pan Pham
Thanh Long z Vietnamské socialistické republiky. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude celou záležitost pečlivě sledovat a postupně čtenářům
přinášet další informace.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Tato zpráva tehdy vyvolala obrovský poprask na veřejnosti. Jak je ale
možné, že slavná budova Dony stojí dodnes? Přestože demoliční výměr
je stále platný, majitel se do této doby ke zbourání významné prostějovské nemovitosti neodhodlal. A navíc je naprosto nedosažitelný či spíše
nezvěstný. Dovolat se totiž do Vietnamu a najít Pham Thanh Longa
je svízelné i pro úřady, natož pro další osoby, které by se o záměru demolice chtěly dozvědět něco více. Jeden z významných prostějovských
architektů dokonce už vypracoval projekt nového obchodního centra
ve Svatoplukově ulici, ten mu však již deset let leží v šuplíku. Jaký tedy
bude další osud Dony, zůstává stále ve hvězdách...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Studentská ulice
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Příště: Tylova ulice
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Opilecký rekord
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Podle strážníků jde o letošního rekordmana! Minulý čtvrtek 4. března v patnáct hodin bylo přijato
oznámení o ležícím muži u domova pro seniory a vyslaní strážníci
opravdu nalezli na zemi spícího
čtyřicetiletého muže. Ten nebyl
schopen normálně komunikovat,
byl z něj cítit alkohol a vykazoval
známky silné opilosti. Hlídce se
podařilo u něj provést dechovou
zkoušku. Výsledná naměřená
hodnota 4,51 promile alkoholu
byla překvapující. Přivolaná Zdravotnická záchranná služba po
vyšetření rozhodla o převozu do
nemocnice.

Smetanu vypil,
respirátor neměl
Na oběd si v sobotu 27. února zašel
N
do jednoho z prostějovských supermarketů osmašedesátiletý muž.
Těsně před dvanáctou hodinou si
na prodejní ploše vzal z regálu smetanu a celou ji zkonzumoval. Asi se
mu nezdála moc dobrá, jelikož při
odchodu prošel pokladnami bez zaplacení. Přivolané hlídce se na místě ke konzumaci přiznal. Nesouhlasil však s tím, že by se dopustil
svým chováním protiprávního jednání a vypitou smetanu v hodnotě
25,90 korun odmítl uhradit. Dále
neměl při pohybu uvnitř obchodu nasazený ochranný prostředek
dýchacích cest. Strážníci veškeré
zjištěné skutečnosti zadokumentovali a oznámili správnímu orgánu
k projednání.

Holdovali alkoholu
Uplynulou středu 3. března v půl
U
šesté večer bylo na linku 156 přijato
oznámení o porušování vládních
nařízení. Do nahlášené ulice byla
vyslána hlídka. Ta nalezla muže
a ženu ve shodném věku jednapadesát let, jak konzumují alkohol.
Pár byl poučen o platném zákazu
požívání všech alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
Po ověření totožnosti a zjištění
všech potřebných údajů k projednání přestupku byla záležitost vyy
řešena uložením pokuty příkazem
na místě.

Rozebírali auto
Hlídka vyjížděla ve čtvrtek 4. března prověřit oznámení o dvou mužích, kteří mají rozebírat vozidlo
u bývalých jezdeckých kasáren. Ve
dvorním traktu přilehlých domů
nalezla dvojici, jak po částech rozebírá osobní automobil. Některé
díly vozidla ležely vedle něj na
zemi. Hlídce se podařilo zjistit,
že čelní sklo, molitan ze sedadel
a těsnicí gumy vhodil jeden ze
dvojice mužů přes zeď do objektu
bývalých kasáren. Déle bylo ověřeno, zda vozidlo není buď kradené,
nebo v pátrání s negativním výý
sledkem. Dvojici bylo vysvětleno,
jakým a hlavně zákonným způsobem se likviduje vozidlo. Pachatelé
ve věku devětadvacet a osmadvacet let přislíbili, že vše uklidí. Jejich
nevhodný způsob likvidace motorového vozidla byl oznámen správv
nímu orgánu pro porušení zákona
o odpadech.

Policie řeší obří podvod,
internetový obchod nevyšel...

PROSTĚJOV Týden co týden policie
informuje o množících se podvodech
z virtuálního prostředí. Není se co divit,
obzvláště v současné těžké době plné
protikoronavirových opatření většina
lidí nakupuje různé zboží přes internet.
A úměrně s tím roste také počet„obchodníků“, které však lákají jen lehce nabyté
peníze. Své o tom ví muž středního věku
z Prostějovska, který naletěl podobnému
podvodníkovi a přišel o statisíce korun.

AUT

.521,.$
“Dýchal“ až na služebně

Michal KADLEC
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V poslední době policisté řeší internetové podvody, jejichž oběti hlásily škody v jednotkách
tisíců korun. Ovšem případ z předminulého týdne je úplně jiná káva! Vyznavač silných vozidel
zabrousil na web a zlákala ho výhodná nabídka.
Ta se přece nemůže odmítnout...
„O částku necelých 440 tisíc zřejmě přišel muž ve
středních letech z Prostějovska, který si prostřednictvím internetového portálu objednal a zaplatil

vozidlo Ford Ranger. Prostřednictvím e-mailu
se s prodávajícím domluvil na podrobnostech
o doručení vozu a platbě, která proběhla třiadvacátého února,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Muž se ale žádného auta nedočkal a vzápětí se
nemohl ani dovolat či jinak kontaktovat člověka,

=¿ND]QËNE\OYREFKRGøN¿U¿Q

se kterým byl na obchodní transakci dohodnut.
„Po převodu peněz podle oznamovatele ustala
veškerá korespondence a prodejce se odmlčel.
Auto nikdo nedoručil a zřejmě ani nedoručí.
V souvislosti s výše uvedeným jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu
podvodu s osmiletou trestní sazbou,“ sdělil policejní mluvčí.
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PROSTĚJOV Protikoronavirová opatření v praxi? V některých
případech může dojít i k násilí!
O tom svědčí případ, který řešili
strážníci městské policie v jedné
z prodejen v centru Prostějova.
Muž v obchodě byl upozorněn na
to, že ve frontě u pokladny nestojí potřebné dva metry od jiného
zákazníka. Člen ochranky za to
dostal pěstí!
„I požádání o dodržení bezpečné
dvoumetrové vzdálenosti v dnešní
době se může vyvinout úplně jinak, než bychom mohli očekávat.
Strážnici byli v sobotu šestadvacátého února v poledne přivoláni do
obchodu v centru města k fyzickému napadení. Incident se odehrál
ve frontě u pokladny. Ostraha obchodního domu upozornila zákazníka, který čekal na zaplacení, aby
zachoval rozestup dva metry od

GDOSěVWt
dalšího nakupujícího. Jeho připomínka se však nesetkala s pochopením,“ konstatoval Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Podle něj byla reakce zákazníka okamžitá. „Muž udeřil člena ochranky
prodejny pěstí do obličeje. Tento
fyzický útok se obešel bez zranění
a také nevznikla žádná škoda na majetku. Jednačtyřicetiletý muž je ovšem podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Své chování bude
vysvětlovat u správního orgánu, kterému byla celá záležitost oznámena,“
uvedl Zapletal.
(mik)

PROSTĚJOV Svědomitá matka?
V tomto případě tedy rozhodně
ne! Strážníci byli přivoláni k totálně opilé ženě, která si vyšla s kočárkem na procházku a vezla dvacetiměsíční dítě. Alkoholem byla
ovšem zmožená natolik, že padala
na zem a způsobila si zranění. Celou záležitost bude kromě správního orgánu řešit i sociálka.
„Na údajně silně opilou ženu s kočárkem byli strážníci upozorněni v pondělí prvního března před dvacátou
hodinou prostřednictvím tísňové
linky 156. Do uvedené lokality byla
ihned vyslána hlídka. Ta na místě
zjistila, že žena je skutečně v silně
podnapilém stavu a není schopna
kontrolovat své chování. Při vycházce
s kočárkem, ve kterém vezla dvacetiměsíční dítě, několikrát upadla na
zem. Následkem těchto pádů si způ-

VEZLA
BATOLE,
PADALA
NA ZEM

sobila odřeniny v obličeji a na rukou,“
řekl Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Nesvědomitou matku, která se pomalu ani neudržela na nohou, si strážníci
vzali do parády. „Dotyčná byla vyzvána k provedení dechové zkoušky. Naměřená hodnota byla pozitivní, a to
s výsledkem 2,56 promile alkoholu.
Hlídce se podařilo kontaktovat otce
dítěte, který si pro svoji dceru a přítelkyni přijel. Chováním třicetileté ženy
se budou zabývat sociální pracovníci.
Celý případ byl také oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ dodal Zapletal.
(mik)

Předminulou neděli 28. února
po půlnoci kontrolovali policisté
oddělení hlídkové služby v ulici Dr. Uhra osobní automobil
Hyundai a jeho řidiče. Zjevně
opilý třiačtyřicetiletý muž se
opakovaně odmítal podrobit jak
dechové zkoušce, tak i odbornému lékařskému vyšetření s argumentem, že se ničeho nedopustil
a s policisty na místě odmítal
jakkoli spolupracovat, a proto byl
zajištěn a eskortován na služebnu.
Během administrativního zpracování věci si svůj postoj rozmyslel
a dechové zkoušce se po několika
desítkách minut přece jen podrobil. Přístroj u muže změřil hodnotu 1,74 promile alkoholu v dechu,
čímž se stal podezřelým z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest a zákaz činnosti.
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Alkohol výjimku nemá...

Před jednou hodinou ranní v pondělí 1. března kontrolovali policisté oddělení hlídkové služby v ulici
J. Lady dva muže ve věku 23 a 29
let. Policisty zejména zajímal důvod jejich noční procházky v době
trvání vládního zákazu nočního
vycházení. Mladí muži přiznali,
že o zákazu vědí a že jdou pouze k blízké čerpací stanici, kde si
chtěli zakoupit nějaký alkohol.
Takový důvod však v taxativně
stanovených výjimkách u vládou
vyhlášeného omezení uveden
není, proto muži nyní čelí podezření z přestupku podle krizového
zákona. Za ten jim u správního
orgánu hrozí pokuta až do výše
20 000 korun.
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Antonín Proksch má své o 13 let starší přítelkyni
a její dceři vrátit 386 tisíc korun

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tohle už do konce života
nesplatí! Je to už 11 roků, co se Antonín
Proksch seznámil s paní Jitkou z Hamer.
Jelikož byl dlouhodobě bez peněz, tížily jej
vysoké dluhy a o pořádnou práci nezavadil,
bylo jen otázkou času, kdy si od své o 13 let
starší přítelkyně začne půjčovat peníze. Dle
původní obžaloby z ní takto vymámil 420
000 korun, dalších 100 000 si pak vypůjčil od
její dcery. Peníze ani přes opakované sliby
dosud nevrátil. Uplynulé úterý kvůli tomu
skončil před prostějovským soudem
#PVQPÊP2TQMUEJWUQWFWRčUQDKNPQVP÷X[UVTGUQXCPÚOC\OCVGPÚOFQLOGO

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmdesátiletý Antonín Proksch nyní žije v Kralupech nad Vltavou, kde obývá jeden pronajatý
pokoj s příslušenstvím. Kvůli opakovaným krádežím má za sebou mnohaleté vězení stejně jako
opakovaný pobyt v psychiatrické léčebně. Peníze
od své přítelkyně si půjčoval pod řadou záminek,
jako byla například záloha na nákup bytu, doplatek

na pořízení maringotky či uhrazení pokut a další.
Sto tisíc na živobytí mu půjčila též dcera poškozené.
K tomu, že ženám dluží peníze, se Proksch u soudu doznal. Problém však od počátku měl s výší
dlužné částky. Rovněž popíral, že by dámy podvedl,
dle vlastních slov chtěl peníze vrátit. A to navzdory faktu, že aktuálně jsou proti němu vedeny exekuce kvůli
dluhům v celkové výši zhruba 1,3 milionu korun. On
sám přitom pobírá 5 tisíc korun starobního důchodu,
k čemuž si přivydělává na příležitostných brigádách.
„S poškozenou jsme prožili jedenáct let a je pravdou,
že jí i její dceři dlužím nějaké peníze. Chtěl jsem je
vždy vrátit, ale nějak to nevyšlo,“ vypověděl Antonín
Proksch před soudem, kde působil značně roztržitým
a zmateným dojmem. Obžalovanému přitěžovala
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zejména jeho minulost, naopak částečnou polehčující
okolností byl fakt, že poškozené již vrátil alespoň dvacet tisíc korun.
Po poradě s advokátem se nakonec Proksch ke
spáchání trestného činu přiznal. Uznal přitom, že dceři bývalé přítelkyně dluží 100 tisíc korun a ji samotné
286 tisíc korun. Soud jej následně poslal do vězení na
18 měsíců. Jednalo se přitom o souhrnný trest, neboť
nedávno už byl za jiné provinění odsouzen k ročnímu
nepodmíněnému trestu. Kromě toho musí oběma ženám uhradit celkem výše zmíněných 386 000 korun.
Zda se mu to ovšem i podaří, to je skutečně otázkou.
Ale vsadil by na to jen velký hazardér či snílek...
Se závěrem soudu byly obě procesní strany spokojené, a tak je již rozsudek pravomocný.
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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došlo na naši adresu...

Děkujeme za pochopení!
Redakce PVV

te 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.

votosprávě“ člověk začne přibírat
poměrně rychle. „Řádově se jedná
o několik týdnů. Zvýšení kalorického příjmu plus změna stravovacích
návyků a zvýšený příjem alkoholických nápojů v kombinaci se snížením kalorického výdeje mají velmi
rychlý efekt. V této oblasti sehrává
roli určitě i výrazné omezení pravidelných pohybových a sportovních
aktivit. Což souvisí v současnosti
i s faktickou nedostupností některých
z nich,“ vysvětluje doktor Petr Vaverka. Jak připomíná, pravidelný pohyb
je neodmyslitelnou součástí zdravého životního stylu i po bariatrických
operacích. „Je důrazně doporučován
každému pacientovi po bariatrickém
výkonu. Pokud totiž pacient po takovém výkonu pouze omezí kalorický

příjem a adekvátně ´nespaluje´, může
být efekt operací jen částečný.“
Podle Petra Vaverky se už zmíněné
problémy s nedostatkem pohybu
a nabíráním váhy projevují nejen
u nás, ale i jinde ve světě a týkají se
všech věkových kategorií. „Moje devítiletá dcera přibírá na váze a předpokládám, že obdobně je na tom
i nemálo jejich vrstevníků. Dostupná
data z reprezentativních studií ale
zatím k dispozici nemáme.
A jaká je jeho rada, jak si váhu udržet,
případně kila, která jsme nabrali, začít
shazovat? „Velmi důležitý je pravidelný
stravovací režim, je třeba navýšit pohybovou aktivitu a omezit příjem alkoholických nápojů. Je dobré znát kalorickou hodnotu potravin a do jídelníčku
zařadit například více zeleniny a určitě
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platí i staré známé doporučení, že večer
by člověk měl jíst málo,“ vzkazuje Petr
Vaverka, který se specializuje na bariatrickou a metabolickou chirurgii, kolorektální chirurgii a herniologii.
O obezitě se hovoří jako o epidemii
21. století. Existuje mnoho statistik
hodnotících problematiku hmotnosti. Zároveň platí, že jejich vypovídající
hodnota záleží na volbě vzorku. Jedny
z nejpřesnějších údajů se dají vyčíst
ze studie společnosti STEM v roce
2005. Z té vyplynulo, že normální
hmotnost mělo jen 46 procent populace. Obezitou I. stupně trpělo 13
procent osobu, II. stupně 3 procenta
a u obezity III. stupně mělo závažné
problémy 1 procento obyvatel. V posledních letech navíc studie ukazují na
nárůst pacientů, kteří obezitou trpí.

bodu k nejzápadnějšímu a v poslední
výzvě vítězná třída s pomocí rodičů
zvládla urazit trasu přes 2 000 kilometrů. Žáci mezi sebou soupeřili v rámci
tříd, kdy se pokořené vzdálenosti sčítaly.
Započítávané aktivity byly chůze, běh,
jízdní kolo nebo běžky. Nejoblíbenější
aktivitou byla chůze. Této výzvy se zúčastnila stovka žáků, pedagogové a více
než dvacet rodičů. Za účast byli žáci odměněni a již se připravují nové výzvy.“
Kolektiv učitelů tělocviku ZŠ Jana
Železného, Prostějov
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XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾PGPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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měření rychlosti. „Měření rychlosti
dlouhodobě kritizuji a je to krok špatným směrem. Náš klub neměl možnost vznést žádný oponentní názor
kromě těch, kteří prosazují vůči řidičům represe. Neexistuje žádný důkaz
či studie, která by prokazovala, že zavedení měření rychlosti zvýší reálnou
bezpečnost a sníží nehodovost. Tím,
že v ulicích postavíte radary, vyberete
jen víc peněz na pokutách. Řidiči ale
budou víc nervózní a budou se víc
dívat na tachometr než okolo sebe,“
namítl Petr Kapounek (Na rovinu!),
jenž se navíc přimlouval raději za rozmístění informačních radarů, které
rovněž rychlost měří.
Podobné názory projevili při úterním
jednání i další opoziční zastupitelé,
kteří zároveň vyslovili obavy, že kvůli
spáchaným přestupkům řidičů se zvýší
jen finanční pohledávky města. Vymahatelnost pokut je totiž stále velkou
bolístkou města. „Vůbec nejde o to, že
budeme vybírat pokuty, ale o zvýšení
bezpečnosti v ulicích města. Máme zde
hned několik lokalit, ve kterých řidiči
jezdí velkou rychlostí, přitom zde chodí často děti. Třeba na Vápenici, nebo
na Plumlovské, kde se dokonce pořádají často závody! Jistě, na informačních radarech se při překročení rychlosti na řidiče zamračí jakýsi smajlík, ale
to je málo. Jsem přesvědčena, že aby si
řidiči uvědomili vážnost situace, pokud
se chovají nezodpovědně a překračují
rychlost, jsou potřeba sankce,“ zareagovala na kritiku Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora, v jejíž gesci je
doprava v Prostějově.
„Chtěl bych připomenout jednu zásadní věc, že hlavním iniciátorem znovuobnovení měření rychlosti v Prostějově je Policie České republiky. A co
víc, peníze vybrané za případné pokuty
půjdou opět do zajištění bezpečnosti
silničního provozu v Prostějově,“ dodal
primátor Jura.
Pro navýšení stavu městské policie
o strážníka, který bude zpracovávat
přestupkovou agendu při měření
rychlosti vozidel v Prostějově, se
nakonec při hlasování vyslovilo čtyřiadvacet z jednatřiceti přítomných
zastupitelů.
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o koupi celé nemovitosti. A Správa
železnic jako státní organizace se i touto možností musí zabývat. Navíc nově
vyhlásila budovu místního nádraží
jako zbytnou, tudíž i nepotřebnou
k plánované rekonstrukci. Pan Benýšek ji chce koupit, takže to vypadá, že
všechny dosavadní plány jsou zastaveny. Chci vás ale uklidnit v tom, že
pokud Správa železnic vyhlásí záměr
prodeje této nemovitosti, musí ji ze
zákona nabídnout nejprve státní veřejné správě, tedy i městu Prostějovu.
Nedokážu v tuto chvíli odhadnout,
jak celý proces bude pokračovat,“ přiznal Rozehnal.
Jeho slova pochopitelně přinesla do
řad zastupitelů zklamání. „V nedávné
době jsme tady často slyšeli obecné
proklamace, jak je všechno na dobré
cestě a že Správa železnic sama budovu místního nádraží opraví. Nyní
se dozvídáme, že to tak asi nebude.
A my už víme, že to tak určitě nebude!
Nyní jenom doufáme, že město získá
tuto nemovitost a zároveň najdeme
prostředky na její rekonstrukci. Určitě
je to potřeba a má to smysl,“ pronesl

opoziční zastupitel Petr Kapounek
(Na rovinu!).
K celé situaci s vyjádřil i primátor. „Hraje se tady nějaká hra, která je pro nás nepříjemná. Po všech našich intervencích
jsme byli Správou železnic ujištěni, že
se připravuje studie i projektová dokumentace na rekonstrukci, což můžeme
samozřejmě kdykoliv doložit. Teď se
ale všechno zastavilo, protože pan Benýšek požádal o odkup budovy místního nádraží. Nyní tedy budeme řešit,
co bude dál. Je tady varianta, že o odkup či bezplatné převedení do majetku
města požádá i prostějovský magistrát.
Anebo musíme vstoupit do jednání se
soukromým podnikatelem a říct mu,
že oním mecenášem bude on, a my
jsme rádi, že budeme moci poskytnou
veškerou součinnost, aby nemovitost
byla zachována. Stále platí, že naší prioritou je zachování budovy místního
nádraží a uděláme pro to všechno.
Pokud by nám ji byla schopna zrekonstruovat soukromá osoba, myslím si,
že to také není vůbec špatná varianta,“
shrnul aktuální stav věci František Jura
(ANO 2011).

Zájem projevila
Policie ČR!

Prostějovští radní pak přislíbili zastupitelům, že je budou pravidelně informovat o všech aktuálních jednáních
se Správou železnic a rozesílat jim
i písemné dokumenty se závěry, které
jsou pro další osud budovy místního
nádraží v Prostějově důležité.
Pravdou je, že policejní složky by
o budovu stály. „Nabídku případného využití budovy místního
nádraží Policií ČR jsme obdrželi
a Statuárnímu městu Prostějov

bylo písemně sděleno, že pokud
bude zrekonstruovaný objekt splňovat veškeré podmínky potřebné
pro plnění služebních úkolů policistů, tak nabídku rádi přijmeme,“
potvrdila exkluzivně Večerníku
Jitka Dolejšová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Podařilo se nám získat také vyjádření
Správy železnic k celé problematice.
„V současné době neřešíme demoli-

ci objektu. Můžu potvrdit, že jsme
obdrželi žádost o odkup výpravní
budovy a zájem o převod nemovitosti již vyjádřilo také statutární město
Prostějov. O dalším postupu se bude
rozhodovat, příprava projektu oprav
budovy místního nádraží v Prostějově
byla proto zatím pozastavena,“ uvedl
Dušan Gavenda, tiskový mluvčím Generálního ředitelství SŽ v Praze. Celý
exkluzivní rozhovor najdete na jiném místě této dvoustrany.

5VCąKéMQWDWFQXWOÊUVPÊJQP¾FTCåÊX2TQUV÷LQX÷QFOÊVNOCLKVGNTGMQPUVTWQXCVUV¾NGXÊEGXGJąGLGLGLÊRTQFGL#ċWåO÷UVW2TQUV÷LQXWéKURÊwG
UQWMTQOÆOWUWDLGMVW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

'PM<

Kü@FQ<KDGKMDHµOJM

PROSTĚJOV Zastupitelstvo na
svém únorovém jednání odhlasovalo přidělení dotací organizacím
a spolkům zabývajícím se na území
Prostějova sociální oblastí. Na pokraji zájmu se však dostala společnost Člověk v tísni, což kritizovala
opozice.
„Některým organizacím jsme vyhověli
v celém rozsahu jejich žádostí o dotaci, jiným jsme zase jejich požadavky
krátili,“ připustila náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková
(ČSSD).
Na dva projekty pak společnost Člověk v tísni získala od města dotaci
deset, respektive jedenáct tisíc korun,
přestože žádala mnohonásobně více.
„Chápu, že každý nemůže dostat tolik
peněz, kolik žádá, a že se musíme vejít
do celkového limitu, který v rámci dotací rozdělujeme. Ovšem Člověk v tísni
žádá v prvním případě tři tisíc korun
a dostane deset tisíc. Ve druhém žádá
o tři sta padesát tisíc a dostane jedenáct.
To se mi zdá až moc razantní seškrtání jeho požadavků a je mnohem větší
než u ostatních organizací,“ namítal
opoziční zastupitel Martin Hájek (Na
rovinu!).
„Společnost Člověk v tísni působí více
v zahraničí než v České republice. A na
území města Prostějova už vůbec nevyvíjí takovou činnost jako ostatní spolky
a organizace,“ zdůvodnila škrty Alena
Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
(mik)

Požadavky
společnosti
Člověk v tísni
byly hodně
seškrtány

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ A TEL.: 608 960 042!
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Jeho slova nadzvedla ze židle náměstka primátora pro stavební investice
Jiřího Rozehnala (ANO). „Na zhotovitele projektu proběhne výběrové
řízení podle všech pravidel tak, jak
má. Vy jste tady, pane kolego, řekl,
že už víte, kdo to bude dělat. To jsou
velmi závažná slova! My jsme všichni povinni postupovat podle zákona
o veřejných zakázkách. Jak tedy můžete myslet a vyslovit něco takového, že
zhotovitel je už předem znám? Vždyť
by to byl trestný čin! Nikdo z nás nemůže předjímat, jak konkurz dopadne,“ láteřil rozčíleně.
Prozatím neměla tato diskuse vítěze. Stejně jako diskutované výběrové řízení.

hotovitele
Vítìz na z
dobøedu
projektu je
znám?

PROSTĚJOV Jak Večerník
k inforr
moval v předešlém vydání,
ní,
zastupitelstvo jednalo a nakonec i odhlasovalo možnost vzít si bankovní
úvěr až 180 milionů korun na rekonstrukci budovy Společenského domu.
Ta by měla začít na jaře příštího
roku. Diskuse o tomto tématu se
však neobešla bez slovní potyčky.
Zastupitelé v souvislosti s jednáním
o bankovním úvěru zároveň připomínali, že je už také zapotřebí urychlit
vypracování projektu rekonstrukce
prostějovského „Kaska“. Na to však
musí pochopitelně dojít k výběrovému řízení na zhotovitele projektové
dokumentace. Opoziční zastupitel
František Fröml (Změna pro Prostějov) však pronesl jisté podezření.
„Mám pocit, že dávno, už dávno je
rozhodnuto, kdo to bude projektovat
a že to bude společnosti CAD Projekt,“ uvedl ve svém diskusním příspěvku František Fröml.
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komplexní péče v Olomouckém kraji
či terénní programy pro děti a mládež.
„Podpořili jsme všechny tyto činnosti,
dohromady šlo o částku ve výši 485 tisíc korun,“ prozradila Rašková.
Zastupitelstvo pak skoro jednomyslně schválilo i další dotace do sociální
oblasti, například Mateřskému centru
Cipísek, SOS dětským vesničkám,
společnosti Pomocná ruka, Svazu tělesně postižených a menší dotace byla
poskytnuta i celostátně působící společnosti Člověk v tísni.

PROSTĚJOV Jak už Večerník avizoval na konci loňského roku, vedení
města je připraveno obnovit v Prostějově měření rychlosti vozidel pomocí stacionárních radarů. Podle
dřívějšího vyjádření náměstkyně
primátora pro dopravu Aleny Raškové (ČSSD) se uvažuje o měření na
maximálně pěti místech ve městě,
a to v ulicích Vápenice, Brněnská,
Olomoucká, Plumlovská či Dolní.
Minulé úterý tak primátor František
Jura (ANO 2011) předložil zastupittelům návrh na změnu organizační
sstruktury Městské policie Prostějov,
kdy bude zapotřebí přijmout dalšík
ho strážníka. Ten by měl na starosti
h
vvýhradně řešení přestupků na úseku
porušení předepsané rychlosti.
p
Celá diskuze zastupitelů se pak točila
C
ookolo toho, zda je vůbec správné měřit
v Prostějově rychlost vozidel. „Máme
z jiných měst, kde jsou radary v provvozu, ověřeno, že denně bude zadokumentováno na sto přestupků, měsíčně
m
ttři tisíce, ročně pak šestatřicet tisíc přesstupků. Zpracování takového množství
zzadokumentovaných přestupků, byť se
jjedná o automatizovaný systém, předppokládá personální, organizační a matteriální zabezpečení. Každý jednotlivý
případ musí určený strážník, který má
oprávnění měřit a nakládat s těmito
osobními údaji, zkontrolovat a předat
elektronicky do správního řízení odboru občanských záležitostí magistrátu.
Jde o specializovanou činnost, která
je časově náročná. V současné době
nemá městská policie personální rezervy k určení strážníka k této činnosti,“
zdůvodnil primátor Jura potřebnost
navýšit početní stav městské policie.
Někteří opoziční zastupitelé se však
vyjádřili proti používání radarů na
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„V uplynulých týdnech distanční výuky
se na Základní škole Jana Železného
v Prostějově uskutečnila výzva, která
měla za cíl rozpohybovat děti a měla
přesah i mezi rodiče žáků, kteří se do
výzvy také zapojili.
Během tří týdnů žáci zdolali vzdálenost
přes 12 000 kilometrů a pomyslně tak
dorazili vzdušnou čarou na místa jako
je Hawai, Austrálie nebo Buenos Aires.
Těchto výsledků dosáhli účastníci ve
třech dílčích výzvách, kdy měli za úkol
virtuálně dorazit na Králický Sněžník
a zpět do Prostějova, poté žáci putovali
napříč republikou od nejvýchodnějšího
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková zpráva společnosti Agel)
Obezita je vážný problém 21. století. Uvádí se, že jí trpí přes 2 miliardy
lidí na celém světě, což znamená,
že každý druhý dospělý a každé
páté dítě trpí nadváhou. S obezitou
jsou spojena i mnoha onemocnění.
Mezi nejzávažnější patří diabetes 2.
typu, srdečně-cévní onemocnění
a některé druhy rakoviny. Problematice obezity se věnuje řada
odborníků z různých oborů. Jsou
mezi nimi lékaři, obezitologové,
farmaceuti, vědečtí pracovníci, nutriční terapeuti, ale také psychologové, pedagogové a další. Světový
den obezity jsme si připomenuli
uplynulý čtvrtek 4. března.
Pandemie onemocnění covid-19,
které se v Česku objevilo přesně před
rokem, souvisí i s problémy týkající se
obezity. Lidé zažívají velmi stresující
období, které se projevuje v našem
denním režimu. Část populace se sice
na nervozitu snaží reagovat pohybovými aktivitami. Nemálo je ale těch,
kteří na úzkost a stres reagují naopak
přejídáním, alkoholem a mlsáním
cukrovinek. Pokud se k těmto negativním faktorům přidá nedostatek
pohybu, začíná mnoho z nás přibírat
kila navíc, upozorňují odborníci Nemocnice AGEL Prostějov.
Jak dlouho trvá, než člověk při
takových změnách začne zákonitě přibírat? Podle zástupce primáře a vedoucího lékaře bariatrické
a metabolické chirurgie Nemocnice
AGEL Prostějov, při „povolené ži-
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Adrián KOLÁŘ
15. 2. 2021 51 cm 3,40 kg
Prostějov

NEMOCNICE

Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

až do odvolání
pokračovat
ve fotografování
vašich
„Nesmírně si vážíme organizací,
které
pomáhají
potřebným,“
&+&(7(32'$7ěÈ'.2928
miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem,
BLAHOPØEJEME!!!
IN=(5&,"6WDþtSRVODWHPDLO
aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně
Co může být pro každou maminku s tatínkem
říká
náměstkyně
prostějovského
primátora
Alena
Rašková
QDDGUHVXLQ]HUFH#YHFHUQLNSYF]
Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlenejvětším darem? No přece miminko!
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Vítejte na svìtì
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Prostějov - Na posledním zasedání
zastupitelstva byla schválena i dotace Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice ve výši 250 000 korun. Sokolové
si tak budou moci koupit novou sekačku na trávu. „TJ Sokol Vrahovice
plánuje si v roce 2021 pořídit sekačku pro údržbu sportovního areálu ve
Vrahovicích. Vzhledem k vysokým
pořizovacím nákladům stroje byl
zhruba před patnácti lety zakoupen
stroj repasovaný. V současné době
je již stav této sekačky nevyhovující.
Vzhledem k velkým vynaloženým
investicím v roce 2017 se zvýšil zájem mladých fotbalistů a dalších
sportovců, načež plocha tak vyžaduje častější a náročnější údržbu,“ řekl
primátor Statutárního města Prostějova František Jura (ANO 2011).

Sokoli mají
na novou sekaèku

Prostějov - Zastupitelé rovněž
schválili půlmilionovou dotaci
městu Plumlov na stavbu mostu
přes říčku Hloučelu, který bude
součástí cyklostezky mezi Plumlovem a Mostkovicemi. „Mostní
konstrukce je součástí cyklostezky
okolo plumlovské přehrady. Most je
poslední etapou stavby cyklostezky,
jejíž realizace byla zahájena v roce
2020. Město Prostějov stavbu cyklostezky podpořilo už jednou v roce
2020 stejnou částkou 500 tisíc korun. Cyklostezka, jejíž součástí je
i nově budovaný most, bude sloužit
nejen občanům města Plumlova, ale
bude významně napomáhat tranzitu
cyklistů z Prostějova na plumlovskou přehradu, která je významným
prvkem volnočasových aktivit občanů z celého regionu,“ zdůvodnil
návrh radních Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek prostějovského
primátora pro stavební investice.

Pùl milionu na
cyklostezku

Prostějov - Vedle dotací do sociální
oblasti schválili zastupitelé také finanční pomoc dvěma zdravotnickým
organizacím. Shodnou částku 40 000
korun obdržel olomoucký hospic
a také Charita Prostějov. „Hospic
v Olomouci, který provozuje společnost Nejste sami, jsme finančně podporovali už v minulosti, protože se
stará také o občany Prostějova. Nyní
mu přispíváme na mobilní specializovanou paliativní péči. Podle žádosti
použije společnost tuto dotaci na
mzdy lékařů a zdravotních sester. Na
stejný účel pak peníze použije o Charita Prostějov v rámci domácí hospicové péče,“ uvedla Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně prostějovského
primátora pro sociální oblast.

Peníze i pro
hospic a Charitu

RYCHLÝ
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dozvuky 21. zastupitelstva

Michal
KADLEC

K

&,
9û

publicistika

Nedávno mi jeden kamarád poslal
e-mailem fotky nové členky jejich domácnosti. Nebyl to klasický přírůstek do rodiny, jak by každého hned
napadlo, dokonce se nejednalo ani
o obyvatelku jiného kontinentu hledající v Evropě ráj na zemi. Bylo to
krásně chlupaté, s věrnýma černýma
očima a vysoce citlivým čumáčkem.
Nejsem sice odborník na psy, ale jakýsi přehled o rasách mám. Že jde o roztomilé štěně většího plemene, bylo
možné vypozorovat i z těch pár fotek,
že jde o leonbergera, jsem byl šťastným páníčkem poučen, a zbytek jsem
si vyhledal na internetu. Aniž bych
danou rasu příliš studoval, bylo jasné,
že nejde zrovna o gaučového psíka.
Jelikož znám kamarádovy domácí
poměry, zajímal jsem se, kde hodlá
s rodinou bydlet, abych je našel, až
je budu chtít navštívit. Ono sice mít
domek je hezká věc oproti klasickému paneláku, ale velikost vnitřních
prostor bývá v některých případech
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úsporného covidového režimu zrealizovali několik investic,“ řekla Alena
Rašková. Šlo například o kontejnerové bydlení. „Jedná se o dva dvojkontejnery pro dvanáct osob plus sociální
zařízení a jde o řešení hlavně pro zimní
období, kdy kapacita Azylového centra dlouhodobě nedostačuje. Projekt
byl plně hrazen z rozpočtu města Prostějova,“ přidala náměstkyně prostějovského primátora.

Minulý letopočet byl také rokem
oprav a zvelebování zařízení. Budova
‚vilky‘ v azylovém domě získala nový
vchod do skladu potravin a schodiště. „Pro klienty zde jsou k dispozici
nová 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 byla dovybavena žaluziemi. Centrum získalo

PROSTĚJOV Večerníku se podařilo získat vyjádření tiskového
mluvčího Generálního ředitelství
Správy železnic v Praze k aktuálním otázkám osudu budovy místního nádraží v Prostějově. Dušan
Gavenda v exkluzivním rozhovoru připustil, že nemovitost je pro
majitele nepotřebná a s největší
pravděpodobností dojde k jejímu
prodeji. Přednost podle něj dostanou státní organizace, poté město
Prostějov nebo soukromý subjekt.
yy Prostějovští zastupitelé si vyslechli zprávu o tom, že Správa
železnic změnila názor a nehodlá
rekonstruovat budovu místního
nádraží v Prostějově. Prosakují
i zprávy, že upřednostňujete prodej budovy, nebo dokonce její
demolici. Můžete vysvětlit, jak to
tedy je?
„Správa železnic v současné době
neřeší demolici objektu. Můžeme
potvrdit, že jsme obdrželi žádost
o odkup výpravní budovy a zájem
o převod nemovitosti již vyjádřilo také statutární město Prostějov.
O dalším postupu se bude rozhodovat, příprava projektu oprav budovy
místního nádraží v Prostějově byla
proto zatím pozastavena.“

yy Je možné, že budovu místního nádraží v Prostějově prodáte
podnikateli Benýškovi nebo ji
přednostně nabídnete k odkupu
městu Prostějovu?
„Se zástupci Prostějova proběhlo
několik jednání, poslední z nich již
v tomto roce. Představitelé města žádali o zvážení a projednání
možnosti bezúplatného převodu
nemovitosti. Správa železnic bude
v jednáních se statutárním městem
Prostějov dále pokračovat v rámci
zákonem předepsaného postupu.
A mohu potvrdit, že na základě obdržené žádosti o odprodej objektu
v současné době probíhá na Správě
železnic projednávání jeho trvalé nepotřebnosti pro provozování
a provozuschopnost železniční dopravní cesty. V případě konstatování nepotřebnosti a převoditelnosti
objektu bude pokračovat standardní proces daný závaznými právními
předpisy.“
yy O jaký proces tedy konkrétně
půjde?
„Nemovitost je v takovém případě
nejprve nabídnuta orgánům veřejné správy, a to umístěním nabídky
na Portál veřejné správy. Pokud organizační složky státu či jiné státní
(QVQ5ä2TCJC

organizace zájem neprojeví, nabídne se nemovitost k převodu územně samosprávným celkům. V případě jejich nezájmu je pak prodej
nemovitostí Správy železnic řešen
prioritně formou veřejné soutěže.
Přímý prodej je možné zvažovat
jen v definovaných případech. Například při sjednocení vlastnictví
pozemku a stavby na něm, scelení
majetku a podobně. Po projednání
a stanovení konkrétních technických podmínek je převod předložen k odsouhlasení správní radě
Správy železnic. Konečný souhlas
s převodem či prodejem majetku
pak ještě musí udělit vláda České
republiky.“
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dotace do sociální oblasti v prostìjovì pro rok 2021

Zastupitelstvo nejdříve schválilo již
dříve avizovaných 600 tisíc korun
v rámci dotace pro letošní rok Azylovému centru Prostějov. „Jsme nesmírně rádi, že takové zařízení máme
a jeho pracovníci vykonávají tolik potřebné služby. Město centru významně pomáhá, neumíme si představit
sociální oblast v Prostějově bez této
organizace. Kromě finančních dotací
jsme v azylovém domě vloni i za velice

PROSTĚJOV Zastupitelé na svém posledním zasedání v úterý 23. února schválili přidělení finančních dotací z městské pokladny organizacím, které v Prostějově zabezpečují sociální služby.
Největší podpory ze strany magistrátu se těší opět společnosti Podané ruce, Lipka a také Azylové
centrum. Radní přiznali, že letos museli některé žádosti sociálních organizací a spolků krátit, protože covidová situace nedovoluje vyšší dotace a kasa není bezedná.„Dělali jsme to ale ve výjimečných případech, protože si všech, kteří se starají o sociální oblast v našem městě, nesmírně vážíme a mohou s naší podporou počítat vždy,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova, v jejíž gesci je právě sociální oblast.

tak i 450 000 korun pro sociální organizaci Lipka. „Tomuto sdružení jsme
přidělili dotaci devadesát tisíc korun
na poskytování sociální aktivizační
služby pro seniory, dalších devadesát
tisíc na provoz cukrárny, což je sociálně-terapeutická dílna. Poté jsme navrhli udělit i dotaci sto padesát tisíc
korun na provoz Denního stacionáře
pro děti, mládež a dospělé osoby se
zdravotním postižením a rovněž pak
sto dvacet tisíc korun na sociální služby chráněného bydlení,“ vypočítala
Alena Rašková pomoc magistrátu
pro Lipku v rámci letošních dotací.
Ještě něco vyšší finanční příspěvek
byl přidělen obecně prospěšné společnosti Podané ruce. Ta v Prostějově provozuje Kontaktní centrum
ve Vrahovicích, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Centrum

Už se to blíží, už je to za dveřmi. Za
pár dní se zcela uzavře Vrahovická
ulice. Jak jednoduché! Jak ale zároveň složitý život čeká našince v následujících měsících… Zejména nás
Vrahovičáky. Nu což, vždyť rekonstrukci silnice jsme si vlastně vybrečeli a pětileté odklady obrečeli. Tak
teď se bez naší milé Vrahovické ulice
musíme nějaký čas obejít, i když to
bude bolet především řidiče.
Když jsem tak studoval seznam objízdných tras, přišel jsem na to, že
do práce budu muset jezdit obrovskou oklikou. Přes „myší díru“ po
Olomoucké do centra města a přes

ž od loňského jara se hojně diskutuje o tom, jak bude svět vypadat, až celá tahle koronavirová krize skončí. Vyjdeme z ní silnější, nebo
naopak oslabení tak, že už nám nebude pomoci? Podaří se ekonomiku
znovu nastartovat, nebo nás čeká jen
série postupných bankrotů? Budou
naše děti v budoucnosti samostatnější, či skončí přikovány ke svým
počítačům? Vyburcuje situace lidi
k tomu, aby začali sami pečovat o své
zdraví, nebo naopak budeme stále
více tloustnout a brát větší množství
antidepresiv? A co ženy? Vyjdou z ní
těhotné, rozvedené, nebo obojí?
rávě na poslední otázky se pokusil hledat odpověď rozsáhlý
výzkum „Láska a sex za časů koronaviru“ provedený Laboratoří evo-

U

luční sexuologie a psychopatologie
při Národním ústavu duševního
zdraví (NÚDZ). Z něj vyplynulo, že
dvaačtyřicet procent Čechů během
první vlny pandemie cítilo zvýšenou sexuální touhu. Na druhé straně sexuální spokojenost mařil stres
z času stráveného s partnerem a péče
o děti. Chuť na sex v atmosféře „rodinné ponorky“ tak často rychle vyprchala. Jinak řečeno: Češi si na jaře
chtěli zašpásovat, ale jelikož měli
po ruce pouze své partnery, tak
z toho stejně nic moc nebylo.
řesto se vědcům údajně podařilo narazit i na muže, kteří během koronavirové krize začali spát
s vlastními manželkami! Otázkou
je, zda v této souvislosti nemohlo
sehrát svoji roli také nošení roušek

Je to známý příběh. Déle než 50 let čekal hlavní hrdina slavného románu, aby mohl opět vyznat svou nekonečnou
lásku jediné ženě. Učinil tak až poté, co její manžel zemřel.
Spisovatel Gabriel García Márquez nám ukázal, jak vypadala
Láska za časů cholery. Ale jak je to s láskou za časů koronaviru? Tím se nyní zabývají mnozí vědci. A jejich zjištění jsou
více než šokující.

T

a dalších ochranných pomůcek. Respirátor ženě sice na kráse nepřidá,
ale zase je to alespoň něco jiného…
Přestože na tohle se průzkum přímo
nezaměřil, je téměř jisté, že díky režimu home office se během uplynulého roku měnil vztah Čechů k sexu
na pracovišti. Jednalo se zejména
o případy, kdy oba partneři sdíleli
jednu domácí kancelář. To s sebou
samozřejmě přineslo i jistá rizika
spočívající například v tom, že si své
nové návyky přenesou i na svá trvalá
pracoviště…
ohle vše mohou být důvody,
proč 37 párů v průzkumu uvedlo, že koronakrize měla na jejich vztah
pozitivní dopad, zatímco „pouze“ 30
procent její vliv považovalo za spíše
negativní. Dle studie na tom zejména psychicky byli o něco hůře lidé
žijící sami. Psychická nepohoda
mohla na některé z nich dopadnout natolik, že kromě porna začali o něco více navštěvovat také internetové seznamky. Ať už dělali to
či ono, výsledek byl nakonec stejný:
počet singles se ani v průběhu uply-
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Otázky okolo osudu budovy místního
nádraží jsou už pravidelným bodem
programu prostějovského zastupitelstva. Nejinak tomu bylo i v úterý
23. února. „Na sklonku roku jsme od
Správy železnic obdrželi požadavek
o spolupráci při vytvoření projektové
dokumentace související s rekonstrukcí budovy místního nádraží. Vhledem
k tomu, že jsme v té době už registrovali zájem některých subjektů o pronájem vnitřních prostor budovy, vyzvali
jsme je k bližší specifikaci jejich zájmu
a jejich způsobu využití. Mohu prozradit, že jedním z nich je Policie České republiky, která v budově místního
nádraží chce zřídit sídlo obvodního
oddělení hlídkové služby. Pokud by se
tak stalo, policistům by bylo nutné zajistit opravdu specifické zařízení, například v souvislosti s prostory pro uložení

zbraní a střeliva, místnosti pro uložení
dokumentací, šaten, výslechových
místností i cel pro zadržené pachatele. Začátkem února jsme tedy osobně
představitelům Správy železnic předali
návrhy na úpravy projektu rekonstrukce, podle kterých by budova splnila požadavky strážců zákona,“ seznámil zastupitele s novinkami při jednání mezi
městem a majitelem budovy místního
nádraží Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Z jeho dalšího proslovu ale bylo zřejmé, že situace se od prosincového zasedání zastupitelstva rapidně změnila
a Správa železnic už vycouvala z původního úmyslu rekonstruovat místní
nádraží! „Bohužel, už na konci loňského roku vstoupil do hry i jeden soukromý subjekt, který projevil zájem

PROSTĚJOV Týden před jednáním prostějovského zastupitelstva
náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal pro Večerník
uvedl, že v souvislosti s jednáním města se Správou železnic o osudu budovy místního nádraží je vše na dobré cestě, ale o příznivých
zprávách hodlá před médii nejdříve informovat zastupitele. Tak se
také stalo, ale na úterní schůzi nejvyššího politického orgánu města
z něj žádné dobré zprávy nevypadly. Ba právě naopak... Zastupitelé
či zastupitelky se dozvěděli, že po nových okolnostech už Správa
železnic ustoupila od původních plánů a stařičkou budovu považuje za zbytnou. Jinak řečeno, majitel ji tedy rekonstruovat nehodlá. Důvodem může být i živý zájem podnikatele Richarda Benýška
o odkup nemovitosti. Primátor František Jura připustil, že na stole
je i možná dohoda mezi magistrátem a zmíněným podnikatelem.

nulého roku v ČR nesnížil, ale naopak
opět o něco vzrostl. Právě do této skupiny ve velké míře patří i ti z nás, kteří
souloží, kdykoliv se jim zachce. Jen se
jim loni prostě nechtělo…

-HvNRGDzHVHQHVYÉWLOR
Během únorových mrazů jsme po dlouhých letech prožili konečně nádherné chvíle na zamrzlých rybnících, či dokonce přehradě. Já osobně nepamatuji snad deset let, že bychom mohli bruslit na přírodních vodních plochách. O to více mě ale mrzelo, že osvětlení, které bylo před lety instalováno
na stromech vedle drozdovického rybníka, nefungovalo, takže ve večerních
hodinách zde už byla tma a bruslili jen ti nejvytrvalejší. Škoda.
Blanka Rozsívalová, Prostějov

-½MVHPV5RXQGXSHPVSRNRMHQ
Diskuze o škodlivosti glyfosátů a hlavně Roundupu v žádném případě nijak nezlehčuji, zároveň se ale ptám, zda někdo vymyslel účinnější a rychlejší prostředek na
ničení plevele? Nevymyslel! Já Roundup používám každý rok, a to hned několikrát,
na své zahradě a nemohu si ho vynachválit. Jistě, po jeho použití musím na několik
hodin zavřít svého psa doma a nepouštět ho ven. A stejně tak by se měli chovat i lidé
na veřejných místech. Nechápu, proč někdo chodí venčit psa tam, kde stojí cedule
oznamující použití Roundupu… Tento prostředek se navíc používá v drtivé většině
měst a nikdo si na to nestěžuje tak jako lidé v Prostějově. Chtělo by to trochu soudnosti a hlavně si nevymýšlet, že tento glyfosát je nějak závratně nebezpečný životu.
Není, pokud se umí správně používat a zároveň dbát na to, aby se těsně po jeho aplikaci nedostal někdo do jeho blízkosti.
Jindřich Krbeček, Prostějov

3UÙUDGÈMLXPU]QH
Pro běžné lidi je naprosto nepochopitelné, že i v krutých mrazech, které nás provázely v polovině února, někdo přežívá doslova na ulici. A přestože má možnost
alespoň na nějaký čas přebývat v teple azylového domu, touto možností pohrdá.
Na hlavním nádraží jsem potkal bezdomovce, který mě žádal o dvacetikorunu na
horký čaj z automatu. Dal jsem mu ji, ale zároveň jsem se ho zeptal, proč mrzne
na ulici a nejde do azyláku. Jeho odpověď mě šokovala. Prý raději umrzne, než by
byl pod dohledem a někým šikanován. Nechápu to, ale zřejmě je nad síly každého
něco s podobným myšlením některých lidí udělat. Jan Procházka, Prostějov
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Konec ledna s sebou přinesl pololetní vysvědčení. V mém případě jsem byl
obzvláště zvědavý na hodnocení mé pravnučky, která chodí do první třídy.
I ve stáří mě hodně zajímají diskuse o tom, zda jsou lepší na vysvědčení
známky, nebo dát přednost slovnímu hodnocení. Jsem rád, že stále vítězí to
první. Považuji za dostatečné, pokud se rodiče mohou dozvědět o chování
i prospěchu svého dítěte při pravidelných rodičovských schůzkách. Nedokáži si také úplně představit, že by paní učitelka při slovním hodnocení na
vysvědčení například uvedla, že žák je při vyučování nepozorný a ruší ostatní. Mohlo by se to totiž obrátit proti ní. Rodiče by to mohli vzít jako projev
kantorčiny neschopnosti zaujmout dítě svým výkladem. Proto by asi byla
tendence, aby slovní hodnocení byla spíše pozitivní, což by však nebylo
vždy ku prospěchu věci.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
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Ahoj všichni,
příspěvek píšu v době, kdy nám mrzne,
až praští a v našem městě, stejně jako
v těch jiných, se opětně objevil populární
zimní folklór, tedy nesmyslné startování
aut i jejich následné túrování a hlavně
zahřívání. Někdo u toho stihne cigaretku, někdo škrábe auto od sněhu a ledu,
někdo stihne pokecat se sousedem…
A mě jako každý rok jímá mrtvice.
Musím sem proto opět vlepit příspěvek
odborníka z ÚAMK ČR, což dělám
skoro také každý rok. Takže si to proboha už jednou přečtěte a přestaňte dělat
tu kravinu!
Vozidla, která jsou v noci zaparkovaná venku na mrazu, mají promrzlý
nejen motor, ale i převodovku a také
části podvozku a jiné součástky, které
jsou mnohem citlivější než motor sám.
Mnoho řidičů nechává vozidlo stát
ráno na volnoběh, aby se zahřálo, jenže
to neprospívá motoru. Je potřeba myslet
na to, že motor není jediná součást automobilu, která se musí zahřát. Proto je
vhodnější bez větších odkladů vyrazit
pozvolným tempem na cestu ihned po
nastartování a nevytáčet přitom motor
do vyšších otáček. Tímto způsobem se
všechny komponenty, tedy nejen motor,
ale i převodovka, diferenciál, tlumiče
a ostatní součásti, pomalu zahřívají
současně a auto je tak po 10 až 20 minutách jízdy připravené na plný výkon.
Tolik názor odborníka na slovo vzatého. Já jen dodávám, že tohle startování
aut nepřispívá ani životnímu prostředí,
protože prostě kumulace exhalací není
ideální, za další to nepřispívá ani nervové soustavě těch, kteří si třeba dovolí
v době mezi desátou večerní a šestou
ranní spát, ale místo toho musí poslouchat běžící motory těch, kteří prostě
v tuto dobu nemohou nebo nechtějí
spát. Obzvláště „příjemné“ je to u tranzitů, které mají v mnoha případech za
sebou roky a roky života.
Takže naposled. Už se proboha proberte!
Marty
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hotovitele
Vítìz na z
dobøedu
projektu je
znám?
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Dolní do Průmyslové ulice. No potěš koště!
Nejsem v tom ale samozřejmě sám,
podobnou zajížďku si nyní budou
„dopřávat“ stovky občanů Vrahovic
a další tisíce těch, kteří mají zaměstnání v průmyslové zóně, zásobovači,
řidiči MHD a podobně. Jsem si jistý, že každý z nás bude nadávat jako
špaček, zároveň si ale musíme uvědomit, že někdy na podzim nás čeká
zbrusu nová Vrahovická ulice s více
parkovacími místy, opravenými
chodníky, bezpečnějšími přechody
a, co já vím, čím ještě. Za tu trpělivost to přece jen stojí!

musíme přetrpět. Všichni!

ního životního prostoru leccos vím
z vlastní zkušenosti. Naše fenka prohánějící se už několik let v psím nebi
byla v této disciplíně mistr nad mistry. Když totiž porušíte většinu bodů
řádné psí výchovy a pustíte si psa na
pohovku, pak zjistíte, že nenápadně,
zato neúprosně zaujímáte stále menší a menší prostor, ať už na ní sedíte,
nebo ležíte. Když se vám takhle s pejskem podaří usnout, máte takřka jistotu, že se probudíte s nosem nalepeným na zdi, ležíte na úzkém proužku
odpovídajícím půdorysu vašeho těla,
zatímco pejsek na boku s nataženýma všema čtyřma nohama pohodlně
zabírá „zbytek“ postele.
V takových situacích jsem si ještě
gratuloval, že máme jen křížence
kokršpaněla. V případě výše uvedeného plemene bych asi přišel nejen
o sedačku a postel, ale možná o celý
obývák. Ale na výběr bych pořád
měl. Buď podkroví, nebo zahradní
domek.
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nové pračky, mikrovlnné trouby, postele, vařiče, skříně a rychlovarné konvice,“ popsal situaci ředitel centra Jan
Kalla, který prostřednictvím Večerníku poděkoval městu za obrovskou
přízeň.
Je třeba zdůraznit, že již čtvrtým rokem probíhá i spolupráce s potravinovou bankou. Všichni klienti, hlavně
pak maminky s dětmi, tuto službu
využívají na sto procent. „I v době
nouzového stavu se tady snaží klientům a klientkám co nejvíce pomáhat
a s potravinovou bankou jsou v neustálém kontaktu. Děti dostaly i školní
pomůcky, což bylo také jistě velikou
pomocí,“ poznamenala náměstkyně
Rašková.
Poslední zastupitelstvo pak roční dotaci pro Azylové centrum Prostějov
schválilo bez jakékoliv diskuse, stejně
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říká náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková

srovnatelná. Rozdíl je jen v tom, že
v prvním případě máte místnosti na
poschodí. Zabírá-li pak přízemí třeba obývák s kuchyní a další místnosti
máte v patře, pak lze pochopit jistou
oprávněnost mého dotazu.
Kamarád se nedal dotazem zaskočit
a upozornil mě na fakt, že v domku
mají ještě podkroví, kam se zřejmě
hodlají uchýlit. Nevím, proč mi na
mysli vytanuly obrázky ze stále oblíbených Večerníčků, kdy se Křemílek
s Vochomůrkou upínali k naději, že
je za komínem povidla nenajdou.
Z jedné fotky jsem odhadoval, že pelíšek může psí holčičce vydržet tak na
dva týdny, a chtěl jsem kamarádovi
poradit studium dalšího Večerníčku
o maxipsu Fíkovi, v němž hlavní psí
postavě tatínek za závistivého dohledu jeho souseda stavěl na zahradě
boudu o velikosti solidního zahradního domku.
O psích dovednostech při zajištění
si dostatečného, a navíc komfort-
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Opravu Vrahovické
„Nesmírně si vážíme organizací, které pomáhají potřebným,“
.2581

Michal KADLEC

pro Večerník na této dvoustraně
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S covidem v Česku bojujeme už skoro
rok. Jedním z nejdůležitějších obchodů
jsou v této době lékárny. Ty na rozdíl od
jiných zařízení a služeb fungují vesměs
bez velkého omezení, jediným z nich je
snad jen omezený počet osob uvnitř při
nákupu. Jinak fungují nepřetržitě a lidé
jejich služby hojně využívají.
Lékárny jsou v posledním roce snad na
první příčce v množství obchodů, ve kterých v tomto čase nakupujeme. V době
pandemie koronaviru se ve velkém rozjel
i online nákup a lékárny s tím také nezůstávaly pozadu. Možnost objednání
léků a následné doručení až domů nebo
vyzvednutí přímo na prodejně si lidé oblíbili. Tato forma nákupů pravděpodobně
zůstane populární i po konci pandemie
a trvale změní charakter maloobchodního prodeje.
Loni v březnu se hromadně skupoval
paralen, protože si lidé přečetli, že může
v boji proti covidu pomoci. Vykupování
některých volně prodejných léků zaznamenal Státní úřad pro kontrolu léčiv
v celé republice. Lidé si často pořizovali
i různé vitaminové doplňky stravy. V létě
se nákup v lékárnách uklidnil. Vše znovu
začalo kvůli druhé vlně koronavirové

pandemie na podzim. Se zvýšenou poptávkou po lécích proti bolesti a respirátorech se lékárny setkaly už na jaře a na
podzim se situace opět opakovala. Oproti
první vlně pandemie se v té druhé zvýšil
zájem o vitaminy, doplňky stravy a přípravky na podporu imunity.
Aktuálně je v lékárnách opravdu velká
poptávka po ochranných pomůckách,
jako jsou roušky a respirátory. Respirátory jsou od 1. března povinné v hromadné
dopravě, obchodech a na dalších místech,
kde se lidé shromažďují. Od března platí
povinnost mít na zastavěném území obce
zakrytá ústa i nos bez ohledu na rozestup
od ostatních osob, zde můžeme využít
i roušky. Lékárny během týdne uváděly,
že ochranné pomůcky mohou být lokálně vyprodané. Uklidňovaly ale zákazníky
tím, že se zásoby postupně doplňují. Dále
ujišťují, že nedojde k výpadku jako loni na
jaře, kdy panoval dočasně globální výpadek ochranných prostředků.
Hojně se teď, jak jsme již zmiňovali,
kupují i vitaminové doplňky stravy,
jako jeden z pomocníků v boji s onemocněními. Z nich je dlouhodobě
nejprodávanější vitamin C, který má
antioxidační účinky, podílí se na tvorbě

hormonů, snižuje hladinu cholesterolu,
je nezbytný pro svaly, kosti, cévy i kůži.
Snižuje únavu a vyčerpání a je důležitý
i pro vstřebávání železa. Ten a další vitaminy, jako například D, B nebo E, jsou
nízkomolekulární látky nezbytné pro
život. V lidském organismu mají funkci
katalyzátorů biochemických reakcí. Podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků
a cukrů. Odborníci nicméně apelují na

dodržování doporučených dávek u potravinových doplňků, stejně tak jako
u klasických léků.
Nezbývá než věřit, že tato zvláštní doba
zanedlouho pomine. Do té chvíle budou
asi stále našimi kamarády, které nejčastěji
vidíme, pracovníci v lékárnách. Tam totiž
aktuálně chodíme nejvíce. Ale buďme za
to rádi, alespoň máme stále nějaký lidský
kontakt, který je navíc i bezpečný...

né šťávy. Pomůže také vláknina a řada
rostlinných extraktů, kterých je na trhu
spousta. Naši stravu je vhodné doplnit
o konzumaci různými multivitaminovými přípravky ať už ve formě kapslí, želatinových bonbonů, sirupů, či tablet cucacích, lisovaných, ale i šumivých. Výhodou
„šumáků“ může být i obsah vlákniny. Ta
prospívá našemu trávicímu systému tak,
že na sebe váže škodlivé látky a usnadňuje jejich vylučování z těla. Vláknina čistí
střeva a posiluje imunitu, rozhodně má
své místo v boji proti jarní únavě. Nezapomínejme na správný a dostatečný pitný
režim, který organismu pomáhá fungovat
a zbavovat se škodlivých látek. Mějme
proto skleničku či lahev s vodou po ruce
a na paměti základní pravidla týkající se
pitného režimu.
Vhodné je také užívat vitamín C známý jako všestranný vitamín, ale také
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Všichni už o ní slyšeli a řada z nás ji
i někdy sama prožila. Někteří ji bohužel pociťují dokonce každoročně.
Řeč je právě o jarní únavě, jež dokáže
otrávit a znepříjemnit příchod období, na které se po dlouhé zimě tak těšíme. Právě proběhlá zima přitom hraje při vzniku jarní únavy významnou
roli. Ale nebojte, existuje totiž řada
způsobů, jak tělu navrátit vitalitu.
Únava dostavující se se začátkem jara je
v mnohém specifická. Cítíme se oslabení, malátní a bez energie. Důležité je
jarní únavu nepodceňovat. Můžeme být
na její příchod buď již připraveni, nebo
alespoň mírnit její dopad pomocí přírodních prostředků.
Před příchodem jara můžeme více zařazovat do jídelníčku ovoce nebo zeleninu.
Dobré je také odlehčit jídelníček, zařadit
lze lehké jarní saláty a zeleninové i ovoc-

antioxidant. Nejlépe v osvědčené kombinaci se zinkem zvyšujícím působení
vitamínu C. Vitamin C je důležitý pro
tvorbu bílých krvinek, jež mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím
a jiným patogenům. Po zimě máme
také nedostatek vitaminu D, k jehož
tvorbě potřebujeme sluneční paprsky,
jichž se nám v chladných měsících moc
nedostává. Tento vitamin podporuje
látkovou přeměnu vápníku a fosforu,
čímž přispívá k udržení normálního
stavu kostí. Dobrý vliv má také na imunitní systém. Přírodní zdroje vitamínu
D jsou značně omezené, a proto je jen
málo potravin, ze kterých ho můžeme
získat. Přírodními zdroji vitamínu D
jsou mořské ryby jako losos, tuňák,
makrela, ale i vejce, mléko a mléčné
výrobky, hovězí játra, na slunci sušené
houby šitake. Třetím vitaminem pomá-
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bychom mohli prodej schválit už na
dubnovém zastupitelstvu,“ odpověděl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
V Prostějově je dlouhodobý nedostatek bytů pro potřebné občany,
zejména pro seniory. „Vlastníme
celkem asi čtyři stovky bytů v domech
s pečovatelskou službou. Dalších žádostí je asi 290 na garsonky, 60 na
jednopokojové byty. Nutno ovšem
říct, že řada uchazečů si podala žádost
s tím, že zatím nepotřebuje situaci
řešit, ale aby vzhledem k čekací době
byli zvýhodněni, až jednou budou
DPS potřebovat,“ prozradila Alena
Rašková. „Ještě považuji za důležité
uvést, že domy s pečovatelskou službou je nezajišťují, jak si mnohdy lidé
myslí podle názvu! Občané si je však
mohou objednat, ať bydlí kdekoliv. Samozřejmě se ale za ně platí.“
Za prodej pozemků v Holandské ulici si radní slibují miliony korun do
městské pokladny. „Budou součástí
finančních rezerv města a do budoucna se mohou využít třeba na zmíněnou
stavbu plaveckého bazénu nebo třeba
na jinou potřebnou investiční akci,“
uzavřel toto téma Jiří Pospíšil.
„Předmětem stavby je rekonstrukce
stanice Prostějov-hlavní nádraží. Během prací proběhne celková obnova
kolejiště, vybudují se dvě nová nástupiště, tedy jedno vnější a jedno ostrovní s mimoúrovňovým přístupem
podchodem. V rámci stavby dojde
k náhradě současného přejezdu ve
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PROSTĚJOV Už je to osm let, co
proběhla rekonstrukce výpravní
haly na hlavním nádraží v Prostějově. Tehdy ještě České dráhy slibovaly, že těsně poté bude následovat
také kompletní oprava kolejí a celého železničního svršku. Nic takového se zatím ale nestalo. Nádraží postupem času přešlo do vlastnictví
Správy železnic. A na jejích internetových stránkách se aktuálně objevila novinka, že kýžená rekonstrukce má začít v březnu roku 2023.
A nejen to, Správa železnic počítá
také s generální rekonstrukcí dvou
železničních přejezdů!
hrany dlouhé 160, 115 a 370 metrů.
Bezbariérový přístup na toto ostrovní
nástupiště bude od výpravní budovy
pomocí podchodu a výtahu. Zaměstnancům drah bude sloužit služební přechod pro přístup na ostrovní
nástupiště, na obou jeho koncích
budou zřízeny uzamykatelné branky
pro zamezení přístupu cestujícím,“
popsal rekonstrukci hlavního nádraží
Dušan Gavenda.
V případě rekonstrukce železničního
přejezdu v Říční ulici dojde k vyššímu
zabezpečení přejezdu. Zrušen a nahrazen podjezdem pak bude železniční přejezd ve Vrahovické ulici. „Další
úrovňové křížení v Říční ulici projde
rekonstrukcí, nově bude zabezpečeno
celými závorami. Toto zabezpečení
bude připraveno na výhledové rozšíření přilehlé vozovky a přejezdové
konstrukce,“ tvrdí mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Tak uvidíme, třeba se cestující
v Prostějově přece jen dočkají důstojnějšího prostředí...
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Vrahovické ulici podjezdem. Součástí
je i rekonstrukce dalšího železničního
přechodu a přejezdu v Říční ulici. Po
skončení prací se zvýší rychlost vlaků
projíždějících touto stanicí až na 110
kilometrů v hodině. Rozsah úprav
okolního prostoru se bude koordinovat s plánovanými investicemi města,“
sdělil Dušan Gavenda, tiskový mluvčí
Generálního ředitelství Správy železnic v Praze.
A přidal i další podrobnosti. „Ve
stanici Prostějov-hlavní nádraží především proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku všech
staničních kolejí. Nově zde bude
čtyřiatřicet výhybek. V souvislosti
s celkovou změnou konfigurace stanice vznikne jedno vnější a jedno ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým
přístupem, tedy podchodem. Vnější
nástupiště u výpravní budovy bude
mít u koleje číslo 6 délku nástupní
hrany 95 metrů a u koleje 6b pak 100
metrů. Ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 1 a 2 bude mít nástupní
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PROSTĚJOV Olomoucký kraj se
trvale drží mezi regiony s nejlépe
třídícím obyvatelstvem. Jenže třídění odpadu, to už dnes není zdaleka jen vhazování papíru či plastu do
správných kontejnerů. V prostějovských ulicích se dále objevují také
kontejnery na kov či bioodpad. Magistrát však připomíná, že je potřeba třídit také staré, nefunkční zářivky. Jak totiž připomíná, nacházejí se
v nich nebezpečné látky, při rozbití
tak mohou ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí.
„Pokud taková ‚úsporka‘ dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří
ani do tříděného skla. Důvodem je
jedovatá rtuť, kterou zářivky, trubicové i kompaktní úsporné, v malém

množství obsahují,“ uvádí mediální
referentka magistrátu Anna Kajlíková a přidává rovněž možnosti, jak se
již nefunkční zářivky zbavit. Jednou
je vyměnit výrobek v obchodě za novou. „Další variantou je odevzdat ji
ve sběrném dvoře v ulici Anenská a
Průmyslová. Obsluha sběrného dvora
‚úsporku‘ zdarma převezme a uloží ji
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Malá sběrná nádoba je umístěna i v Turistickém informačním
centru Magistrátu města na nám. T. G.
Masaryka.“.
Více informací najdete na internetových stránkách www.ekolamp.cz, což
je web firmy, která pro město Prostějov zajišťuje zpětný odběr zářivek.
(sob)
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govalo stabilní hasicí zařízení, profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolné jednotky z Vrahovic a Žešova poté
provedly dohašení a celkovou likvidaci požáru,“ potvrdil událost Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Při požáru nebyl nikdo zraněn. „Dobrovolně se evakuovalo šedesát zaměstnanců. Příčina požáru a výše hmotné
škody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Hošák.
(mik)
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PROSTĚJOV Ve výrobní hale firmy v průmyslové zóně uplynulou
středu 3. března dopoledne hořelo.
Na místo neprodleně přijely tři hasičské jednotky, které velmi rychle
zlikvidovaly požár filtračního zařízení. Ještě předtím ale halu opustilo
na šest desítek zaměstnanců.
„V objektu firmy v průmyslové zóně
v ulici U Spalovny v Prostějově došlo ve středu 3. března v dopoledních
hodinách k zahoření filtrace odsávání.
Ještě před naším příjezdem včas zarea-
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PROSTĚJOV Už v minulém vydání
Večerník informoval, že zastupitelé
na svém jednání v úterý 23. března
schválili pozastavení nástřiků proti viru covid-19 v prostějovských
základních školách i mateřinkách.
Nyní se zdá, že tento projekt za
1,2 milionu korun už možná nemusí
pokračovat vůbec. „Chtěl bych jednoznačně zdůraznit, že pro ošetření
ploch ve školských zařízeních jsme
chtěli zvolit efektivní a bezpečnou
technologii, která by mohla ochránit děti před šířícím se virem. Bylo
to v době, kdy se měli žáci vracet do
škol. Bezpečnost a ochrana dětí byly
pro nás vždy prioritou,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
František Jura, primátor Statutárního města Prostějov.

yy Hodlá prostějovský magistrát
na základě posledních skutečností
pokračovat v nanonástřicích ve
školách a školkách?
„Přestože odborná firma garantuje
řadou dokumentů nezávadnost nástřiků, na základě vyjádření rodičů jsme
se rozhodli nepokračovat v ošetřování
škol a školek. Ještě hodláme udělat několik dalších kroků, k nimž patří vyžádání stanoviska Státního zdravotního
ústavu nebo obdobné instituce s velkou autoritou v této oblasti. A také bychom přivítali, kdyby se mohla obhájit
také samotná odborná firma. V současné době není možné uspořádat nějaké
veřejné setkání s rodiči, umím si ale
představit například videokonferenci.
Děti se do škol ještě několik týdnů nevrátí, což nám dává trochu času.“

yy Podle kritiků zveřejnila Evv
ropská komise v roce 2020 své
konečné rozhodnutí
utí klasifikovat
oxid titaničitý jako
ko karcinogen
kategorie 2. Co vy na to?
„Nástřiky v prostějovských
vských školních
zařízeních nejsou aplikovány oxidem titaničitým, který
erý je Evropskou
komisí klasifikován jako karcinogen
kategorie 2, ale produktem
roduktem SmartSmart
Coat, který není podle předmětného
nařízení karcinogenní, protože je obsah
oxidu titaničitého tak nízký, že ani není
vyžadován bezpečnostní list s ohledem
na obsah TiO2. Přesto byl bezpečnostní list firmou nad rámec zákonných povinností vydán. Rozhodnutí Evropské
komise se tedy nevztahuje na použitý
nástřik. Kdybych měl současnou situ-

őtNiSULPiWRU)UDQWLåHN-XU
XUDD

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

aci k něčemu přirovnat, tak třeba k využití chloru. Je to jedovatý plyn. Přesto
jej zcela běžně využíváme k ošetření
vody proti choroboplodným zárodků. Taková voda se samozřejmě pije
a napouští se jí bazény. Chlor výrazně
přispěl ke snížení přenosů infekčních
chorob právě vodou. Podobně jako
zmiňovaný oxid titaničitý je totiž pou-

žíván ve velmi slabé koncentraci.“
yy Co vá
vás vůbec k rozhodnutí aplikovat tyto nástřiky vedlo?
„Byla to samozřejmě snaha maximálně
ochránit naše děti. V minulosti byl tento
postřik aplikován v budovách magistrátu i v autobusech hromadné dopraPřišlo nám vhodné poskytnout
vy. Př
stejnou míru ochrany před koronavistejno
rem také
ta žákům našich škol a školek.
Město Prostějov je od začátku této
epidemie velmi aktivní a snaží se svým
epidemi
občanům pomáhat s maximální ochranou proti nákaze.“
yy Nenaletělo podle vašeho názoru vedení města neseriózní firmě,
v horším případě neohrozilo zdraví
dětí?
„Především musím zdůraznit, že jsem
rodičem i prarodičem a stejně jako moji
kolegové bych nikdy nepřipustil vědomé ohrožení našich dětí. Dokumenty,

které nám byly před zahájením akce
firmou předloženy, garantovaly správnost a bezpečnost realizace ošetření
vybraných prostor s jednoznačným
cílem udělat maximum pro ochranu
zdraví dětí i dospělých. Touto metodou
již byly v minulosti ošetřeny prostory
v nemocnicích, například v Ostravě,
Třinci, v ambulancích praktických lékařů a v neposlední řadě v mateřských
školách v Brně, Havířově nebo Českém
Těšíně. Byly jí ošetřeny prostory prostějovského magistrátu i vozidla MHD
v Prostějově. Pokud by se hypoteticky
ukázalo, že jsme byli uvedeni v omyl,
budeme postupovat velmi tvrdě a využijeme všech prostředků, které nám
český právní řád dává. Jestliže se na
druhou stranu firma cítí být výroky
některých politiků nebo kohokoliv jiného poškozena, měla by udělat totéž.“
(mik)
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hajícím v boji s jarní únavou je vitamin hlavně ten venkovní, například bruslení
E. Jedná se o další antioxidant s vlivem nebo jen choďte na procházky do lesa,
na látkovou přeměnu tuků, cukrů užívejte si jarního sluníčka a teplejšía vody. Podporuje činnost svalů, srd- ho ovzduší. S přibývajícím pohybem
ce, zpomaluje proces stárnutí. Do těla a sportovním vyžitím se bude vaše fyzicho dostaneme například z pšeničných ká kondice zvyšovat a budete mít nejen
klíčků, sóji, rostlinných olejů, brokolice více energie, ale také dobré nálady, proa listové zeleniny.
tože při sportu se vylučuje serotonin, tzv.
Než se potýkat s důsledky jarní únavy, hormon dobré nálady. Na druhou straje nepochybně lepší jí předcházet, a to nu nezapomínejme ani na odpočinek.
zdravým životním stylem. Je důležité, Pocit únavy zvyšuje také málo spánku,
abychom neoslabovali náš organismus proto si nezkracujte zbytečně noci. Neněkterými zlozvyky, jako je kouření či dostatek spánku, zvláště dlouhodobý,
konzumace alkoholu. Měli bychom oslabuje imunitu víc, než si je většina lidí
rovněž mírnit stres, jemuž jsme v dneš- ochotna připustit.
DO
ním chaotickém světě denně vystaveni. Jarní únava není
rozhodně
DGÙFnicKpříjemnéÈQÙQ
K tomu pomáhá dostatek spánku, vhod- =U
ho,DQ
avšak dá se proti ní poměrně snadno
né relaxační metody (jako například bojovat. Jak je v textu zmíněno, projóga a další) a také ať už aktivní, či pa- středků a metod, jak jí předejít či mírnit
sivní odpočinek. Pohyb patří k osvědče- její průběh, je celá řada. Je pouze na nás,
ným radám proti únavě. Doporučuje se které z nich si vybereme.

%RMXMWH~ĀLQQěVQHFKWěQRXMDUQt~QDYRX

nadvlády, ale řada z nás se stejně pořád cítí jako uprostřed
zimního spánku. Pro tento stav se uchytilo označení jarní
únava, což má mnoho příčin. Patří mezi ně zimní měsíce, a tím
pádem i nedostatek slunečního svitu. Na lidském organismu
se také negativně podepisují prodělaná nachlazení, chřipky
a další virové infekce. Další zátěží je pak i stres, nedostatek
odpočinku, dýchání špatného vzduchu, ale také těžká strava
bez vitaminů a minerálů. V letošním roce ale opět nebojujeme jen s jarní únavou, ale také s onemocněním COVID-19.
Jedním z prvků v boji jsou i ochranné pomůcky, které teď
nestačí jen podomácku vytvořené. Proto není divu, že lékárny v této době reflektují enormní zájem o dané prostředky.
V dnešním vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se dozvíte,
jak únavě předejít, či které užitečné věci v boji seženete přímo
v lékárně.
Texty připravila: Eva Reiterová
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„Chceme, aby komunitní domy vybudoval soukromý investor,“
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
Jaro je za dveřmi a příroda se vysvětluje
pomalu probouzí zeprvní
zimní
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Byl řidič opilý? Odmítl „dýchnout“

\CUVCXKNCåUttTQO
\CUVCXKNCåU

èGTPÆ
Volvo

PŮVODNÍ
zpravodajství

a dokonce už měli v kapse i stavební
povolení. Přednost ale tenkrát dostala výstavba domu v Sušilově ulici.
pro Večerník
„Poté, co jsme vyměnili pozemky se
společností Lidl, aby se oba domy do
Michal
lokality vešly, jsme požádali o stavební
KADLEC
povolení. Při stavebním řízení ale byl
V roce 2017 měli tehdejší radní proti stavbě komunitních domů mav plánu postavit v Holandské ulici jitel sousedního pozemku, pole mezi
komunitní domy z rozpočtu města, místem stavby a aquaparkem. Lépe

Prostějov (mik) - Už bezmála tři čtvrtě
roku je z důvodu budování severního obchvatu města uzavřena cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané a zároveň se
buduje cyklostezka z Prostějova do Smržic. Ta by měla být dokončena a otevřena
ještě před letními prázdninami. „Jakmile
dovolí teploty, budou pokračovat podle
předepsaných technologických postupů
práce na mostní lávce na cyklostezce do
Smržic. Předpoklad dokončení prací je
květen až polovina června. Následovat
bude kolaudace a otevření stezky v červnu letošního roku,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.

ulici byla pětapadesátiletému řidiči zřejmě hodně úzká. Své Volvo
totiž neuřídil, vyjel z komunikace a jeho jízdu zastavil až strom.
Těžko říct, zda muž za volantem
požil před jízdou ať už alkohol, či
drogy. Policistům odepřel dechovou zkoušku a odmítl také odběr
krve v nemocnici, kde se zraněním
skončil.
„V sobotu sedmadvacátého února odpoledne vyjížděla hlídka dopravních
policistů k havárii osobního vozidla
Volvo, která se stala v Okružní ulici.
Řidič na přímém úseku nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo komunikaci,

stromu. Při nehodě se pětapadesátiletý muž zranil a musel být převezen
do nemocnice na vyšetření. Dechovou zkoušku odmítl, stejně tak i odběr
krve v nemocnici,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zraněný muž středního věku asi moc
dobře věděl, proč odmítnout dechovou zkoušku i odběr krve. „Na místě
mu policisté zadrželi řidičský průkaz.
Hmotná škoda na vozidle a stromě
byla předběžně stanovena na dvaatřicet tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření,“ dodala mluvčí krajské policie.
(mik)

zpracované projektové dokumentace
soukromý investor vybudoval komunitní domy,“ potvrdil Večerníku Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějova. Vzápětí také vysvětlil, proč se
město zbavilo možnosti postavit zmíněné komunitní domy v Holandské
ulici ve vlastní režii. „Rozhodli jsme se
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PROSTĚJOV Tohle mohlo skončit
tragicky! Totálně opilý muž byl minulou středu večer sražen osobním
vozidlem v Plumlovské ulici poté,
co náhle vběhl do vozovky. Šofér
škodovky už nedokázal zareagovat
včas a opilce srazil. Pětatřicetiletý
chlapík, který měl v sobě více než
tři promile alkoholu, utrpěl zranění
a skončil v nemocnici.
Ve středu 3. března před dvacátou hodinou došlo v Plumlovské ulici k dopravní nehodě osobního automobilu
s chodcem. „Podle dosavadního šetře-

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
A TEL.: 608 960 042!
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ní měl pětatřicetiletý muž řidiči Škodyy
Octavie zpoza jiného jedoucího
DGÙFKDO
=UDQÈQÙQ
automobilu vběhnout přímo do
cesty. Po střetu s vozidlem chodec upadl na kapotu a poté na
komunikaci, čímž utrpěl lehké zra„Alkohol
nění, se kterým byl převezen do prostěu řidiče policisté
jovské nemocnice. Ke zranění dalších vyloučili provedenou dechovou
osob nedošlo,“ konstatoval František zkouškou. U zjevně opilého chodce
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského změřili hodnotu 3,17 promile alkohoředitelství policie olomouckého kraje lu v dechu. Přesné příčiny, okolnosti
pro Územní odbor Prostějov.
i míra zavinění nehody jsou předměVýše způsobené hmotné škody byla tem dalšího šetření,“ dodal mluvčí
předběžně vyčíslena na 5 000 korun. prostějovské policie.
(mik)
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pro prodej pozemků, včetně projektové dokumentace a stavebního povolení, z důvodu současné situace. I když
je finanční situace magistrátu zatím
velmi dobrá, tak nevíme, jak se bude
stav financí vyvíjet do budoucna.
Přesto bychom chtěli, aby byly bytové
domy vybudovány, a proto jsme zvolili formu vypsání záměru prodeje pro
soukromé investory,“ objasnil Pospíšil.
„Chceme rekonstruovat kulturní dům,
čeká nás řešení nového bazénu, a současně se ve městě objevuje řada developerů, kteří staví byty různých velikostí,
tedy i ty seniory požadované jednopokojové či garsonky. Proto jsme od výstavby bytů upustili a pozemek nabídli
k prodeji s podmínkou výstavby bytů,“
přidala náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková (ČSSD), která má ve své gesci sociální oblast.
Večerník vzápětí zajímalo, zda na
záměr prodeje už někdo zareagoval
a jestli se tak objevil nějaký vážný
zájemce? „Do záměru se prozatím
nikdo nepřihlásil, přičemž termín vyprší osmého března (tj. dnes – pozn.
red.). Pokud by se našel zájemce, pak

2Q\GOM[X*QNCPFUMÆWNKEKLUQWPCRTQFGL-QOWPKVPÊFQO[MVGTÆX[RTQLGMVQXCNQO÷UVQ
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řečeno, vznesl několik požadavků, které byly ze strany města neakceptovatelné. Podali jsme proti nim odvolání
a uspěli jsme, stavební povolení nám
bylo před pár dny konečně vydáno,“
sdělil Večerníku v létě roku 2017 Zdeněk Fišer (ČSSD), tehdejší náměstek
primátorky pro stavební investice.
„Letos začneme v Sušilově ulici, a pokud to půjde, domy pro seniory v Holandské začneme stavět v roce 2018,“
dodal tehdy Fišer.
Jak je ale dnes patrné, nic z těchto
plánů magistrát nesplnil a svůj záměr už ani neuskuteční. Současní
radní naopak pozemky v Holandské
ulici chtějí prodat, aby na nich komunitní domy postavil soukromník.
„Ano, chtěli bychom, aby podle námi

PROSTĚJOV V polovině prosince loňského roku vyhlásil prostějovský magistrát záměr prodeje
dvou velkých pozemků v Holandské ulici v těsné blízkosti nedávno nově zrekonstruované prodejny Lidl. Nejen Večerník tento postup radnice překvapil, neboť před čtyřmi lety se předchozí
vedení města chlubilo tím, že právě zde hodlá ve své režii postavit komunitní domy. Na stole byl
už dokonce připravený projekt včetně stavebního povolení. Nyní se ovšem radní chtějí pozemků
zbavit, a to kvůli stejnému účelu. Podmínkou prodeje je totiž výstavba potřebných domů s levnými
byty, a to především pro seniory. Tentokrát už za soukroné peníze

1DczLYÎ½NpVHREMHGQHMWH PROSTĚJOV Silnice v Okružní přejel přes travnatý pás a narazil do

Prostějov (mik) - Už bezmála tři čtvrtě
roku je z důvodu budování severního obchvatu města uzavřena cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané a zároveň se
buduje cyklostezka z Prostějova do Smržic. Ta by měla být dokončena a otevřena
ještě před letními prázdninami. „Jakmile
dovolí teploty, budou pokračovat podle
předepsaných technologických postupů
práce na mostní lávce na cyklostezce do
Smržic. Předpoklad dokončení prací je
květen až polovina června. Následovat
bude kolaudace a otevření stezky v červnu letošního roku,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.

Cyklostezka
pøed prázdninami

Prostějov (mik) - Některé zvyklosti nezmění ani koronavirus. Stejně jako v předešlých letech tak i letos je naplánován
jarní úklid města. Ten začne 6. dubna,
kdy do ulic Prostějova budou rozmístěny první velkoobjemové kontejnery.
„Jako každý rok se bude odpad třídit na
velkoobjemový, což je odpad z domácností, který je rozměrný a není možno
ho umístit do popelnic. Jde například
o koberce, linolea či starý nábytek. Dále
se bude jednat o biologický odpad ze
zahrad. Kontejnery budou na místě vždy
v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého z nich odpadem bude
sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové
společnosti FCC Prostějov,“ informoval
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
Jako první budou kontejnery rozmístěny
na sídlišti Hloučela. Další termíny a lokality najdou občané na internetových
stránkách města, v Prostějovských Radničních listech a tradičně také ve Večerníku v rámci rubriky „infoservis“.

Jarní úklid od dubna

Prostějov (mik) - Pořádná porce bodů
programu čeká prostějovské konšele
během dalšího jednání Rady statutárního města Prostějova. V pořadí už
79. schůze v tomto volebním období se
uskuteční zítra, tj. v úterý 9. března. Mezi
hlavní události jsou zařazeny dotace do
vzdělání, rozpočtová opatření na stavební
investice, rekonstrukce dálničního mostu
v Žešově či plán oprav chodníků pro letošní rok. „Po projednání odpisů pohledávek
Městské policie Prostějov budeme schvalovat dotace do oblasti vzdělání, nákup
uměleckých děl, zahájíme zadávací řízení
na rekonstrukci chodníku a veřejného
osvětlení v Žešově, projednáme hned
několik otázek ze školství či schválíme
rozpočtová opatření na stavební investice.
Například na zateplení půdy radnice, na
oplocení psí loučky v Plumlovské ulici
či na výstavbu stezky zdraví. Diskutovat
budeme dále o plánované rekonstrukci
mostu přes dálnici v Žešově, přípravách na
výstavbu cyklostezky v Průmyslové ulici
a také se budeme věnovat otázkám ohledně osvětleného přechodu v Kojetínské ulici,“ vypočítal nejzásadnější body František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějova. Radní projednají i mnohé majetkoprávní záležitosti, zejména co
se týká prodeje či pronájmů městských
pozemků. „Schválíme rovněž plán oprav
chodníků pro rok 2021 a seznam lokalit
zveřejníme,“ přislíbil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

5DGQÉÄHN½YÖWHUÙ
další jednání

„Chceme, aby komunitní domy vybudoval soukromý investor,“
vysvětluje první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
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REDAKCE

Foto: Agel a.s.
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„Poslední dobou je mi nějak těžko,
buší mi srdce, nemůžu spát, máte na
to něco?“ Zní stále častěji z úst zákazníků lékáren. Tyto potíže jsou
projevem úzkosti, kterou lidé nyní
prožívají, a je na lékárníkovi, aby
určil pravou příčinu potíží a doporučil vhodný postup k řešení
problému. Zaměstnanci Lékáren
AGEL jsou dobře proškoleni na
rozpoznání úzkosti, panických ataků a deprese pacientů. Více o tom
Večerníku nastínila Helena Bačová
(na snímku), specialista odborného
rozvoje Lékáren AGEL.
„Současná doba klade velké nároky
na psychiku všech generací. Mladým
lidem chybí sociální kontakt, pracující
řeší chod domácnosti, domácí výuku
a vlastní zaměstnání a senioři vlivem
informací z médií, která neustále sledují, se bojí více než kdy jindy o své zdraví.
To vše může způsobit nepříjemné pocity, které se prohloubí z úzkosti do panických ataků nebo dokonce deprese,“
říká Helena Bačová. „Většina pacientů
mluví o tělesných potížích, nikoliv o své
úzkosti – tu si často neuvědomují nebo
nepřipouští. Proto je na lékárníkovi,
aby se správně ptal a na základě odpovědí určil, zda situaci lze zvládnout
přípravky z lékárny nebo je čas na doporučení návštěvy lékaře.“

yy Jaké pocity pacienti s úzkostí
nejčastěji popisují?
„Nejčastěji hovoří o poruchách spánku, bušení srdce, pocitu nevolnosti,
někdy je to i bolest na hrudi či chvění
rukou. Výjimkou nejsou trávicí potíže
nebo návaly horka. Je tedy nutné zjistit, zda se příznaky objevují ojediněle
nebo dlouhodobě, zda se jedná o více
příznaků nebo pouze o samostatný
jeden projev, například nespavost. Podle toho lékárník určí přípravky buď
na jednotlivé symptomy, nebo vyhodnotí, že se jedná o úzkost.“
yy Je možné to vždy vyřešit nákupem léků?
„Lékárník může navrhnout samoléčbu volně prodejnými léčivými
přípravky nebo bylinnými preparáty.
Pokud se stav jeví jako závažnější problém, doporučí návštěvu specialisty
a navrhne medikaci pro překlenutí
doby do návštěvy lékaře. Lékař pak
může po vyšetření pacienta předepsat
přesně cílenou léčbu preparáty se silnější účinnou látkou vázanou na lékařský předpis.“
yy Bylinky začínají být populárnější než chemické přípravky. Jaké jsou
na úzkost nejvhodnější?
„Bylinky lidé používali odedávna a jejich obliba se skutečně vrací. V lékárně
najdete pestrou paletu přípravků od
bylinných preparátů ve formě tablet,
sirupů až po sypané čaje.. Společně jistě vybereme něco vhodného
ného pro konkrétního člověka a jeho potíž. Na úzkost a nespavost jsou účinné
nné například
výtažky z chmele, třezalky,
lky, meduňky,
mučenky, levandule, kozlíku
ozlíku a jejich
různé kombinace. I kdyžž perorální podání je účinnější, je možné
žné vyzkoušet
také alternativní metody.
y. Zajímavostí
je inhalace levandulového
kdy
h oleje,
l j kd
se pár kapek přidá do difuzéru nebo
aromalampy. Při migrénách a pro
celkové zklidnění lze před spánkem
nakapat třeba i na polštář. Takto je
možné zklidnit dokonce také naše
domácí mazlíčky. Levandule pomáhá
účinně odbourávat strach z cestování
u pejsků.“
yy Zmínila jste často zmiňovaný
problém s nespavostí. Co radíte takovým pacientům?
„Nespavost je velmi častým projevem úzkosti. Hlava je stále v bdělém
stavu, a pokud vás trápí nějaké strachy, pak přemýšlením nad problémovou situací se spánku vzdalujeme.
V takovém případě je třeba dodržovat režimová opatření. Chodit spát
v pravidelnou dobu, omezit spánek
přes den, vstávat ve stejný čas. Pokud
nemůžete usnout do 30 minut, raději
opusťte lůžko, přečtěte si knihu nebo

speccialiista odbbornnéhho roozvooje Lékááren AGEL

pusťte uklidňující hudbu, rozhodně
nebrouzdejte
b
d jt na počítači
čít či
nebo telefonu. Místnost na spaní vyvětrejte a zatemněte.“
yy To však nemusí vždy pomoci...
„Ano, i na to jsme připraveni. V lékárně vám pomohou vybrat vhodné
přípravky, a to volně prodejné léky,
doplňky stravy, čajové směsi či homeopatika podporující spánek. Především je však třeba s lékárníkem najít
příčinu nespavosti. Ne vždy se jedná
o úzkostný stav. Probdělou noc mohou způsobovat také bolesti, změna
denního režimu přechodem na směnný provoz nebo je to vedlejší účinek
nových léků, které pacient užívá, prostě to může být komplexní problém.
Podle příčiny pak lékárník navrhne
správnou léčbu. V případě, že odhalí
problém ve stávající terapii aktuálně
užívaných léků na předpis, což se někdy stává, může také ve spolupráci
s lékařem navrhnout změnu medika-

„Úzkost je možné řešit,“ nabádáá Helena Bačová,
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ce, ať už se jedná o změnu dávkovacího schématu
nebo změnu léčivého preparátu.“
yy Co
C když
kd ž nespavostt přetrvává?
ř t á á?
Člověk se obává navštívit lékárníka
nebo lékaře a problém neřeší. Je to
nebezpečné?
„Kromě toho, že to je nepříjemné,
protože pacient má pocit zemdlenosti a vyčerpání, tak je to skutečně také
nebezpečné. Pokud pacient únavu či
nespavost dlouhodobě neřeší, snižuje
se obranyschopnost organismu proti
různým infekcím. Navíc se mohou
se přidat další zdravotní potíže či prohloubit úzkostné až depresivní stavy,
což je již nutné konzultovat s lékařem.
Abychom takovým stavům předešli,
platí dodržování zdravé životosprávy,
dostatek přiměřeného pohybu, přísun
tekutin a vitamínů nejlépe ve formě
zdravé výživy. Někdy sami na zmiňované problémy nestačíme a rozhodně
není ostudou říci si o odbornou pomoc. Situaci tedy nepodceňujte a řešte ji včas.“

Foto: Agel a.s.
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OLOMOUC Olomoucký vrchní soud udělal minulé úterý 2. března tečku za případem loňské nedokonané vraždy v jedné z prostějovských garáží. Pětapadesátiletý bezdomovec Petr Zapletal
tehdy 2. června rozbil ve sporu o ženu jinému muži bez domova
hlavu kladivem. O třináct roků starší Pavel Látal se ze šoku vzpamatovává dodnes. Na druhou stranu ani on není žádný svatoušek... Večerník poslední líčení sledoval přímo v soudní síni.
v jedné z garáží, kterou nelegálně obývali. Zapletal poté, co alkohol v jeho
krvi dosáhl určité hladiny, nabyl dojmu, že jeho spolubydlící se mu snaží
odloudit přítelkyni, jednu z pohaslých krásek bezdomovecké komunity.
Františ ek
Po kratší hádce došlo na pěsti.
OMASTA
„Mladší z mužů nejprve pěstí zaútoOsudného dne a večera spolu dva čil na poškozeného, následně vzal do
prostějovští vágusové popili něco ruky kladivo a s úmyslem usmrtit starnezdravého laciného alkoholu šího muže jej uhodil do hlavy,“ sdělil

původní
reportáž
pro Večerník

tehdy v tiskové zprávě Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Ze soudního protokolu nyní vyplynulo, že napadený senior po Zapletalově pěstním útoku zůstal ležet
v bezvědomí na zemi. Zapletal si
v klidu odskočil pro kladivo a nijak
se nebránícímu muži rozbil hlavu.
Napadený muž tehdy útok přežil,
s vážným poraněním hlavy ale skončil v olomoucké nemocnici.
Už krajský soud uznal Zapletala vinného z nedokonané vraždy. Vzhledem k okolnostem a s ohledem na
to, že šlo jen o pokus vraždy, vyměřil
mu trest dva roky pod spodní hranicí
trestní sazby, tedy osm let kriminálu.
Zapletal se však proti rozsudku

odvolal. U Vrchního soudu v Olomouci se domáhal zmírnění právní
kvalifikace z pokusu vraždy na pouhé
ublížení na zdraví a ještě mírnějšího
trestu. „Odvolání jsme však jako nedůvodné zamítli. Jeho tvrzení, že nikoho
nechtěl usmrtit, bylo spolehlivě vyvráceno,“ sdělil mluvčí olomouckého
vrchního soudu Stanislav Cik a dodal:
„Z důkazů je evidentní, že obžalovaný
nejprve napadl poškozeného razantně
pěstmi, a když se napadený nehýbal,
v klidu si došel pro zhruba dvoukilové kladivo a snažil se muže usmrtit.“
Vzhledem k tomu, že státní zástupce
se proti rozsudku krajského soudu
neodvolal, potvrdil vrchní soud Zapletalovi pravomocně původní osmiletý trest. A případ je tak u konce.

BYLI JSME
U TOHO

2TQUV÷LQXUMÚDG\FQOQXGE2GVT<CRNGVCNMVGTÚX\CNPCUVCTwÊJQUQMCXN¾UEGMNCFKXQ
UVT¾XÊRąÊwVÊEJQUONGVXMTKOKP¾NG
Foto: František Omasta
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Oběť skorovraha: „Měl
Měl dostat víc jak osm let“
let“
PROSTĚJOV Seděl na posteli a přikládal do kamínek v začouzené garáži,
PR
j vchod zakrývala pouze těžká deka. Na přeplněném stolku hrálo malé
je
jejíž
r
rádio
hlásící nástup studené fronty a pokles teplot. Právě v tomto prostoru se loni v létě Pavel Látal nepohodl s dalším z bezdomovců obývajících
kolonii u bývalého prostějovského fotbalového stadionu. Přestože Petr
Zapletal byl v průběhu uplynulého týdne pravomocně odsouzen na osm
let do vězení, ani jeho oběť rozhodně nečeká snadný život.
už nevrátil. Zahlédl jsem ho jen
Martin ZAORAL seu soudu.
Řekl bych, že měl dostat víc
2CXGN.¾VCNUGUXQWåGPQWLUQWRQUNGFPÊFXC\EGNMGOVąÊDG\FQOQXEčQDÚXCLÊEÊEJ Osmašedesátiletý Pavel Látal svého jak osm let. Opravdu mě tím kladivem
bývalého kolegu od osudné noci už chtěl zavraždit. Řval, že mi tu platinu
TWKP[DÚXCNÚEJICT¾åÊXDNÊ\MQUVKDÚXCNÆJQRTQUV÷LQXUMÆJQHQVDCNQXÆJQUVCFKQPW
Foto: Martin Zaoral neviděl. „Odvezla ho zásahovka a sem vyrazí z hlavy. Věděl totiž dobře, že

EXKLUZI
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jsem v minulosti po pádu ze druhého
poschodí měl prasklou lebku a prodělal krvácení do mozku. Tehdy mi
život zachránila operace, při níž mi
lebku doktoři vyztužili právě platinovou destičkou,“ prozradil v exkluzivní
zpovědi pro Večerník Pavel Látal, jenž
k prvnímu úrazu hlavy přišel poté, co
se zřítil z římsy při útěku z bytu. „Tehdejší manželka na mě zavolala benga,“
vysvětlil muž, jehož hlava druhý těžký
otřes zakusila právě loni v létě.

Pětapadesátiletý Petr Zapletal na něj
zaútočil pěstmi a posléze si na něj vzal
i kladivo. Učinil tak bezprostředně
poté, co se oba notně opilí muži pohádali kvůli Látalově partnerce. Za to
byl Zapletal pravomocně odsouzen
k osmi letům vězení, soud neuvěřil
jeho obhajobě, že svého soka nechtěl
zabít a jednal v sebeobraně.
Těžko říct, zda mu za mřížemi bude
lépe, rozhodně v něm nebude tak trpět zimou jako jeho oběť...

Navštivte naše
webové stránky

Škodu 10 000 korun způsobil
neznámý pachatel na prodejním
automatu, který je umístěný v areálu podniku v Držovicích, když
se snažil dostat dovnitř, vylomil
horní pant a poškodil přitom
i elektroniku. Z automatu pak vytáhl a ukradl sáček, ve kterém byla
doposud neupřesněná hotovost
v řádu několika stovek korun.
Majiteli zařízení způsobil daleko
větší škodu na poškození než na
odcizených penězích. Případ šetří
policisté pro trestné činy krádeže
a poškození cizí věci.

Z automatu zmizely
peníze

V odpoledních hodinách uplynulého čtvrtku 4. března zastavila
policejní hlídka v Rozstání vůz
značky Audi, které řídil dvaatřicetiletý muž. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce a orientačnímu testu na návykové látky.
Zkouška byla negativní, ale test
na drogy byl pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. Užití pervitinu řidič nezapíral a přiznal,
že předposlední únorový den si
vzal přesně neurčené množství.
Hlídka ho vyzvala k lékařskému
vyšetření, při kterém by mu byl
odebrán biologický materiál, ale
podezřelý to odmítl. V jízdě pokračovat nesměl, navíc mu hlídka zadržela potvrzení o ztrátě,
odcizení nebo zničení řidičského
průkazu, které při kontrole předložil. Přestupek bude postoupen
příslušnému správnímu orgánu,
který se jím bude zabývat.

Přiznal užití pervitinu

Ve středu 3. března odpoledne
zastavila policejní hlídka mezi
obcemi Dřevnovice a Chválkovice na Hané devětadvacetiletého řidiče vozidla Škoda Felicia.
Mladý muž hlídce nepředložil
všechny potřebné doklady, které
po něm při kontrole požadovala.
Chyběl řidičský průkaz, protože
má platnou blokaci, a osvědčení
o registraci vozidla. Navíc provedený orientační test na návykové
látky vykázal pozitivní výsledek
na canabisové látky. Lékařské vyšetření s odběrem biologického
materiálu podezřelý odmítl. Další
jízda mu byla zakázána. Událost je
vedena jako přestupkové jednání.

Bez řidičáku,
ale s „marjánkou“
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V současné době silničáři provedli
opravu alespoň několika málo míst.
Využili k tomu již zmíněnou ‚studenou balenou směs‘, která je však
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moci začít větší opravy nejdříve v dubnu,“ přiznal Jaromír Foltýnek, vedoucí
provozu prostějovského cestmistrovství.
Další průběh oprav pak bude závislý
na vývoji počasí. „Jako první se vrhneme na hlavní tahy, tedy například
na silnici vedoucí z Prostějova do
Protivanova. Kromě ohrozimského
kopce je zoufalá situace i v úseku
mezi Ohrozimí a Vícovem, kde je
propadlá krajnice. V hodně špatném
stavu jsou také silnice v okolí Ptení,
a to kvůli kamionům jezdícím na
pilu,“ nastínil Petr Walter, podle něhož jsou podobné výčty nejhorších
úseků vždy riskantní. „Je normální,
že každý starosta je přesvědčen, že
nejhorší je to právě v jeho obci,“ upozornil Walter.

poměrně drahá, navíc její přínos je
pouze krátkodobý. „Právě tak jsme
opravovali úsek mezi Ptenským
Dvorkem a Přemyslovicemi a také
díry u Ochozu či Hvozdu. Ale jde
vždy pouze o provizorní řešení,“ posteskl si konický cestmistr.

Na pečlivější zalátání děr si
tedy budeme muset počkat
až do jara. A mnozí i déle.
„Máme na starost tři sta kiloometrů silnic, opravy budou probíhat v podstatě celou dobuu až do
příští zimy,“ zkonstatoval Petr Walter.

6CMQX¾UKVWCEGCMVW¾NP÷RCPWLGPCHTGMXGPVQXCPÆUKNPKEK\2TQUV÷LQXC
FQ1JTQ\KOK
2x foto: Martin Zaoral

KONICE Minulou středu 3. března
tři minuty před půl druhou odpoledne měl jednapadesátiletý řidič
Fordu v ulici E. Beneše v Konici při
parkování ke krajnici tažným zařízením poškodit zaparkovanou Škodu
Fabii. Řidič na situaci měl reagovat
pokusem z místa nehody ujet, přičemž měl do Fabie ještě několikrát
narazit!
„Od jeho úmyslu ho neodradil ani
svědek, který se mu snažil v ujetí zabránit, nakonec se mu ale z místa ujet
podařilo. Vozidlo přivolaní policisté
vypátrali v Brodku u Konice a muže
podezřelého ze zavinění nehody
bezpečně ztotožnil svědek události.
Podezřelý, zjevně opilý muž, však

svou vinu nadále popíral a tvrdil, že
na místě vůbec nebyl. Provedenými
dechovými zkouškami u něj policisté změřili hodnoty 2,32 a 2,37 promile alkoholu v dechu,“ popsal celý
případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Muž středního věku je teď pro své jednání podezřelý z několika dopravních
přestupků a přečinu ohrožení pod

vlivem návykových látek. „Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na pět tisíc korun,“ doplnil
další informace policejní mluvčí s tím,
že přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)
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PLUMLOV Nový provozovatel
oblíbené pláže plumlovské přehrady podle vlastních slov koncept nového využití chystal dva roky. Chce se
v něm zaměřit zejména na sportovní vyžití, diskotéky jsou pro něj passé.
Naopak vzniknout by mělo paintballové hřiště pro akční hrdiny či 3D farma pro zvídavé. Aspoň tak to má v plánu již brzy zapsaný spolek Přátelé
přehrady v čele s devětatřicetiletým Radimem Slepánkem, který se stal
novým nájemcem prostor.
„Obklopil jsem se lidmi, kteří by do toho rádi se mnou šli. Mým cílem je vytvořit skupinu, která by společnými silami přetvořila pláž na skvělé místo pro
trávení volného času,“ nechal se slyšet Slepánek. „V budoucnu by zde mohly
proběhnout menší koncerty či jiné kulturní akce, nebude se však jednat o nic
pravidelného. Jako první se na pláži už v květnu objeví velký nafukovací polštář, na němž budou moci děti skákat i jinak dovádět,“ prozradil dále Večerníku
Radim Slepánek, který mimo celé řady svých aktivit provozuje také mobilní
digitální střelnici Buffalo Bill. I ta by se na pláži měla v dohledné době objevit.
Zároveň do budoucna počítá s vybudováním workoutového hřiště i betonového placu určeného na volejbal, fotbal či basketbal. Děti by si tu kromě nových
houpaček a pískoviště měly užít také řadu dalších aktivit včetně rybaření. Vlastní vstup na pláž by měl i v budoucnu zůstat volný a nic se platit nebude. (mls)
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se totiž budou moci pustit do větších
oprav až v polovině dubna. „Do konce
března jedeme v režimu zimní údržby.
Co se týče větších oprav, tak musíme
pro Večerník
čekat, až se rozjedou obalovny vyrábějící takzvanou ‚teplou balenou směs‘.
Martin ZAORAL
K tomu obvykle dochází kolem desáVýtluky hluboké i patnáct centimetrů, tého dubna,“ upozornil Petr Walter.
jedna díra vedle druhé a řada značek
ÈáëèóâæìähæîäèéÜâ
snižujících rychlost. Tak vypadají silnice po letošních několika málo skutečně
ìÞïòáçiíÞ
zimních týdnech. „Letošní zima byla
po několika letech špatná v tom, že se Nejhorší situace je zřejmě na silnici
střídalo výrazně teplé a mrazivé počasí. mezi Prostějovem a Ohrozimí. „PoVelkou roli u některých cest také hraje kud si nechcete zničit auto, tak se jí
jejich větší zatížení kamiony,“ objasnil raději vyhněte,“ vzkázala do redakce
večerníku jedna z řidiček. Cestáři o jekonický cestmistr Petr Walter.
Už tak dost špatný stav silnic se bude jím zoufalém stavu vědí. „Je to určitě
ještě nějaký čas zhoršovat. Silničáři nejhorší úsek v regionu. I tady budou

původní
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Řidiči to znají. Vždy je potřeba jízdu přizpůsobit
stavu silnice. Ovšem tyhle díry už nejsou jen tak nějaký stav vozovky,
tady vskutku hrozí nebezpečí. A že je jich letos opravdu požehnaně!
Nejvýmluvnějším příkladem je situace na ohrozimském kopci, kde
řidiči kličkují mezi spoustou kráterů a doufají, že to jejich auto nějak
zásadněji neodskáče. Proč tato situace nastala právě letos? A kdy se
podaří silnice dát opět do alespoň trochu solidního stavu?

Silničáři jedou v režimu zimní údržby,
na zalátání děr jim chybí potřebná směs
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BRODEK PROSTĚJOVA Havárie
to byla hrůzostrašná, naštěstí se
však obešla bez zranění. Uplynulý
pátek 5. března před pátou hodinou nezvládl řidič jízdu po dálnici
u Brodku u Prostějova, načež jeho
kamion přerazil svodidla a převrátil se do příkopu. Teprve až před
osmnáctou hodinou dorazily na
místo vyprošťovací jednotky a policisté na pět hodin uzavřeli celou
dálnici ve směru na Vyškov.
„Řidič nákladního vozidla Mercedes
s přívěsem při jízdě v pravém jízdním
pruhu v mírně pravotočivé zatáčce
nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo
vozovku. Přerazil svodidla a jízdní
souprava se převrátila na střechu.
Z nehody vyvázl bez zranění a dechová zkouška byla u něj negativní.
Škoda na vozidla i zařízení dálnice
byla vyčíslena na 1,8 milionu korun,“
sdělil Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že dopravní

NA VÁŠ NÁMÌT

přestupek vyřešili policisté na místě
uložením pokuty.
Až ve večerních hodinách došlo k vyprošťování kamionu z dálničního
příkopu. Policisté byli nuceni na pět
ĄKFKé PG\XN¾FN ąÊ\GPÊ C RQNQåKN MCOKQP hodin uzavřít provoz na dálnici ve
dPC\PCMqFQRąÊMQR[XGFNGF¾NPKEG8[- směru na Vyškov, k jeho obnovení
RTQwċQXCEÊRT¾EGVTXCN[R÷VJQFKP
došlo až těsně před třiadvacátou ho
ZHQVQ2QNKEKGè4 dinou.
(mik)

Téměř dvoumilionová škoda
a na pět hodin uzavřená dálnice

„Padá to tady přes potok a cestu ze
soukromého pozemku. Částečně je
rozbitá hřbitovní zeď a na pomnících je něco ulámaného. Je tam binec jako hrom,“ nelíbí se obyvateli
Kladek. Prý přitom nejde o první
případ. „Asi už před měsícem tam
spadly stromy. Obecní úřad tedy
vyzval majitele pozemku, ale ten nereagoval, a tak to uklízí sám. Lidem
se takový přístup nelíbí a nadávají,“

Michal SOBECKÝ

KLADKY Nehezký pohled se
v těchto dnech naskytne návštěvníkům kladeckého hřbitova. Na
místo posledního odpočinku totiž popadaly stromy. A i když je
část spouště, kterou dřeviny způsobily, už uklizená, i tak vypadá
hřbitov jako po boji. Na situaci si
stěžuje Karel Laštůvka, jeden
z místních.

<CJQąGPÊQFRCFWXRNCUVQXÆOMQPVGLPGTWO÷NQ\CP¾UNGFGM\M¾\WRąÊUVąGwMWWFQOWX$GFKJQwVK ZHQVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

BEDIHOŠŤ Podle všeho od uskladněného odpadu
vznikl uplynulou středu 3. března dopoledne požár
přístřešku u rodinného domu v Bedihošti. Na místo se
okamžitě sjeli jak profesionálové z Prostějova, tak dobrovolní hasiči z Vrahovic a také místní z Bedihoště.
„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u požáru přístřešku rodinného domu v Bedihošti, který podle předběžného šetření vznikl zahořením odpadu v plastovém kontejneru. Požár
na ploše pět krát pět metrů hasiči zlikvidovali a zamezili tak
dalšímu šíření. Vše se obešlo bez zranění. Přesná příčina
včetně rozsahu škod se vyšetřuje,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
(mik)

2MJ?DII½CJ?JHPQ@?DCJnOD
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PROSTĚJOV Do třetice všeho nej- chodů vyplatí od desítek po stovky tilepšího. Také v roce 2021 podpoří síc korun. „Alokace v tomto dotačním
Olomoucký kraj dotacemi obcho- titulu je ve výši tří milionů korun, poddy na malých vesnicích. Obce do mínky zůstaly oproti loňskému roku
tisíce obyvatel mohly znovu žádat stejné. Ohlasy příjemců této dotace
o peníze, a to do 8. února. Cílem z loňského roku jsou kladné, starostové
hejtmanství je, aby obchody na malých obcí poukazují na skutečnost,
menších obcích, kde je nižší kupní že není v možnostech malých obcí bez
síla, nezanikaly.
finanční spoluúčasti kraje udržet pro„Konkrétně se bude realizovat opět voz prodejen,“ řekla dále Knajblová.
v rámci dotačního programu Program Dotace v minulosti pomáhala i na
obnovy venkova 2021, dotačního Prostějovsku. Dosáhly na ni v Kovatitulu 5 Podpora venkovských prode- lovicích-Osíčanech, kde se podařilo
jen. O přidělení dotace bude rozho- obchod udržet. Jinde ale takové štěsdovat zastupitelstvo na svém zasedání tí neměli. I přes dotaci totiž otevřel
26. dubna,“ prozradila Eva Knajblová, a zase zavřel obchod v Hluchově.
2Qą¾FPQWURQWwċRQUQD÷\CPGEJCN[RQRCFCPÆUVTQO[PCJąDKVQX÷
tisková mluvčí Krajského úřadu Olo- Další prodejny jako třeba v Bisku
ZHQVQ-CTGN.CwVčXMC
mouckého kraje.
picích a Bukové zůstávají prázdné,
vlhká zima a podmáčená půda, čímž Hejtmanství tak jednotlivým obcím nenašel se zájemce o pronájem.
se vyvrátily dva akáty. Ty se uklidily, a tím ve výsledku provozovatelům ob(sob)
nic se naštěstí nestalo. Vše je tudíž
v tudíž pořádku,“ informoval Večerník v pátek odpoledne Josef Hofman.
Lidé v Kladkách měli štěstí v neštěstí,
pád podle všeho nikoho neohrozil.
A ani podle slov starosty nezpůsobil
větší škody na majetku. „Hroby poškozené nebyly. Jeden spadl po zídku,
popsal situaci i zjitřenou atmosféru nedošel až k hrobům. Druhý se štěsKarel Laštůvka.
tím prošel vedle, takže nebyl poškoProč k pádu došlo, vysvětlil starosta zen ani další hrob,“ řekl starosta, který 8GUPKEMÆQDEJQF["%JEGOGLGWFTåGVX\MC\WLGMTCL#\PQXWPCDÊFNFQVCEK

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
Kladek. „Stalo se kvůli tomu, že byla vše označil za „nahodilou událost“.

Část obcí přesto o prodejny přišla

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ A TEL.: 608 960 042!

1DSURYR]RYQČ9iSHQLFH3URVWČMRY
MVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOt
þWYUWHN
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD
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Škodu 10 000 korun způsobil
neznámý pachatel na prodejním
automatu, který je umístěný v areálu podniku v Držovicích, když
se snažil dostat dovnitř, vylomil
horní pant a poškodil přitom
i elektroniku. Z automatu pak vytáhl a ukradl sáček, ve kterém byla
doposud neupřesněná hotovost
v řádu několika stovek korun.
Majiteli zařízení způsobil daleko
větší škodu na poškození než na
odcizených penězích. Případ šetří
policisté pro trestné činy krádeže
a poškození cizí věci.

Z automatu zmizely
peníze

V odpoledních hodinách uplynulého čtvrtku 4. března zastavila
policejní hlídka v Rozstání vůz
značky Audi, které řídil dvaatřicetiletý muž. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce a orientačnímu testu na návykové látky.
Zkouška byla negativní, ale test
na drogy byl pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. Užití pervitinu řidič nezapíral a přiznal,
že předposlední únorový den si
vzal přesně neurčené množství.
Hlídka ho vyzvala k lékařskému
vyšetření, při kterém by mu byl
odebrán biologický materiál, ale
podezřelý to odmítl. V jízdě pokračovat nesměl, navíc mu hlídka zadržela potvrzení o ztrátě,
odcizení nebo zničení řidičského
průkazu, které při kontrole předložil. Přestupek bude postoupen
příslušnému správnímu orgánu,
který se jím bude zabývat.

Přiznal užití pervitinu

Ve středu 3. března odpoledne
zastavila policejní hlídka mezi
obcemi Dřevnovice a Chválkovice na Hané devětadvacetiletého řidiče vozidla Škoda Felicia.
Mladý muž hlídce nepředložil
všechny potřebné doklady, které
po něm při kontrole požadovala.
Chyběl řidičský průkaz, protože
má platnou blokaci, a osvědčení
o registraci vozidla. Navíc provedený orientační test na návykové
látky vykázal pozitivní výsledek
na canabisové látky. Lékařské vyšetření s odběrem biologického
materiálu podezřelý odmítl. Další
jízda mu byla zakázána. Událost je
vedena jako přestupkové jednání.

Bez řidičáku,
ale s „marjánkou“
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aneb jsme s vámi u toho...
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V současné době silničáři provedli
opravu alespoň několika málo míst.
Využili k tomu již zmíněnou ‚studenou balenou směs‘, která je však

ÉëèïâóèëçqèéëÚïò

moci začít větší opravy nejdříve v dubnu,“ přiznal Jaromír Foltýnek, vedoucí
provozu prostějovského cestmistrovství.
Další průběh oprav pak bude závislý
na vývoji počasí. „Jako první se vrhneme na hlavní tahy, tedy například
na silnici vedoucí z Prostějova do
Protivanova. Kromě ohrozimského
kopce je zoufalá situace i v úseku
mezi Ohrozimí a Vícovem, kde je
propadlá krajnice. V hodně špatném
stavu jsou také silnice v okolí Ptení,
a to kvůli kamionům jezdícím na
pilu,“ nastínil Petr Walter, podle něhož jsou podobné výčty nejhorších
úseků vždy riskantní. „Je normální,
že každý starosta je přesvědčen, že
nejhorší je to právě v jeho obci,“ upozornil Walter.

poměrně drahá, navíc její přínos je
pouze krátkodobý. „Právě tak jsme
opravovali úsek mezi Ptenským
Dvorkem a Přemyslovicemi a také
díry u Ochozu či Hvozdu. Ale jde
vždy pouze o provizorní řešení,“ posteskl si konický cestmistr.

Na pečlivější zalátání děr si
tedy budeme muset počkat
až do jara. A mnozí i déle.
„Máme na starost tři sta kiloometrů silnic, opravy budou probíhat v podstatě celou dobuu až do
příští zimy,“ zkonstatoval Petr Walter.

6CMQX¾UKVWCEGCMVW¾NP÷RCPWLGPCHTGMXGPVQXCPÆUKNPKEK\2TQUV÷LQXC
FQ1JTQ\KOK
2x foto: Martin Zaoral

KONICE Minulou středu 3. března
tři minuty před půl druhou odpoledne měl jednapadesátiletý řidič
Fordu v ulici E. Beneše v Konici při
parkování ke krajnici tažným zařízením poškodit zaparkovanou Škodu
Fabii. Řidič na situaci měl reagovat
pokusem z místa nehody ujet, přičemž měl do Fabie ještě několikrát
narazit!
„Od jeho úmyslu ho neodradil ani
svědek, který se mu snažil v ujetí zabránit, nakonec se mu ale z místa ujet
podařilo. Vozidlo přivolaní policisté
vypátrali v Brodku u Konice a muže
podezřelého ze zavinění nehody
bezpečně ztotožnil svědek události.
Podezřelý, zjevně opilý muž, však

svou vinu nadále popíral a tvrdil, že
na místě vůbec nebyl. Provedenými
dechovými zkouškami u něj policisté změřili hodnoty 2,32 a 2,37 promile alkoholu v dechu,“ popsal celý
případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Muž středního věku je teď pro své jednání podezřelý z několika dopravních
přestupků a přečinu ohrožení pod

vlivem návykových látek. „Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na pět tisíc korun,“ doplnil
další informace policejní mluvčí s tím,
že přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

/WåPCMQPKEMÆOP¾O÷UVÊNGJEGPCDQWTCNVWVQwMQFQXMWQRKNÚXwCM\OÊUVCPGJQF[WLGN
(QVQ2QNKEKGè4
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PLUMLOV Nový provozovatel
oblíbené pláže plumlovské přehrady podle vlastních slov koncept nového využití chystal dva roky. Chce se
v něm zaměřit zejména na sportovní vyžití, diskotéky jsou pro něj passé.
Naopak vzniknout by mělo paintballové hřiště pro akční hrdiny či 3D farma pro zvídavé. Aspoň tak to má v plánu již brzy zapsaný spolek Přátelé
přehrady v čele s devětatřicetiletým Radimem Slepánkem, který se stal
novým nájemcem prostor.
„Obklopil jsem se lidmi, kteří by do toho rádi se mnou šli. Mým cílem je vytvořit skupinu, která by společnými silami přetvořila pláž na skvělé místo pro
trávení volného času,“ nechal se slyšet Slepánek. „V budoucnu by zde mohly
proběhnout menší koncerty či jiné kulturní akce, nebude se však jednat o nic
pravidelného. Jako první se na pláži už v květnu objeví velký nafukovací polštář, na němž budou moci děti skákat i jinak dovádět,“ prozradil dále Večerníku
Radim Slepánek, který mimo celé řady svých aktivit provozuje také mobilní
digitální střelnici Buffalo Bill. I ta by se na pláži měla v dohledné době objevit.
Zároveň do budoucna počítá s vybudováním workoutového hřiště i betonového placu určeného na volejbal, fotbal či basketbal. Děti by si tu kromě nových
houpaček a pískoviště měly užít také řadu dalších aktivit včetně rybaření. Vlastní vstup na pláž by měl i v budoucnu zůstat volný a nic se platit nebude. (mls)
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se totiž budou moci pustit do větších
oprav až v polovině dubna. „Do konce
března jedeme v režimu zimní údržby.
Co se týče větších oprav, tak musíme
pro Večerník
čekat, až se rozjedou obalovny vyrábějící takzvanou ‚teplou balenou směs‘.
Martin ZAORAL
K tomu obvykle dochází kolem desáVýtluky hluboké i patnáct centimetrů, tého dubna,“ upozornil Petr Walter.
jedna díra vedle druhé a řada značek
ÈáëèóâæìähæîäèéÜâ
snižujících rychlost. Tak vypadají silnice po letošních několika málo skutečně
ìÞïòáçiíÞ
zimních týdnech. „Letošní zima byla
po několika letech špatná v tom, že se Nejhorší situace je zřejmě na silnici
střídalo výrazně teplé a mrazivé počasí. mezi Prostějovem a Ohrozimí. „PoVelkou roli u některých cest také hraje kud si nechcete zničit auto, tak se jí
jejich větší zatížení kamiony,“ objasnil raději vyhněte,“ vzkázala do redakce
večerníku jedna z řidiček. Cestáři o jekonický cestmistr Petr Walter.
Už tak dost špatný stav silnic se bude jím zoufalém stavu vědí. „Je to určitě
ještě nějaký čas zhoršovat. Silničáři nejhorší úsek v regionu. I tady budou

původní
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Řidiči to znají. Vždy je potřeba jízdu přizpůsobit
stavu silnice. Ovšem tyhle díry už nejsou jen tak nějaký stav vozovky,
tady vskutku hrozí nebezpečí. A že je jich letos opravdu požehnaně!
Nejvýmluvnějším příkladem je situace na ohrozimském kopci, kde
řidiči kličkují mezi spoustou kráterů a doufají, že to jejich auto nějak
zásadněji neodskáče. Proč tato situace nastala právě letos? A kdy se
podaří silnice dát opět do alespoň trochu solidního stavu?

Silničáři jedou v režimu zimní údržby,
na zalátání děr jim chybí potřebná směs
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BRODEK PROSTĚJOVA Havárie
to byla hrůzostrašná, naštěstí se
však obešla bez zranění. Uplynulý
pátek 5. března před pátou hodinou nezvládl řidič jízdu po dálnici
u Brodku u Prostějova, načež jeho
kamion přerazil svodidla a převrátil se do příkopu. Teprve až před
osmnáctou hodinou dorazily na
místo vyprošťovací jednotky a policisté na pět hodin uzavřeli celou
dálnici ve směru na Vyškov.
„Řidič nákladního vozidla Mercedes s přívěsem při jízdě v pravém
jízdním pruhu v mírně pravotočivé
zatáčce nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo vozovku. Přerazil svodidla
a jízdní souprava se převrátila na
střechu. Z nehody vyvázl bez zranění a dechová zkouška byla u něj
negativní. Škoda na vozidla i zařízení dálnice byla vyčíslena na 1,8 milionu korun,“ sdělil Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje s tím,

NA VÁŠ NÁMÌT

že dopravní přestupek vyřešili policisté na místě uložením pokuty.
Až ve večerních hodinách došlo k vyprošťování kamionu z dálničního
příkopu. Policisté byli nuceni na pět
ĄKFKé PG\XN¾FN ąÊ\GPÊ C RQNQåKN MCOKQP hodin uzavřít provoz na dálnici ve
dPC\PCMqFQRąÊMQR[XGFNGF¾NPKEG8[- směru na Vyškov, k jeho obnovení
RTQwċQXCEÊRT¾EGVTXCN[R÷VJQFKP
došlo až těsně před třiadvacátou ho
ZHQVQ2QNKEKGè4 dinou.
(mik)

Téměř dvoumilionová škoda
a na pět hodin uzavřená dálnice

„Padá to tady přes potok a cestu ze
soukromého pozemku. Částečně je
rozbitá hřbitovní zeď a na pomnících je něco ulámaného. Je tam binec jako hrom,“ nelíbí se obyvateli
Kladek. Prý přitom nejde o první
případ. „Asi už před měsícem tam
spadly stromy. Obecní úřad tedy
vyzval majitele pozemku, ale ten nereagoval, a tak to uklízí sám. Lidem
se takový přístup nelíbí a nadávají,“

Michal SOBECKÝ

KLADKY Nehezký pohled se
v těchto dnech naskytne návštěvníkům kladeckého hřbitova. Na
místo posledního odpočinku totiž popadaly stromy. A i když je
část spouště, kterou dřeviny způsobily, už uklizená, i tak vypadá
hřbitov jako po boji. Na situaci si
stěžuje Karel Laštůvka, jeden
z místních.

<CJQąGPÊQFRCFWXRNCUVQXÆOMQPVGLPGTWO÷NQ\CP¾UNGFGM\M¾\WRąÊUVąGwMWWFQOWX$GFKJQwVK ZHQVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

BEDIHOŠŤ Podle všeho od uskladněného odpadu
vznikl uplynulou středu 3. března dopoledne požár
přístřešku u rodinného domu v Bedihošti. Na místo
se okamžitě sjeli jak profesionálové z Prostějova, tak
dobrovolní hasiči z Vrahovic a také místní z Bedihoště.
„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u požáru přístřešku
rodinného domu v Bedihošti, který podle předběžného
šetření vznikl zahořením odpadu v plastovém kontejneru. Požár na ploše pět krát pět metrů hasiči zlikvidovali
a zamezili tak dalšímu šíření. Vše se obešlo bez zranění.
Přesná příčina včetně rozsahu škod se vyšetřuje,“ uvedl
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)

2MJ?DII½CJ?JHPQ@?DCJnOD
NCJü@G
KüÁNOü@n@F

PROSTĚJOV Do třetice všeho nej- chodů vyplatí od desítek po stovky tilepšího. Také v roce 2021 podpoří síc korun. „Alokace v tomto dotačním
Olomoucký kraj dotacemi obcho- titulu je ve výši tří milionů korun, poddy na malých vesnicích. Obce do mínky zůstaly oproti loňskému roku
tisíce obyvatel mohly znovu žádat stejné. Ohlasy příjemců této dotace
o peníze, a to do 8. února. Cílem z loňského roku jsou kladné, starostové
hejtmanství je, aby obchody na malých obcí poukazují na skutečnost,
menších obcích, kde je nižší kupní že není v možnostech malých obcí bez
síla, nezanikaly.
finanční spoluúčasti kraje udržet pro„Konkrétně se bude realizovat opět voz prodejen,“ řekla dále Knajblová.
v rámci dotačního programu Program Dotace v minulosti pomáhala i na
obnovy venkova 2021, dotačního Prostějovsku. Dosáhly na ni v Kovatitulu 5 Podpora venkovských prode- lovicích-Osíčanech, kde se podařilo
jen. O přidělení dotace bude rozho- obchod udržet. Jinde ale takové štěsdovat zastupitelstvo na svém zasedání tí neměli. I přes dotaci totiž otevřel
26. dubna,“ prozradila Eva Knajblová, a zase zavřel obchod v Hluchově.
2Qą¾FPQWURQWwċRQUQD÷\CPGEJCN[RQRCFCPÆUVTQO[PCJąDKVQX÷
tisková mluvčí Krajského úřadu Olo- Další prodejny jako třeba v Bisku
ZHQVQ-CTGN.CwVčXMC
mouckého kraje.
picích a Bukové zůstávají prázdné,
vlhká zima a podmáčená půda, čímž Hejtmanství tak jednotlivým obcím nenašel se zájemce o pronájem.
se vyvrátily dva akáty. Ty se uklidily, a tím ve výsledku provozovatelům ob(sob)
nic se naštěstí nestalo. Vše je tudíž
v tudíž pořádku,“ informoval Večerník v pátek odpoledne Josef Hofman.
Lidé v Kladkách měli štěstí v neštěstí,
pád podle všeho nikoho neohrozil.
A ani podle slov starosty nezpůsobil
větší škody na majetku. „Hroby poškozené nebyly. Jeden spadl po zídku,
popsal situaci i zjitřenou atmosféru nedošel až k hrobům. Druhý se štěsKarel Laštůvka.
tím prošel vedle, takže nebyl poškoProč k pádu došlo, vysvětlil starosta zen ani další hrob,“ řekl starosta, který 8GUPKEMÆQDEJQF["%JEGOGLGWFTåGVX\MC\WLGMTCL#\PQXWPCDÊFNFQVCEK

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
Kladek. „Stalo se kvůli tomu, že byla vše označil za „nahodilou událost“.

Část obcí přesto o prodejny přišla

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ A TEL.: 608 960 042!

1DSURYR]RYQČ9iSHQLFH3URVWČMRY
MVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOt
þWYUWHN
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

8. března 2021
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rozhovor večerníku - 1. díl

WWW.VECERNIKPV.CZ

Marcela Labanová Annenková se stala první Češkou,
která uběhla 250 km dlouhý Marathon des Sables
VOJTĚCHOV, PROSTĚJOV Říká
se, že cesta bez překážek nikam
nevede. Marcelu Labanovou Annenkovou (na snímku) zavedla její
neobyčejná životní pouť na spoustu nejroztodivnějších míst po celé
planetě. Patřilo mezi ně mimo jiné
město Al Ajn ve Spojených arabských emirátech, kde založila rodinu společně s manželem pocházejícím z Kazachstánu. Během života se
proběhla také rozpálenou Saharou,
kde za šest dnů urazila neuvěřitelných 250 kilometrů. Díky tomu
jako první Češka zvládla jeden
z nejnáročnějších organizovaných
běžeckých závodů světa Marathon
des Sables. Jednu z posledních
a obzvláště milých zastávek pro ni
znamenal malebný dům nedaleko
Vojtěchova, kde s celou rodinou
našla azyl po návratu do České republiky. Přestože se po čase vrátila
do Olomouce, sídlo v místní části
obce Hvozd na Prostějovsku zcela
neopustila. Kromě své práce a rodiny se nyní věnuje zejména nutriční
terapii, která zásadním způsobem
ovlivnila život jejího vlastního syna.
S hovornou a vstřícnou běžkyní si
byla opravdu radost povídat, i proto
jsme obsáhlý rozhovor rozdělit na
dva díly. Do toho prvního se můžete začít dnes, ten druhý na vás čeká
v příštím vydání.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Zažíváte neuvěřitelně pestrý
život. Co z něj bylo dosud pro vás
nejtěžší?
„Asi jedna z nejsložitějších věcí na mě
čekala zhruba před čtyřmi roky. Jednalo se o návrat ze Spojených arabských emirátů zpět do České republiky. Hlavní potíž spočívala v opuštění
té úžasné, sluncem věčně prozářené
země. Panovala tam ohromná pohoda, na níž měli zásluhu hlavně místní
lidé, kteří jsou neskutečně pohostinní, přátelští a vstřícní. I je samozřejmě
trápily různé problémy, ale vždy byli
rádi za to, co mají, a nikdy si nestěžovali. Právě kvůli nim bylo pro mě
hrozně obtížné tuto svoji životní etapu uzavřít.“
yy Proč jste se navzdory tomu všemu rozhodla vrátit?
„My jsme to vůbec neplánovali. Syn
paralelně absolvoval první třídu také
v České republice, proto sem musel
přijet na rozdílové zkoušky, aby mohl
nastoupit do druhé třídy. Bylo to na
konci prázdnin, panovalo teplé léto,
všude bujela zeleň, děti zde zakoušely spoustu nových vjemů a byly naprosto unešené. Poušť je samozřejmě
neuvěřitelně krásná, ale jednotvárná.
Když byl syn na té zkoušce, tak se ho
paní učitelka zeptala: ‚Tak co, Kubo,
budeš nastupovat k nám do druhé
třídy?‘ A on, že by strašně moc chtěl.
Druhý den jsem byla s dětmi venku,
potkala jsem bývalou kamarádku,
která mi řekla o tom, že ve Fakultní
nemocnici v Olomouci hledají embryoložku. A opět se to opakovalo:
obě děti na to reagovaly tak, že by si
hrozně přály zůstat. Tak jsem zašla
na pohovor a byla přijata, pak u mě
nastaly zdravotní komplikace a to vše
nás tady nakonec udrželo. Manžel,
který pochází z Kazachstánu, nakonec dorazil za námi a společně jsme
tu zakotvili.“
yy A nelitujete?

„To ne, minimálně pro děti je určitě
dobré, pokud nyní mají stabilní zázemí, protože není úplně ideální, pokud
už jejich rodiče pocházejí ze dvou různých zemí, aby žily ještě ve třetí...“
yy Bydlela jste nedaleko Vojtěchova.
Kdy a co vás přivábilo do prostějovského regionu a jak se vám tu líbí?
„My jsme nějaký čas bydleli v Olomouci, poté jsme se přestěhovali do
Vojtěchova, ale nedávno jsme se rozhodli, že zejména kvůli dojíždění se
vrátíme zpět do Olomouce. Nicméně
do Vojtěchova pravidelně jezdíme na
víkendy či na prázdniny. Máme tam
krásný domeček, jenže topit i vařit
se v něm dá jen díky dřevu. Hrozně
ráda peču a jídlo upečené v troubě
vytápěné dřevem je vážně nejlepší. Je
to všechno nesmírně romantické, ale
pokud mají oba manželé práci, pak je
to všechno z časového hlediska dlouhodobě neudržitelné.“
yy Proč jste se rozhodla právě pro
toto místo?
„Je tu nádherná krajina i příroda.
V okolí Vojtěchova jsem si coby biolog mohla užívat místa, kde je k vidění
spousta vzácných druhů rostlin včetně
raritních hub. Já jsem tento obor sice
studovala, ale nikdy jsem to nemohla
vidět takhle na živo. Díky tomu, že
jsme se místu věnovali a zvelebovali
jej, tak jsme objevovali i jeho minulost. Kolem našeho domu také teče
potůček, za domem máme vodopád
a letos se dokonce obnovila studánka
pod naším domem, která byla řadu let
vyschlá. To vše má v sobě neobyčejné
kouzlo.“
yy Co vás předtím přivedlo do Spojených arabských emirátů?
„Byla to práce. Nabídku jsem dostala na jedné mezinárodní konferenci,
kde jsem vystupovala. Jelikož jsem
vždy byla otevřena novým věcem, tak
jsem do toho šla. Původně jsem tam
však pouze dojížděla, nicméně rozlehlost nekonečné pouště mě naprosto
uchvátila. Říkala jsem si, že jsem musela být někdy v minulosti nomád. Ten
prostor mě neděsil, ale naopak jsem se
v něm cítila jako doma. Nakonec jsem
se do Emirátů přestěhovala a vyhrála
konkurz na vedoucího embryologa
v nemocnici ve městě Al Ajn.“
yy Z ústavu jste však nakonec odešla a zařídila si farmu na poušti. Co
se dá na poušti pěstovat či chovat?
„Celá tahle idea byla propojena s tím,
že se mé sestře narodil autistický chlapec. Věděla jsem tedy, jak nesmírně
náročné je ho vychovávat. Přitom počet autistů enormně narůstá po celém
světě. Tyto děti potřebují k životu bezpečný prostor, kde mohou dělat věci,
které je baví. Například být se zvířaty.
Ten jsme jim chtěli na naší farmě nabídnout. Navíc jsem byla přesvědčená,
že právě poušť je pro autisty ideálním
místem, protože její jednotvárnost má
schopnost je zklidnit, ostatně jako každého jiného člověka. Nakonec se projekt nepodařilo dotáhnout do konce,
přesto na něj moc ráda vzpomínám.“
yy Z vašeho bohatého života vyčnívá také účast na šestidenním
pouštním maratonu, kterého jste se
zúčastnila jako první člověk z ČR.
Čím vás zaujala právě tato akce?
„Dokument o Marathonu des Sables,
který se běhá na Sahaře v Maroku,
jsem viděla ještě v době, kdy jsem žila
v České republice. Tehdy mě to opravdu neskutečně okouzlilo. Říkala jsem
si, že přesně tohle chci prožít. Rozhodla jsem se už tehdy, že začnu na tento
běh trénovat. Jenže tady u nás jsou
úplně jiné podmínky než v poušti, takže to moc nadějně nevypadalo. Když
jsem se však přestěhovala do Spojených arabských emirátů, tak mi bylo

Po běhu v poušti mi slezly nehty na nohou.
Ale když jsem si pak seděla doma, dívala
se na ty dorůstající nehty a vzpomínala
na tu nádheru, kterou jsem tam zažila,
tak to určitě mělo své kouzlo a nelituji.
jasné, že právě to je země, kde bych se
na něco podobného mohla perfektně
připravit. Takže to byl můj sen, za jehož splněním jsem si šla. Musela jsem
to udělat. A bylo dobře, že jsem k sobě
přivzala ještě další dva lidi, kteří mně
v jeho splnění hodně pomohli.“
yy Jak těžké bylo se na závod připravit?
„Ve třech jsme intenzivně rok trénovali,
hodně nám přitom pomohlo příhodné
prostředí v Emirátech. Snažili jsme se
zvládnout techniku běhu do prudkého kopce duny i dolů a zvyknout si na
námahu vykonávanou při teplotách
čtyřicet až padesát stupňů Celsia. Při-i
tom jsme mimo jiné zjistili, že boty pro
maraton se kupují o dvě čísla větší.
Nohy totiž při dlouhém běhu tak
opuchnou, že v další etapě už boty
s normální velikostí není možné
nazout. Před závodem nás čekaly
velmi přísné zdravotní prohlídky.
Bylo to náročné, protože jsme se

ZHQVQCTEJKX/.CDCPQXÆ

museli připravit i na to, že si vše poneseme v batozích na zádech. Proto jsme
se snažili minimalizovat jejich váhu od
světel přes oblečení až po jídlo.“
yy Myslíte, že se něco podobného
dá natrénovat tady u nás?
„Po doběhu mě oslovil Petr Soukal
s tím, že by se tam chtěl také přihlásit.
Vím tedy, že se dokázal připravit tady
u nás. Ale nic vás prostě nepřipraví tak,
jako když jste pod pražícím sluncem
v plus čtyřiceti a máte písek v botách.
Nelze se tedy divit, že při samotném
závodě odpadlo velké procento lidí.
Při našem běhu dokonce jeden člověk
zemřel. Jistou kuriozitou bylo i to, že se
na start postavil syn zpěváka Ozzyho
Osbourna. Ten to vzdal třetí den. “
yy Kdy vám během maratonu bylo
nejhůř?
„Nejhorší to vlastně bylo před jeho
začátkem. Šest týdnů před startem mě
potkalo zranění páteře. Měla jsem vyhřezlou plotýnku, hrozilo mi, že skončím na vozíku, sužovaly mě hrozné
bolesti, které jsem tišila prášky. Na start
jsem nakonec dorazila hlavně proto,

abych podpořila své dva kamarády.
Jelikož jsem byla součástí trojčlenného týmu, bylo podmínkou, abychom
odstartovali všichni tři. Nikdo ale
nečekal, že budu schopná delší dobu
běžet.“
yy Jak jste to prožívala?
„Atmosféra byla skutečně neopakovatelná, plná neuvěřitelného odhodlání
zhruba sedmi stovek lidí. Bylo to takotako

vé neskutečné, jako bych tam vůbec
nebyla. S tímto pocitem jsem se najednou ocitla na konci prvního dne,
ani jsem nevěděla jak. A nakonec
jsme to celé zvládli všichni tři.“
yy Bolesti vás neopustily ani při
závodě?
„Kdepak, bolest mi třeba vystřelovala do ruky tak, že jsem přestala cítit prsty. Nikdy bych to nezvládla,
kdyby mi kamarád-voják před
startem každého dne ne-

dělal trakce páteře.
Ty spočívaly v tom, že jsem ležela na
zádech a on mě tahal za krk.“
yy Měla jste v průběhu maratonu
nějakou krizi?
„ víte, že ano. Asi nej„To
horší byly noční běhy,
kdy jsme běželi třeba
sedmdesát kilometrů.
Víte od začátku, že to
nebude jednoduchá zá-

ležitost, že si to odběhnete a půjdete
si domů odpočinout.
Trvá to šest dnů a celou
tu dobu vás musí hnát
touha to dokončit. Musíte
to zvládnout sám, nikdo to
za vás neodběhne. U těchto
dlouhých maratonů není důležité pouze to, kolik máte naběháno,
ale i to, jak si to dokážete rozvrhnout
a srovnat v hlavě. Je to hodně o vytrvalosti, nerozhoduje jen síla nohou, ale
i mysli.“
yy Viděl jsem snímek vašich neuvěřitelně opuchlých, sedřených a zakrvácených nohou před startem
posledního dne. Co vám pomohlo
podobné potíže překonat?
„Když vidíte ty ostatní kolem vás, tak to
máte hned jednodušší. Mně tehdy bylo
pětatřicet let a hodně mě motivovalo
i to, že se toho spolu se mnou zúčastnili
i lidé, jimž bylo třeba přes padesát. Každý večer člověk viděl, jak i ostatní mají
nohy plné puchýřů a potýkají se s úplně
stejnými problémy jako vy sami. To se
ty útrapy pak snáší daleko lépe.“
yy Jak dlouho jste se zotavovala?
„Všichni jsme hodně zhubli, nicméně
hned po maratonu nám organizátoři
v Marrákeši připravili velmi bohatou
večeři. Pak jsme se přesunuli do Paříže,
kde jsme společně strávili další tři dny.
Náročné byly zejména ty první tři dny
po doběhnutí, ale vše dokázala překrýt
radost z toho, že jsme to zvládli. Něco
se protáhlo déle, třeba mi slezly nehty,
takže jsem čekala, až dorostou. Ale
když jsem si pak seděla doma, dívala se
na ty dorůstající nehty a vzpomínala
na tu nádheru, kterou jsem zažila, tak
to určitě mělo své kouzlo. Už jsem si to
tak nebrala.“

DRUHÝ DÍL ROZHOVORU NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

vizitka
MARCELA LABANOVÁ ANNENKOVÁ
✓ narodila se 24. května 1973 ve Šternberku
✓ pochází z Olomouce, po základní škole odmaturovala na SŠ zemědělské
✓ rok pracovala v ZOO Olomouc, poté vystudovala Systematickou biologii
a Ekologii na PřF UP v Olomouci, které absolvovala v roce 1999
✓ po studiích nastoupila do Centra asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické
kliniky FN v Olomouci LF UP, následně zakládala soukromou Kliniku pro léčbu neplodnosti v Brně
✓ díky odborným přednáškám získala pracovní místo v nemocnici ve Spojených arabských emirátech,
kde žila až do roku 2016
✓ po návratu do ČR začala pracovat jako embryoložka ve FN Olomouc, nyní je součástí týmu Gyncentra v Ostravě,
které se zabývá umělým oplodněním
✓ její manžel Pavel Annenkov pochází z Kazachstánu, poznali se ve Spojených arabských emirátech, kde tehdy
ozmnožoval dravé ptáky, přičemž původně jej chtěla seznámit se svojí kamarádkou a sama se chystala
přestěhovat do Skotska, tam ale nakonec neodjela a v roce 2008 měli svatbu
✓ společně vychovávají syna Jakuba (12) a dceru Olivii (9)
✓ celá rodina několik let žila v domě u Vojtěchova, po nedávném přestěhování do Olomouce se tam stále rádi vrací
✓ mezi její záliby patří zejména její práce, rodina, sport, vaření a šíření osvěty v oblasti zdravého životního stylu,
rovněž má ráda zvířata, zejména psy
zajímavost: v roce 2007 se jako vůbec první Češka zúčastnila 22. ročníku extrémního šestidenního pouštního
Marathon des Sables, který se koná na Sahaře v okolí marockého města Warzazát a během něj v poušti
uběhla zhruba 250 kilometrů, přičemž si všechno jídlo i vybavení nesla na zádech

informace

Uzavírka D46
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XOLFH9UDKRYLFNi²HWDSD
ZPRACOVATEL
Mgr. Radek BRABLEC
KONTAKT
Mgr. Radek BRABLEC, referent územn³ analytických podkladõ
tel.: 582 329 192, e-mail: radek.brablec@prostejov.eu

Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 1. etapa (úplná uzavírka od 22.3.2021 do 31.7.2021)

8]DYtUNDEXGHSUREtKDW
YQiVOHGXMtFtFKHWDSiFKDWHUPtQHFK

8]DYtUNDU\FKOĄFKSUXK÷YRERX
VPĨUHFK²RGGR
%XGH VORXåLW SUR EXGRYiQt QRYêFK SĜHMH]GĤ PH]L REČPD SiV\
VPČU\  D PRQWiå EHWRQRYêFK VYRGLGHO MHGQi VH R SĜtSUDYQi RSDWĜHQt
SURQiVOHGQRXX]DYtUNX6WiYDMtFtQiMH]G\DVMH]G\]GiOQLFHEXGRXIXQJRYDW
EH]RPH]HQtQHQtWĜHEDREMt]GQêFKWUDV

8]DYtUNDMt]GQtKRSiVXVPĨU
%UQR²RGGR

Legenda
1. Etapa uzavírky
0

Exit 26

(u marketu Tesco)
%XGHIXQJRYDWEH]RPH]HQtX]DYtUNDQiVOHGXMHDå]DH[LWHPVPČUHP
QD%UQR'DVHDOHRþHNiYDWNRORQDYHVPČUXRG2ORPRXFH
WXGtåSUREOpP\SĜLQiMH]GXYHVPČUXQD%UQR

Exit 24

GRFHQWUDDSU÷P\VORYp]yQ\

%XGHIXQJRYDWVMH]GYHVPČUXRG%UQDDGiOHQiMH]GYHVPČUXQD2ORPRXF
1HEXGHIXQJRYDWVMH]GYHVPČUXRG2ORPRXFHDQiMH]GYHVPČUXQD%UQR

Exit 23

X$XWRPHFKDQLN\

%XGHIXQJRYDWVMH]GRG%UQDQiMH]GQD%UQREXGHX]DYĜHQ

2EMt]GQpWUDV\
9R]LGODYHVPČUXRG2ORPRXFHMHGRXFtGR3URVWČMRYDPXVtSRXåtW([LW
X7HVFD REMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRXOLFtFK.RQHþQi2ORPRXFNi
ÒMH]GD'ROQt
9R]LGODYHVPČUXQD%UQR]SUĤP\VORYp]yQ\EXGRXVPČURYiQDSRXOLFL
'ROQt:RONHURYDD%UQČQVNi YêMLPNRXMHYtNHQGD±YL]QtåH

 9tNHQGD
%XGHX]DYĜHQ~VHNVLOQLFH,,RGRNUXåQtNĜLåRYDWN\QDXO'ROQt
PRWRUHVW8NRODGĜtYH85RGHQĤ SRRNUXåQtNĜLåRYDWNXXOLF3UĤP\VORYi
.RMHWtQVNiD.UDOLFNi X9LWDQ\ 
.ĜLåRYDWNDQDXO'ROQtEXGHSUĤMH]GQiSRX]HYHVPČUX]XO'ROQt
NXO/HWHFNpD-RãWRYXQiPNĜLåRYDWNDX9LWDQ\EXGHPtWX]DYĜHQVPČU
NXOLFL'ROQtYHVPČUHFKRGXO3UĤP\VORYp.UDOLFNpD.RMHWtQVNp
EXGHSUĤMH]GQi
2EMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRXOLFL3UĤP\VORYi9UDKRYLFNi
DGiOHMHPRåQRSRXO-DQiþNRYD3UDåVNi-RãWRYRQiPD'ROQt
'iOQLFHEXGHX]DYĜHQDVWHMQČMDNRMHSRSViQRYERGČ

 8]DYtUNDMt]GQtKRSiVXVPďU%UQR
– od 20. 8. 2021 do 20. 11. 2021
%XGHRWHYĜHQQiMH]GYHVPČUXQD%UQRX([LW X$XWRPHFKDQLN\ 
MLQDNWREXGHVWHMQpMDNRMHSRSViQRYERGČþ

150

300 Meters

Objízdné trasy
* Mapový podklad © ,eský úâad zem³m³âický a katastrální, © Olomoucký kraj

-HGQiVHR~VHNRGNĜLåRYDWN\XO9UDKRYLFNpVXO7RYiUQt
NĜLåRYDWNDEXGHSUĤMH]GQi SRNĜLåRYDWNXXO9UDKRYLFNp
VXO0DMDNRYVNpKRDýVDUPiGQtKRVERUX
Celkový termín: 15. 2. – 31. 7. 2021

 ÿiVWHĀQiX]DYtUND
7HUPtQRGGR%XGHVHX]DYtUDWYåG\~VHN
FFDP±MHGHQSUXKNYĤOLRSUDYČYSXVWt YSUDYRYHVPČUX
NXO0DMDNRYVNpKR 2EMt]GQiWUDVDQHQtVWDQRYHQD

 ÔSOQiX]DYtUNDNRPXQLNDFH
7HUPtQRGGR-HGQiVHR~SOQRXX]DYtUNXNRPXQLNDFHREMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRNRPXQLNDFtFK
YXO3UĤP\VORYi.UDOLFNiDýVDUPiGQtKRVERUX
.ĜLåRYDWNDXOLF7RYiUQtD9UDKRYLFNiEXGHSUĤMH]GQiRERXVPČUQČ
YHVPČUXNQiP3DGOêFKKUGLQĤPRVWSĜHV+ORXþHOXEXGHRWHYĜHQ
'RREODVWLPH]LXO9UDKRYLFNRXD97DOLFKDEXGHPRåQêSĜtMH]G
EXćSĜHVÄP\ãtGtUX³QHER]XO9UDKRYLFNpSRXOLFL7RYiUQt
'RREODVWLMLåQČRGXO9UDKRYLFNpVPČUHPNEêYDOpPXDUHiOX23
EXGHSĜtMH]GPRåQêSRX]H]XOLFH=D'UDKRXD0DULH3XMPDQRYp
8OLFH0DULH0DMHURYpEXGHRERXVPČUQiDEXGHYQt]iND]VWiQt
NYĤOLSUĤMH]GQRVWL 
%ČKHPWpWRHWDS\QHEXGH]DMLãWČQSĜtMH]G
NGRPĤPYX]DYĜHQpP~VHNX

=PĨQ\X0+'
od 22.3. - 31.7.2021
/LQND0+'þEXGHYHGHQDRERXVPďUQďSR
REMt]GQpWUDVH]H]DVWiYN\3URVWČMRYDXWVWSR
0.-DQiþNRYDXO,,XO9UDKRYLFNi0.XO
3UĤP\VORYiXO=D'UDKRXVREVOXKRXQiKUDGQt ]DVWiYN\ 3URVWČMRY 9UDKRYLFH9UDKRYLFNi
X EêYDOpKR DUHiOX 23 NGH EXGH ]DMLåWďQR
RWiĀHQt %86 3R RWRþHQt ]SČW SRYHGH WUDVD
SR0.=D'UDKRXQD0.XO3UĤP\VORYiSRXO
3UĤP\VORYiQDRNUXåQtNĜLåRYDWNXSR,,,
XO.UDOLFNiXO+iMD,,+QDNĜLåRYDWNXVLOQLF,,[,,+[,,,GiOHQD]DVWiYN\
ýHFKĤYN\7UStQN\DQDQiKUDGQt]DVWiYNX9UDKRYLFH+DQDþNDXGRPXþNGHEXGHNRQHF
OLQN\ þ  D SRMHGH VH RWRþLW GR PtVWQtKR ='
=SČWEXGHQiKUDGQt]DVWiYND3URVWČMRY9UDKRYLFH+DQDþND SĜHG GRPHP þ  1iKUDGQt ]DVWiYN\EXGRXRSDWĜHQ\SĜHQRVQêPLR]QDþQtN\

Uzavírka

mostu

na hranicích
okresu
ítġND%ODWD
Od 1. 4. 2021
do 31. 7. 2021

Jedná se o most
QDKUDQLFLRNUHVĤ
3URVWČMRYD3ĜHURY
2ILFLiOQtREMt]GQi
trasa bude
VWDQRYHQDSĜHV
7URXEN\+UXEþLFH
%HGLKRãĢ3URVWČMRY
±XO.UDOLFNRXDGiOH
VPČU+UGLERĜLFH

21020410131

8]DYĜHQSiVVPČU%UQRGRSUDYDEXGHVYHGHQDGRSiVXQD2ORPRXF
NWHUêEXGHRERXVPČUQê

75

20

2NUHVQtKRVSRGiíVNiNRPRUDY3URVWĨMRYĨ

bude v¿
ký

Konstelace hvězd Prostějova
Pracovní povinnosti nyní hodí většina Prostějovanů za hlavu a bude
se věnovat stejně důležitým věcem, ovšem na jiné frontě. Daleko více si
teď každý bude hledět rodiny a vztahů u rodinného krbu. Mnozí mají
co napravovat, takže směle do toho.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Poslední
dobou si děláte, co chcete a neberete ohled na své partnery ani kolegy
v práci. I nadále budete působit jako
neřízené střely a bude vás těžké ukočírovat. Nedivte se tedy, že se vám lidé
budou vyhýbat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Vaše nerozhodnost v důležitých momentech
se vymstí, dáte tak příležitost jiným,
aby vynikli. Vaše škoda. Na druhé
straně nebudete muset mít strach
z toho, že se vám něco nepovede.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Uprostřed týdne obdržíte zprávu, která
vás příliš nepotěší. Stav vašeho účtu
je totiž žalostný a je potřeba sehnat
peníze. Jednak se budete muset
uskromnit a zlou finanční situaci řešit půjčkou.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V hlavě máte
spoustu nápadů, jenže to ještě neznamená, že je dokážete realizovat.
Jste totiž poměrně pohodlní a než se
k něčemu rozkýváte, dlouho to trvá.
Naštěstí máte někoho, kdo vás postrčí
kupředu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. U rodinného
krbu zavládne nervozita. Buď vy, nebo
partner se totiž dostane do ohrožení,
půjde o reálnou hrozbu ztráty zaměstnání. To by tak ještě chybělo! Udělejte
všechno pro to, aby k tomu nedošlo.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Vaše okolí
má z vás respekt a uznává vaše kvality.
Využijte toho a hlavně v zaměstnání
nastavte pravidla tak, aby z vás všech
měli nadřízení radost. V tomto případě se pak nemusíte strachovat o výdělky.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zřejmě se
budete muset brzy stěhovat, neboť
pracovní nabídka z jiného města se
nedá jen tak odmítnout. Určitě si polepšíte, takže se ani dlouho nebudete
rozhodovat. Problém ale bude s tím,
abyste si zvykli.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neprovokujte okolí svým nedbalým zevnějškem a udělejte něco pro to, aby se za
vás partner nemusel stydět. Určitě by
neuškodilo, kdybyste si koupili něco
nového na sebe a častěji dbali na hygienu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Rádi
vycházíte s lidmi po dobrém, nyní
ovšem nastane situace, kdy budete
nuceni notně zvýšit hlas. Naštve vás
člověk, který svojí ledabylostí ohrozí
vaše zájmy. Vůbec se s ním nepárejte
a postavte ho do latě.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Se svým partnerem se snažte vycházet
nejlépe, jak to jen jde. V těchto dnech
ho budete hodně potřebovat. Bude to
právě on, kdo vás nasměruje k cíli, který je pro vás životně důležitý.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
sáhnete, to vám rozkvete pod rukama.
Dařit se vám bude jak v partnerském
vztahu, tak v práci. Ale pozor, může
vás vykolejit čtyřnohý člen rodiny,
po kterém budete muset žehlit jeden
velký malér.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Konečně se
dostanete do společnosti, která vám
tolik chyběla. Přijdete na zcela jiné
myšlenky a hlavně se pobavíte tak, jak
už dlouho ne. Jen pozor na alkohol!
Odvykli jste mu a mohli byste mít
těžká rána.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 2&+8&29$'/$'2.8&+<1Ĕ
29$
9$
$'/$
'//$ '2
'
2 .8&
8&+<
+<1Ĕ
1Ĕ

6RMRYiRPiÿNDWUDGLÿQt9LWDQDPO

32,90

-

21,90

29,90

32,90

:RUFHVWHU.XFKDUHNPO

15,90

14,90

15,90

14,90

-

-

0DJJLWHNXWpNRĝHQtPO

21,90

24,90

24,90

24,90

24,90

24,90

+RYč]tEXMyQWHNXWë0DJJLPO

63,90

-

59,90

63,90
(160ml)

51,90
(160ml)

36,90

3RGUDYNDRULJLQiOJ

39,90

-

31,90

34,90
(150g)

-

-

-DEOHÿQëRFHWNYDVQëPO

45,90

-

41,90

41,90

39,90

-
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Ochucovadla patří do každé kuchyně. Někdy si totiž každý rád své
dny zpříjemní a připraví si oběd, dezert či chuťovku, která potřebuje
nějak vyšperkovat. Tradiční sojová omáčka značky Vitana i originál
Podravka je nejlevnější v regálech marketu Billa. Jablečný ocet kvasný
stejně jako hovězí bujón tekutý od Maggi nabízí cenově nejvýhodněji
Tesco. Kdo upřednosťnuje Maggi tekuté koření, měl by navštívit Albert
a Worcester Kucharek je za nejnižší cenu k dispozici v Lidlu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 3. března 2021.

INFORMUJE

PORADNA PRO PODNIKATELE
Abychom vám pomohli se lépe
orientovat v nových nařízeních
vlády a kompenzačních programech, pokračujeme v provozování bezplatné poradny pro podnikatele Hospodářské komory ČR.
Své dotazy související výhradně
s problematikou koronavirové krize
můžete vkládat na odkazu:
www.poradnapropodnikatele.
komora.cz.

Na dotazy odpovídáme ve spolupráci
s advokátními kancelářemi Arrows,
Havel & Partners A Paděra, Rada &
Partneři a také technologickým partnerem společností Newps.CZ.
Aktuální informace k současnému dění průběžně publikujeme
na www.ohkpv.cz, www.komora.
cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.
(ohk)

Pozvánky
na on-line školení:
19. 3. Aktuální účetní problémy
a jejich daňové souvislosti
(přednáší Tomáš Líbal)
16. 4. Přehled aktuálních právních
předpisů v oblasti důchodového
pojištění, včetně změn a ELDP
(přednáší Bc. Taťána Sojková)

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ivaň
Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Koválovice
Dne: 22. 3. 2021 od 9:30 do 11:30 Dne: 23. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 Dne: 24. 3. 2021 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: obou- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ivaň (mimo areál ZD).
stranně ul. vedle nákupního stře- Koválovice u Tištína (mimo areObec: Hrubčice
diska – od č. 125 po č. 122 a dále álu ZD).
Dne: 22. 3. 2021 od 12:30 do č. 478, 491.
Obec: Kostelec na Hané
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část Obec: Hradčany
Dne: 25. 3. 2021 od 7:30 do
obce Hrubčice: ve směru od Bedi- Dne: 24. 3. 2021 od 7:30 do 9:30 14:30 hodin. Vypnutá obhoště (ul. Vítězství po č. 201 a 27) hodin. Vypnutá oblast: celá obec last: ul. M. Ulického s č. 882
včetně postranních ulic směr nová Hradčany u Kobeřic.
(Domov pro seniory), č. 89
zástavba Obecní trávníky. Ulice Zá- Obec: Kelčice
(Rudolfovo pekařství s.r.o.), č.
tiší od č. 228 po ul. směr Otonovi- Dne: 24. 3. 2021 od 9:30 do 886.
ce. Ulice od ul. Vítězství po konec 11:30 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 26. 3. 2021 od 7:30 do
obce směr Otonovice. Sídl. Svobo- celá obec Kelčice.
14:00 hodin.Vypnutá oblast: celá
dy, ul. Fr. Čecha od č. 126 a 207 po Obec: Prostějov
ul. Pod Kosířem mimo č. 163, ul.
konec obce směr Kralice. Část obce Dne: 24. 3. 2021 od 12:30 do Palackého s č. 801, 802, 803, 804,
Hrubčice: pravá strana od Bedi- 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. 805, 573 a odběrové místo města
hoště od č. 190 po č. 184, celá směr U Spalovny – č. 12 (Švehlova střed- Kostelec na Hané.
Otonovice, dále č. 160, 163, 39, ní škola polytechnická Prostějov), Obec: Kralice na Hané
204, 99, 104, 304, 106. Oboustran- stavební spol. Navrátil, s.r.o. ul. Ko- Dne: 26. 3. 2021 od 12:30 do
ně ul. od č. 228 po č. 103 a 257.
jetínská s č. 13, 13a, 15 (ČS PHM 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Křenůvky
Kojetínská vč. vedlejšího průmys- celé ulice: Hrubčická, Zahradní,
Dne: 23. 3. 2021 od 8:00 do 11:30 lového areálu). Celé ul. Dr. J. Uhra, Biskupická, Úzká, Vítova, Trávhodin. Vypnutá oblast: celá cha- V Polích vč. Novostaveb RD, část níky, Krátká, U Pivovaru. Na ul.
tová oblast Podskalí.
ul. J. Kaštila od č. 1 a 2 po č. 6 a 17, Hlavní Třída č. 420 a 13. Ul. TiDne: 23. 3. 2021 od 8:00 do 14:30 ul. Krasická č. 3, obchody a garáže chá od ul. Vítova po č. 447 a 440.
hodin. Vypnutá oblast: část obce (u Aquaparku) /mimo železářství Celé ul. Čechůvská, Tyršova, NeKřenůvky – jednostranně od č. a květinářství/, ul. Drozdovická rudova od č. 320 po č. 186, č. 52
1 po č. 69 a dále oboustranně po 81a, 83a, ul. Okružní – bytový dům na ul. Olomoucká. Celé ul. Prokonec obce směr chaty Podskalí. Rezidence nové Drozdovice s.r.o. stějovská, U Mlýna (vč. 78, 79,
Dále č.p. 72, 76.
Odběrná místa podél biokoridu 375, 147), Nerudova (od 77 po
Obec: Konice
Hloučela od Kostelecké ul. smě- č. 68). Jednostranně ul. Zákostelí
Dne: 23. 3. 2021 od 8:00 do 11:30 rem k Mostkovicím po č. domu od č. 67 po č. 226 (vč. ZŠ a koshodin. Vypnutá oblast: celé ul. Na 116, včetně RS plynu, občerstvení tela).
Příhonech, Vodní. Areál Rols Ko- „U Abrahámka“, střelnice, cvičiště Obec: Domamyslice
nice.
psů, stáje, mysliveckého svazu atd. Dne: 30. 3. 2021 od 7:30 do
Obec: Kobeřice
Obec: Určice
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 24. 3. 2021 od 7:30 do 9:30 Dne: 25. 3. 2021 od 8:00 do 15:00 jednostranně ul. Domamyslická
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: Určice č.p. č. 9 - 31, ul. 5. května s č. 19.
EG.D, a.s.
Kobeřice.
400 (hřiště), 516, 519, 512.

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

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.

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
Multikulturní centrum
hodin, čtvrtek jen pro objednané
Mozaika
klienty. Můžete využít nabídky baterií
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 8. března od 10.00 do do sluchadel a drobné příslušenství ke
11.30 hodin se koná KLUB RODIČŮ sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
A DĚTÍ - ONLINE. Součástí klubu jsou ušní tvarovky různých velikostí).
říkanky a písničky pro malé děti, krátké
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
povídání a diskuzní část pro rodiče.
* v úterý 9. března od 17.00 do 18.30 ho- v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zadin se koná webinář JAK PŘIPRAVIT půjčení kompenzační pomůcky. Služby
DÍTĚ NA VSTUP DO MŠ? Dozvíte jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
se, jak s dítětem optimálně zvládnout info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
vstup do mateřské školy, co by mělo dítě
zvládat, co v tomto směru neopomenout a čemu se vyhnout. Lektorka: Mgr.
Anna Bartoušková – dětská psycholožka s praxí v PPP.

21030510273

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 10. března od 9.00 hodin
se koná akce PODÉL ŘÍČKY
HLOUČELY II.
Samoobslužná trasa biokoridorem
Hloučela pro seniory a další zájemce,
kterou si můžete projít sami, povede
podél říčky Hloučely od Kostelecké
ulice přes Olomouckou ulici k lokalitě Močidýlka. Na trase této stezky
najdete asi 20 zastavení se zajímavými
informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete sami
zkontrolovat rovnou na místě. Začátek
trasy je na Kostelecké ul. u podchodu
pod silnicí, konec trasy je v parčíku na
Močidýlkách (před železniční tratí PV-Olomouc). Délka trasy 3 km. Stezku si
můžete projít v dané dny kdykoliv mezi
9.00 a 16.00 hodin. Aktuální informace
na tel. 603 730 594.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Zámek
Prostìjov
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.

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
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
Teichmanna

Kino klub
Duha
Školní 4, Prostějov
pátek 12. března
10:00 CESTUJEME
ZA ZVÍŘÁTKY ON-LINE
společně s Míšou Růžičkovou se vydáme
na velký výlet...
14:30 PÍSNIČKY NAŠEHO
MLÁDÍ ON-LINE
zahraje kapela Novios společně s Miroslavem Zikmundem
18:00 MUZIKÁLOVÝ SEN ON-LINE
nejkrásnější hity z nejlepších muzikálů v podání Radima Schwaba, klavírní
doprovod Petr Ožana

REALITY

PRODÁM

Pro maminku sháním byt 2+1
v os. vlastnictví, do 2.p. Platím hotově.
Tel.: 737 827 329

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

Koupím nový dům za 6 mil. Kč.
I v okolí PV. Tel.: 732 116 877

Utichlo srdce,
jak voda plyne čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.
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nabídka realit/řádková inzerce/vzpomínky

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Prodám palivové dříví. Tel.: 605 864 140.

Smutný je domov
bez milované bytosti,
zůstaly jen vzpomínky
na společný život.

Sháním chalupu, chatu v přírodě.
Max do 1 hod. od Prostějova.
Tel.: 605 011 594
Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel.: 704 416 641

Dne 11. března 2021
by se dožila 78 let
paní Růžena FIALOVÁ.
Vzpomínají syn a dcera s rodinou.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, chybíš,
chybíš nám všem.

KOUPÍM
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.
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
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Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel
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Dne 14. března 2021
si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava HORNY.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn
a dcera s rodinami.

16011421482
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Dne 13. března 2021
uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Milan NĚMEC
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 11. března 2021
tomu bude 5 roků,
co zemřela vzácná žena, manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Ludmila KOHOUTKOVÁ.
Stále vzpomíná manžel
a děti s rodinami.

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

.ġ

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

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

Dne 6. března 2021
jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí
paní Jaroslavy PUPÍKOVÉ

a dne 27. března 2021
si připomeneme 18. výročí úmrtí
pana Čeňka PUPÍKA,
oba dva z Nivy.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Dnes, tj. 8. března 2021
vzpomínáme druhé smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jan ŠKODA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Jana,
syn Dalibor s manželkou
a malý Adámek.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích zůstávaš dál.

Dne 12. března 2021
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají
manželka Božena, synové Aleš,
Radim a dcera Markéta
s rodinami.

Dne 10. března 2021
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky,
paní Ludmily PALIČKOVÉ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Milan
a Karel s rodinami.

Dne 10. března 2021
by oslavil 76. narozeniny
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu vzpomínku.
Děkuje manželka,
děti s rodinami a sestry.

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

Dne 9. března
bř a 2021
tomu budou 3 roky,
co nás
á navždy
žd opustila
il
paní Pavla DOSEDĚLOVÁ
z Prostějova
a dne 24. března 2021
by se dožila 75 let.
S láskou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Jana
a syn Petr s rodinami.

Kdo s Tebou žil, ten ví co ztratil.
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 7. března 2021
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠROTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Jana,
dcera Lenka s rodinou,
syn Libor s rodinou,
vnučky s rodinou
a sestra Zdeňka s rodinou.

www.realitypolzer.cz

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

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

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

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.
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

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

Pohřební služba Pavel Makový
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

VWUDQD
UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 12. BØEZNA,
V 10.00 HODIN
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Mgr. Blanka Hartlová 1978 Štěpánov u Ol
Radovan Kašík 1953
Prostějov
Evženie Kristková 1933 Stařechovice
Jitka Závodná 1937
Prostějov
Jiřina Pluskalová 1945
Držovice
Vladimír Brablec 1944
Plumlov
Milan Vlček 1947
Vyškov
Josef Janků 1932
Mostkovice
Růžena Hrubá 1936
Prostějov
Alena Kovářová 1954
Hluchov
Helena Všetičková 1951
Krumsín
Naděžda Večeřová 1934 Němčice n/H
Jan Berka 1936
Prostějov
MUDr. Jaroslav Coufal 1949
Praha
Petr Vrba 1944
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 8. března 2021
Miloš Špaček 1951 Kostelec na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Miroslav Soldán 1968 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Sanetrník 1931 Smržice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
MUDr. Vladimír Vrba 1931 Olšany u Prostějova 13.00 kostel Olšany u Prostějova
Úterý 9. března 2021
Věra Hrubá 1959 Bedihošť 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Mária Přikrylová 1947 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Helena Nováková 1949 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 10. března 2021
Františka Poláchová 1931 Želeč 14.00 kostel Želeč
Čtvrtek 11. března 2021
Olga Šťastná 1938 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 12. března 2021
Karel Toman 1943 Čelechovice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Buriánek 1931

Myslejovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 8. března 2021
Miloslav Marek 1945 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jan Bukva 1947 Prostějov 15.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Sedláčková 1941
Marie Polášková 1939

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Prostějov Pátek 8. března 2021
Prostějov Jaroslav Račanský 1945 Kralice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. března 2021
Ing. Karel Mayer 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Hledáme zaměstnance i brigádníka na
klempířské a pokrývačské práce. Praxe
vítána. Tel.: 606 833 329.
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce. Pracovní úvazek 20h/t, jen
noční směny, pracoviště Prostějov.
Informace na tel.: 602 786 692.

JE V PÁTEK
12. BØEZNA
V 10.00 HODIN

608 960 042

21020320122

pøedplatné:

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Servisní technici
jízdních kol
23 000-30 000 Kč jednosměnný střední odborné
Nextbike Czech Republic, PV
Kuchaři
15 750 Kč
jednosměnný střední odborné
Domov pro seniory Soběsuky
Kompletáři
18 500-25 000 Kč třísměnný
bez vzdělání
Degradaro, Prostějov
Technici
25 000-36 000 Kč dvousměnný ÚSO s maturitou
Linaplast, Kralice na Hané
Technici montáže
24 000-27000 Kč jednosměnný střední odborné
Cars Technology, Ondratice
Traťoví dělníci
20 160 Kč
jednosměnný základní+praktická Tomi- Rremont, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Plat (Kè)

Provoz

150 Kč/hod.

jednosměnný

Kvalifikace

základní+praktická

Firma

Maximilian Gábor, Prostějov

21030210250

21030410264
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Na Prostějovsku vzrostl podíl nezaměstnaných na 3,1 %
OLOMOUCKÝ KRAJ V únoru vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 18 653 osob, počet hlášených volných
pracovních míst se zvýšil na 7 382 a podíl osob lidí bez práce
na 4,5 procenta. To jsou hlavní parametry aktuální statistiky
nezaměstnanosti. Zdejší kraj je na tom tedy hůř než v celkovém souhrnu celá republika, přesto nezaměstnanost se zvýšila jen nepatrně. „Během února žádná společnost se sídlem
v Olomouckém kraji nenahlásila záměr hromadně propouštět,“ deklaruje pozitivní zprávu Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.
V průběhu druhého měsíce letošního
roku bylo nově zaevidováno 1 985 osob.
„Ve srovnání s minulým měsícem je to o 981
osob méně a se stejným obdobím předchozího letopočtu pak o 164 osob. Z evidence
během měsíce února odešlo celkem 1 825
uchazečů, což bylo o 82 osob více než
v předchozím měsíci a o 513 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 419, to je o 70 více než v předchozím měsíci a o 124 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 283 uchazečů o zaměstnání
bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce,
dalších 406 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ rozebral čerstvé statistické údaje
Jaroslav Mikšaník.
K 28. únoru 2021 evidovala Krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci

celkem 18 653 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 160 vyšší než na
konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku
dokonce o 4 872,“ nahlédl Mikšaník do
čísel. Z tohoto počtu bylo 17 827 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
od 15 do 64 let. Bylo to o 187 více než na
konci předchozího měsíce. „A ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je
jejich počet vyšší o 5 078 osob,“ přidává
analytik.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje byl rozdílný – ve dvou byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, ve
třech nárůst. „Na Olomoucku se počet
nezaměstnaných zvýšil nejvíce, a to o 119
osob. K největšímu procentuálnímu ná-

růstu došlo na Jesenicku, přesně o 2 procenta. Co se týká Prostějovska, tady bylo
k poslednímu únorovému dni evidováno
2 262 osob bez zaměstnání, z toho 1 262
žen. Zdejší pobočka úřadu práce registruje celkem 1 443 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných se v tomto
regionu vyšplhal na 3,1 procenta,“ sdělil
hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Ke konci února bylo evidováno na Úřadu práce 8 923 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48 procent.
V evidenci je 2 582 osob se zdravotním
postižením, což představovalo 14 procent z celkového počtu nezaměstnaných,
a 871 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. „Jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem o 6
osob a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl vyšší o 255 osob. Na
celkové nezaměstnanosti se podíleli 5
procenty. Podporu pobíralo 6 758 uchazečů o zaměstnání, což je 36 procent
všech uchazečů vedených v evidenci,“
prozradil Jaroslav Mikšaník. „Podíl nezaměstnaných osob v celém Olomouckém
kraji meziměsíčně vzrostl na 4,5 procenta,
což je o 0,2 procentního bodu vyšší hodnota než v celé České republice,“ upozornil závěrem na varovný signál.
(red)

podíl nezaměstnaných v okresech kraje
<FTQL -TCLUM¾RQDQéMC

·ąCFWRT¾EGè4
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soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Vodní
Filip BURIÁNEK, Určice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby malíře.

Rovněž desáté 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 11. 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
Kamila Opletalová
Jiří STEHLÍK, Čechy pod Kosířem
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
JJEDNODUŠE
Kateřina RYBAŘÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 3, 3, 2
Ladislav HÝŽA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zahřejte se v našich ponožkách ladí pěkně na nožkách.
Hana ROZEHNALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

19111261313

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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SUDOKU

OSMISMĚRKA
BLÍŽÍCÍ SE JARO LÁKÁ KE…...
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PLINT, OSTŘÍ, AORTA, STOKA, STISK, MĚCHÁČ, JAŘMO, KAŇKA, ROTÁTOR,
LEKTVAR, KONTAKT, OKROČÍ, ZÁTKY, DOLET, AMULET, ŠUPOT, TĚLÁK,
PONĚKUD, ZNAKY, ŠELMA, ÚDOLÍ, TCHOŘI, BRZDA, ŠAFÁŘ, SVLAK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili poslední posilu prostějovských hokejistů, která se do jestřábího hnízda vrátila po
půldruhém roce, když letos nastoupila jen krátce za druholigový Hronov…
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Číslo 10 •Ročník 25
Pondělí 8. března 2021

KONEC!

Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY

2TQUV÷LQX
Foto: Michal Sobecký

OBDAROVAL
FOTBALISTY!
¤ÉPEÙYDOÙEUDQN½Ô
DGQHVJDOHULVWD
SÔHNYDSLOQHMHQ
SÔHGVWDYLWHOHHVN½ÄND"
strana 27
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Vedení ostravského celku se tak rozhodlo k 1. březnu po prohře s Jihlavou poměrem 2:5, odvolat trenérský
pár. Ten tak tým opustil s kladnou
bilancí 15-2-4-10. V poslední době
se ale Porubě nedařilo. Prohrávala
s týmy ze špice tabulky (Vrchlabí,
Kladno, Jihlava), pak ale začaly prohry i s níže položenými celky jako
třeba s Kolínem. A to už bylo na vedení Poruby příliš.

Janeček tak už neodkoučuje dnešní
zápas proti Prostějovu. Což je pro
něj nepochybně dvojí škoda. „Po
velmi dlouhé době jsem viděl syna,
tátu, bratra, který tady pracuje u mládeže. V tomhle směru to pro mě bylo
veselé. Pokud to nejsou lidi, tak přinejmenším návrat do prostoru, který
znám. Ale zase dřívější návraty byly
emotivnější, protože zde byl samozřejmě plný zimák a fanoušci v Pro-

PiRGEĜH]QD20(=(1é35292=
9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOtDþWYUWHN
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

ƔƔ Ofenzivní křídlo Jakub Matoušek za fotbalové eskáčko vstřelil už
6 branek a chybí mu jediný zásah
do vyrovnání střeleckého maxima
Karla Kroupy po návratu prostějovského týmu do 2. ligy.

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
A TEL.: 608 960 042!

ƔƔ Prostějovský tenista Vít Kopřiva si své premiérové finále na
okruhu ATP Challenger Tour nezahrál. V semifinále turnaje v Petrohradu prohrál s Belgičanem
Bergsem po setech 6:7(7) a 2:6.
Úvodní sada se proměnila v dlouhý boj, který trval téměř hodinu
a půl.

1DYvWLYWH
QDvH
ZHERYÅ
VWU½QN\
21021220167

ƔƔ Ve čtvrtek oslaví své 38. narozeniny prostějovský rodák a někdejší
skvělý hokejový obránce, který hrál
i v NHL, Lukáš Krajíček.

JESTŘÁBI
DO PLAY OFF
ƔƔ Hokejisté Prostějova sice ztratili
formu, ale vyřazovací část Chance ligy
jim neutekla. S kým budou hrát?
strany 41-43

Michal SOBECKÝ
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ƔƔ Uplynulou sobotu opět narazil
nákladní automobil do železničního mostu v Němčicích nad Hanou,
podle dosavadních informací se
nikdo nezranil, muselo však dojít
k vyproštění vozidla.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Za poslední rok toho prožil prostějovský rodák a dlouholetý kapitán hokejového
„A“-týmu Martin Janeček hodně. Šestačtyřicetiletý bývalý útočník a nyní trenér zažil obrovské
úspěchy, a to včetně postupu svého tehdejšího týmu Šumperka do 1. ligy. Nyní ale přišel pád.
Spolu s jeho kolegou Pavelkou byl totiž odvolán z trenérského štábu Poruby. Ambiciózní klub
se měl podle předsezónních prognóz držet v tabulce nahoře, a dokonce útočit na postup do
extraligy. Přišlo však rozčarování, nedávno se Poruba tak tak vešla do první desítky. Nyní je pátá.
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ƔƔ Nadále pokračuje stopovací hra
z dílny BCM Orli Prostějov, mladí
basketbalisté hledají podle navigace turistické známky, už navštívili
hlavní park nebo pláž U Vrbiček.
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ƔƔ Další díl pravidelné tematické
strany je tady o něco dříve než obvykle. O to zajímavější novinky vám přináší…
strana 28

stějově byli vždy parádní,“ prozradil
při prvním vzájemném duelu sezóny, který Ostravané ovládli 3:1. „Prostějov je samozřejmě můj mateřský
klub, domovské město, takže se sem
vždycky rád vracím. A když jsem
na střídačce, vždycky chci vyhrát,
ale proti Prostějovu o ten chloupek
více,“ dodával tehdy.
Dnešní utkání proti svému mateřskému týmu už ale koučovat nebude...

UŽ NEJSOU
POSLEDNÍ
ƔƔ Basketbalisté zázračně otočili duel
ve Svitavách a poté, co zdolali nejbližšího konkurenta, opustili poprvé v sezóně suterén Kooperativa NBL
strana 46
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PROSTĚJOV Vrchol sezóny sice kalí trvající
zákaz vstupu fanoušků do hledišť, přesto je
neodvratně tady. Prostějovské volejbalistky v 1. kole play-off UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21 stojí proti favorizovanému
Olympu Praha, s nímž odehrají druhý zápas
čtvrtfinálové série doma v hale Sportcentra
DDM. Kdy? Už dnes od 17.00 hodin!
V úvodním vzájemném střetnutí venku Hanačky padly 0:3, byť sahaly po zisku druhé
sady. Tentokrát se s hladkou porážkou rozhodně
nesmíří, na vlastním hřišti chtějí silný PVK co nejvíc potrápit. A třeba
i udolat? „Může se to povést, byť je Olymp vysokým favoritem a k jeho
přemožení bychom museli odvést skutečně výborný výkon,“ zamyslel
se kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Jeho po dlouhodobé části soutěže až sedmé svěřenkyně měří síly se
druhým celkem tabulky, jehož základní sestavu tvoří samé reprezentantky v čele s nahrávačkou Lucií Smutnou, univerzálkou Anetou Kocmanovou Havlíčkovou, smečařkou Evou Hodanovou či blokařkou
Barborou Purchartovou. Kvalita je tedy jednoznačně na straně pražského výběru.
„My však máme velkou motivaci, konečně v tomto ročníku zdolat některé z papírově nejsilnějších družstev české ligy a ještě jednou tím sérii vrátit k nám do Prostějova. To bychom si opravdu moc přáli,“ zmínil
Petráš možnost čtvrtého duelu čtvrtfinále, který by ve Sportcentru
DDM přišel na řadu v neděli 14. března od 17.00 hodin.
(son)

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44-45
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SERVIS PRO ŽENY
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Foto: Michal Sobecký

OBDAROVAL
FOTBALISTY!
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SÔHGVWDYLWHOHHVN½ÄND"
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Vedení ostravského celku se tak rozhodlo k 1. březnu po prohře s Jihlavou poměrem 2:5, odvolat trenérský
pár. Ten tak tým opustil s kladnou
bilancí 15-2-4-10. V poslední době
se ale Porubě nedařilo. Prohrávala
s týmy ze špice tabulky (Vrchlabí,
Kladno, Jihlava), pak ale začaly prohry i s níže položenými celky jako
třeba s Kolínem. A to už bylo na vedení Poruby příliš.

Janeček tak už neodkoučuje dnešní
zápas proti Prostějovu. Což je pro
něj nepochybně dvojí škoda. „Po
velmi dlouhé době jsem viděl syna,
tátu, bratra, který tady pracuje u mládeže. V tomhle směru to pro mě bylo
veselé. Pokud to nejsou lidi, tak přinejmenším návrat do prostoru, který
znám. Ale zase dřívější návraty byly
emotivnější, protože zde byl samozřejmě plný zimák a fanoušci v Pro-

PiRGEĜH]QD20(=(1é35292=
9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOtDþWYUWHN
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

ƔƔ Ofenzivní křídlo Jakub Matoušek za fotbalové eskáčko vstřelil už
6 branek a chybí mu jediný zásah
do vyrovnání střeleckého maxima
Karla Kroupy po návratu prostějovského týmu do 2. ligy.

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
A TEL.: 608 960 042!

ƔƔ Prostějovský tenista Vít Kopřiva si své premiérové finále na
okruhu ATP Challenger Tour nezahrál. V semifinále turnaje v Petrohradu prohrál s Belgičanem
Bergsem po setech 6:7(7) a 2:6.
Úvodní sada se proměnila v dlouhý boj, který trval téměř hodinu
a půl.

1DYvWLYWH
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VWU½QN\
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ƔƔ Ve čtvrtek oslaví své 38. narozeniny prostějovský rodák a někdejší
skvělý hokejový obránce, který hrál
i v NHL, Lukáš Krajíček.

JESTŘÁBI
DO PLAY OFF
ƔƔ Hokejisté Prostějova sice ztratili
formu, ale vyřazovací část Chance ligy
jim neutekla. S kým budou hrát?
strany 41-43

Michal SOBECKÝ
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ƔƔ Uplynulou sobotu opět narazil
nákladní automobil do železničního mostu v Němčicích nad Hanou,
podle dosavadních informací se
nikdo nezranil, muselo však dojít
k vyproštění vozidla.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Za poslední rok toho prožil prostějovský rodák a dlouholetý kapitán hokejového
„A“-týmu Martin Janeček hodně. Šestačtyřicetiletý bývalý útočník a nyní trenér zažil obrovské
úspěchy, a to včetně postupu svého tehdejšího týmu Šumperka do 1. ligy. Nyní ale přišel pád.
Spolu s jeho kolegou Pavelkou byl totiž odvolán z trenérského štábu Poruby. Ambiciózní klub
se měl podle předsezónních prognóz držet v tabulce nahoře, a dokonce útočit na postup do
extraligy. Přišlo však rozčarování, nedávno se Poruba tak tak vešla do první desítky. Nyní je pátá.

5('$.&(35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8

&! *+12é0+1

ƔƔ Nadále pokračuje stopovací hra
z dílny BCM Orli Prostějov, mladí
basketbalisté hledají podle navigace turistické známky, už navštívili
hlavní park nebo pláž U Vrbiček.
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ƔƔ Další díl pravidelné tematické
strany je tady o něco dříve než obvykle. O to zajímavější novinky vám přináší…
strana 28

stějově byli vždy parádní,“ prozradil
při prvním vzájemném duelu sezóny, který Ostravané ovládli 3:1. „Prostějov je samozřejmě můj mateřský
klub, domovské město, takže se sem
vždycky rád vracím. A když jsem
na střídačce, vždycky chci vyhrát,
ale proti Prostějovu o ten chloupek
více,“ dodával tehdy.
Dnešní utkání proti svému mateřskému týmu už ale koučovat nebude...

UŽ NEJSOU
POSLEDNÍ
ƔƔ Basketbalisté zázračně otočili duel
ve Svitavách a poté, co zdolali nejbližšího konkurenta, opustili poprvé v sezóně suterén Kooperativa NBL
strana 46
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PROSTĚJOV Vrchol sezóny sice kalí trvající
zákaz vstupu fanoušků do hledišť, přesto je
neodvratně tady. Prostějovské volejbalistky v 1. kole play-off UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21 stojí proti favorizovanému
Olympu Praha, s nímž odehrají druhý zápas
čtvrtfinálové série doma v hale Sportcentra
DDM. Kdy? Už dnes od 17.00 hodin!
V úvodním vzájemném střetnutí venku Hanačky padly 0:3, byť sahaly po zisku druhé
sady. Tentokrát se s hladkou porážkou rozhodně
nesmíří, na vlastním hřišti chtějí silný PVK co nejvíc potrápit. A třeba
i udolat? „Může se to povést, byť je Olymp vysokým favoritem a k jeho
přemožení bychom museli odvést skutečně výborný výkon,“ zamyslel
se kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Jeho po dlouhodobé části soutěže až sedmé svěřenkyně měří síly se
druhým celkem tabulky, jehož základní sestavu tvoří samé reprezentantky v čele s nahrávačkou Lucií Smutnou, univerzálkou Anetou Kocmanovou Havlíčkovou, smečařkou Evou Hodanovou či blokařkou
Barborou Purchartovou. Kvalita je tedy jednoznačně na straně pražského výběru.
„My však máme velkou motivaci, konečně v tomto ročníku zdolat některé z papírově nejsilnějších družstev české ligy a ještě jednou tím sérii vrátit k nám do Prostějova. To bychom si opravdu moc přáli,“ zmínil
Petráš možnost čtvrtého duelu čtvrtfinále, který by ve Sportcentru
DDM přišel na řadu v neděli 14. března od 17.00 hodin.
(son)
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VÝSTAVA „ZLATÁ BRÁNA
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PROSTĚJOV „Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje,
jsme olympijští vítězové!“ zvolal před třiadvaceti lety hokejový
komentátor Robert Záruba pár sekund před koncem finálového
zápasu hokejového Nagana. Svoji„zlatou bránu“ otevřela poslední únorový pátek v prostějovském obchodním centru také trojice grafiků, které spojuje jejich působení na ostravské univerzitě.
Jako host se představuje také výtvarnice z Polska.
Galerie jsou uzavřeny, obchodní centra
nikoliv. Díky tomu bylo možné zorganizovat výstavu Zlatá brána otevřena.
A to navzdory faktu, že eskalátory
obchodního centra od začátku uplynulého týdne stojí. „Na výstavu do
druhého patra se dostanete výtahem,“
upozornil kurátor přehlídky Míra Macík, který obvykle stojí za expozicemi

v Rainbow Gallery fungující v objektu
prostějovského KK Duha. Podstata
grafiky spočívá v tom, že jedno dílo lze
řemeslně rozmnožit na předem daný
počet exemplářů. Na výstavě vystavují celkem čtyři autoři. Jedná se o dvě
absolventky grafiky na Fakultě umění
Ostravské univerzity a jejich profesora Zbyňka Janáčka. Ty pak doplňuje

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

Na výstavu v obchodním
centru se dostanete výtahem

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
ještě polská výtvarnice Nastazja Ciupa.
„Vystavuji nové věci, které vznikly v období karantény, kterou jsem strávila
v přírodě a izolaci. Přemýšlím v nich,
nakolik se naše civilizace vzdálila od 0CXÚUVCX÷XG<NCVÆDT¾P÷LGOQåPÆXKF÷VKFÊNQRTQHGUQTC<D[ÿMC,CP¾éMCMVGTÚWéÊITCHKMWPC(CMWNV÷WO÷PÊ1UVTCXUMÆWPKXGTFoto: Facebook
přirozeného světa a zda je možné se \KV[
k němu ještě vrátit,“ nastínila Andrea Výstava je otevřena dle otevíracích „Od pátku šestadvacátho března by ji soliltéra a bývalého profesionálního
Uváčiková, která se ve své tvorbě zabý- hodin obchodního centra Zla- měla nahradit expozice Bestiář, která hokejisty Lukáše Musila,“ upozornil
tá brána a potrvá do 25. března. představí tvorbu bývalého uměleckého Mira Macík.
vá hlavně digitální grafikou.

8çWHQWRSiWHNEXGH3URVWĘMRY URËQ¯N$SODXVXVHQHXVNXWHËQ¯
Y\VtODWNXOWXUQtDNFLRQOLQH
e9÷ąÊPåHVLNDåGÚY\EHUHWRVYÆr
ąÊN¾Q¾P÷VWN\Q÷0LODGD6RNRORY¾
PROSTĚJOV Nepříznivá epidemiologická situace, která trvá
už celý rok, si vyžádala v mnoha
ohledech změny. Některé jsou
méně příjemné, ale čas od času
přijdou i ty příjemné. Jednou
z nich je březnový Prostějovský
den plný on-line kultury, který je
už doslova za dveřmi. Proběhne
totiž již tento pátek. V čem bude
spočívat?
„Ve virtuálním prostoru nabídneme
kulturní program všem zájemcům
a pro všechny generace. Oblíbená
Míša Růžičková vystoupí s programem určeným nejen dětem z ma-

teřských škol, Miroslav Zikmund
společně s kapelou Novios zahraje
seniorům a Radim Schwab zazpívá nejen pro střední vrstvu známé
muzikálové hity,“ prozradila Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Celá premiérová akce se uskuteční v pátek 12. března od 10.00 do
19.00 hodin a Prostějované budou
moci vše sledovat prostřednictvím
městských internetových stránek
na adrese www.prostejov.eu.
A jak v souvislosti s koncem nouzového stavu vidí náměstkyně
primátora příležitost začít pořá-

PROSTĚJOV Kvůli koronavirové situaci a s ní spojenými
vládními opatřeními se třináctý roční divadelního festivalu
Aplaus původně přeložil z podzimu 2020 na březen 2021.

Ale ani v tomto měsíci se nebude moci přehlídka povětšinou
tří představení uskutečnit.
„Pořádající společnost TK PLUS
věří, že se některé vybrané divadelní tituly podaří zrealizovat

na podzim roku 2021 již jako čtrnáctý ročník. O to bude chystaný
ročník více hvězdnější,“ deklarovala Jana Maršálková, ředitelka
Městského divadla Prostějov.
(red)

dat běžné kulturní akce, a třeba už
i s diváky? „Ve vedení města cítíme, že je potřebné podpořit nejen
představitele kulturní scény, ale
vrátit nám všem naději a víru, že se
brzy vše v dobré obrátí. Upřímně
ale v tuto chvíli nedokáži posoudit, co nám přinesou příští dny, ve
všem je zatím velký zmatek. Buďme trpěliví a hlavně opatrní. Zatím
nabízíme již zmíněnou on-line
akci a já bych si moc přála, aby se
lidem líbila a každý si vybral to
svoje,“ míní Sokolová, která všechny Prostějovany zve tento pátek
k obrazovkám.
(mik)
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OMEZENÝ PROVOZ

ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMEME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ A TEL.: 608 960 042!
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i s hradem

PLUMLOV Tohle možná mnozí uvidí poprvé! Všeobecně
se má za to, že plumlovský
zámek vyrostl až poté, co byl
zbořen hrad, který tu dříve
stával a jehož zbytky lze stále
objevit na zámeckém nádvoří. Tak tomu ovšem nebylo...

Martin ZAORAL

Večerník objevil kresbu pocházející
z poloviny 18. století. Ta dokazuje, že
plumlovský zámek i hrad více jak sto
let existovaly vedle sebe. „Zámek byl
dokončen v roce 1686, zatímco hrad
zde stával minimálně do roku 1801, kdy
jej postihl rozsáhlý požár,“ vysvětlil nám
plumlovský kastelán Pavel Zástěra.
Tento fakt může být pro některé překvapením, mezi lidmi se mimo jiné traduje,
že hrad byl rozebrán a materiál z něj
použit na stavbu zámku. „Tak tomu
nebylo, pokud vím, tak kámen z hradu
odkoupili prostějovští židé, kteří jej využili pro stavbu svých domů,“ reagoval na
tuto připomínku Zástěra.

6CVQWPKM¾VPÊMTGUDCRQEJ¾\Ê\RQNQXKP[UVQNGVÊ,GLÊCWVQTPGPÊ\P¾OOQJND[LÊODÚVMTGUNÊąNKEJVGPwVGLPUMÚEJRCPUVXÊ,#&GNUGPDCEJ

5DGQLFHMDNRRGEDURNQËKRPLVWUD

2EUD]0LODQD%HQG\EXGÇREGLY

2TQRTCEQXCPÚQDTC\RTQUV÷LQXUMÆJQP¾O÷UVÊWåO¾UXÆJQPQXÆJQOCLKVGNG
Foto: Facebook

PROSTĚJOV O tohle by byla škoda se nepodělit! Přestože jsou výstavy v současné době pro veřejnost obvykle zapovězeny, pozoruhodné
umění vzniká i nadále. Důkazem je obraz Milana Bendy, který prostějovské náměstí i s radnicí ztvárnil skutečně pozoruhodným způsobem.
Samozřejmě že autor po ceMartin ZAORAL měsíce.
lou dobu nestál pouze u něj. „Jedná
Zatímco někteří umělci jsou se svý- se o olejomalbu složenou ze zhruba
mi „díly“ hotovi během pár minut, dvaceti vrstev. Každá z nich vždy
jeden z posledních obrazů Milana musela zaschnout, než bylo možné
Bendy vznikal zhruba půldruhého malovat další. I proto se to celé tak

protáhlo,“ vysvětlil malíř, na jehož
obraze zaujme zejména dramatický
kontrast světel a stínů, který je typický pro barokní umění.
„Motiv si vybírám v momentě, kdy
někde uvidím zajímavou světelnou
kompozici, která se stane podkladem pro celý budoucí obraz. V dalším průběhu ji po svém upravuji,
nicméně ten původní impulz je pro
mě důležitý,“ zareagoval Benda na
otázku, jak si vybírá místa, která na
plátně zachytí. Při pohledu na obraz si nelze nevšimnout, že na něm
mnohé věci chybí. „Při malování
mi jde o nadčasovou ideu, nikoliv
o přesný popis se všemi pomíjivými
věcmi. Proto nejrůznější lavičky či
poutače prostě vynechávám,“ objasnil své záměry Milan Benda s tím,
že obrazů s prostějovskými motivy
zatím namaloval zhruba tucet.
Kromě nich se v současnosti věnuje zejména tvorbě realisticky zpracovaných zátiší obsahujících zdánlivě nesouvisející předměty. „Právě
ty bych rád představil na své příští
výstavě, která se však nebude konat dříve než v polovině příštího
roku,“ zalitoval Benda, který v prostějovském muzeu naposledy vystavoval před pěti lety.

Dar pro fotbalisty!

PROSTĚJOV Prostory sportovního klubu 1.SK
Prostějov mají novou výzdobu. Postaral se o to
Jindřich Skácel, bývalý fotbalový brankář a nyní
galerista. Ten oddílu věnoval obraz o fotbale, který se svou tematikou hodí nejvíce právě
na stadion.

Michal SOBECKÝ
„Autorem je rodák z Mostkovic Milan Kubeš, který je
mým vrstevníkem a dlouho se známe, jde o jednoho
z mála akademických malířů tady v okolí,“ přiblížil původ obrazu Jindřich Skácel. Dílo už si mohla užít i veřejnost. Plátno bylo slavnostně představeno v muzeu před
téměř dvěma lety u příležitosti výstavy Fotbal to je hra.
A nyní už zdobí vnitřní prostory budovy 1.SK Prostějov,
konkrétně V.I.P. prostory. „Napadlo mě, že věci trvalé
hodnoty musí viset na zdi. Nejsou to ani auta, ani nějaké
dresy. Dohodli jsme se tedy s malířem, že do toho půjde.
Vyhotovil ho, já vše zafinancoval a teď jsme se rozhodli
věnovat jej fotbalistům,“ vzpomíná Jindřich Skácel na
dobu, kdy obraz začal vznikat. Nakonec se ho podařilo
připravit ke 100 letům fotbalu v Prostějově.
„Je to samozřejmě pěkné gesto od Jindry i od malíře.
Já jsem byl mile překvapený. Obraz je moc pěkný,“
přijal dar s poděkováním sportovní ředitel eskáčka
Ladislav Dudík.

Klub získal obraz
akademického
malíře
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PROSTĚJOV I v tomto roce se
Muzeum a galerie v Prostějově
zapojí do akce s názvem Veřejné
čtení jmen obětí holocaustu Jom
ha-šoa. Již potřetí tak společně
uctí vzpomínkou prostějovské
židovské občany, kteří zahynuli
během 2. světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech,
veřejným přečtením jejich jmen.
Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace se hlavní organizátor – Institut Terezínské iniciativy

– rozhodl, že akce jako i minulý rok proběhne on-line formou. S předem přihlášenými zájemci o čtení budou předtočena videa, která budou ke zhlédnutí
8. dubna na internetových stránkách Institutu Terezínské iniciativy.
Případní zájemci se mohou hlásit
ještě dnes, tj. do pondělí 8. března na e-mail info@muzeumpv. cz.
Do předmětu napište zprávu Jom
ha-šoa 2021. Po přihlášení obdržíte další informace. Samotné natáčení proběhne podle dopředu

vypracovaného harmonogramu
a za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření.
Koronavirus sice konání této akce
omezil, připomínka se i přesto v Prostějově uskuteční. Podpořte nás nebo
nás sledujte na internetových stránkách www.terezinstudies.cz, a alespoň
touto formou si připomeňte osudy
našich bývalých sousedů. Do akce je
kromě Muzea a galerie v Prostějově
zapojen spolek Hanácký Jeruzalém
a statutární město Prostějov.
(red)
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A které rostliny si tedy vybrat?
Vyhnout bychom se měli těm ostrým
jako kaktusy nebo palmy, dále i s ostrými a dlouhými listy. Jejich energii lze
připodobnit k noži, je tedy ostrá a bodavá a může přispívat k různým hádkám
v domácnosti. Vhodné je volit listy,
které tvoří vějíře. Ostré květiny nebo
přímo kaktusy patří na parapet zvenku
okna, kdy působí jako ochrana a chrání
od vlivu špatné energie zvenčí. Pokud
potřebujeme vzbudit energii bohatství,
vyberme květiny s malými a hojnými
lístky. U vchodu by pak měla být jedna
výraznější květina, v kuchyni a jídelně
pak kvetoucí žlutě, červeně či oranžově.
A uprostřed jídelního stolu mějte pokud
možno řezané květiny. V obývacím pokoji pak platí, že čím více pestrých květin, tím živější energie. Opačně je to však
v ložnici, tam by mělo být květin co nejméně, pokud už tam nějaké máte, tak by
měly být co nejdále od postelí.
A pozor na oblíbené orchideje
a tchynin jazyk! Tyto rostliny odvádí energii a můžete se cítit bez elánu a síly. Velice dobrý vliv má na nás
ibišek, levandule, kroton, bambus,
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Květiny přinášejí radost nejen pro oko,
duši a naše plíce, ale pomáhají i v proudění životadárné energie čchi, tedy
pokud se jedná o květiny živé. Pamatuji
si, že jsem k osmnáctým narozeninám
dostala pugét růží a bylo mi doporučeno, ať si je na památku usuším, tak
jsem tedy učinila. Nikdy jsem z toho
ale neměla radost, vždy jsem vnímala
nepříjemné pocity, když jsem se na
ně podívala nebo prošla kolem nich.
Mám ráda živé květiny, takže jsem to
přisuzovala tomu a určitému nezvyku.
Po pár letech jsem navštívila přednášku o Feng šuej a zjistila, že sušené květiny představují energii, která stagnuje
a má nutkání nás vracet do minulosti.
Je možné si je představit jako „mrtvolky“, které nepřináší nic dobrého.
V určitých oblastech bytu také mohou
neblaze působit na váš blahobyt a zpomalovat tak příliv peněž. Správnou
energii nám přináší květiny jedině živé
s ideálním umístěním ve východní,
jižní nebo jihovýchodní části bytu či
domu. Neměli bychom je umisťovat
do plastových květináčů, které utlačují
jejich přirozenou energii.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

tlustice, muškát či třeba vlasatice.
Květiny podle Feng šuej dovedou
skutečně vyrovnávat pocitové problémy a emoční zranění, posilují komunikaci, podporují nové začátky, odbourávat nedůvěru, ale umí i přilákat
lásku, zdraví, peníze, klid a harmonii.
Vybírejme je tedy pečlivě a s láskou.
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V tomto okénku
se budeme již po
pětasedmdesáté
věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na
posílení vnitřního stabilizačního
systému, protože toho není nikdy
dost, a také posílení celého těla...
1. Na úvod je důležité protažení,
rozcvička by měla
předcházet úplně
každému cvičení,
které může být
podbarveno oblíbenou hudbu.
A cvičení může
začít. Postavíme
se na špičky a vytáhneme se tělem
úplně nahoru včetně rukou, ramena
a lopatky však tlačíme dolů (viz. foto).
V této pozici zkusíme chvíli vydržet
a pracujeme s rovnováhou. Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
2. Následně půjdeme do polodřepu,
avšak nohy máme
pořád na špičkách.
Záda držíme pokud možno rovná,
ramena a lopatky tlačíme dolů
a ruce napnuté
lehce za tělem (viz.
foto). Poté se přemístíme opět do plného vyrovnání
těla včetně rukou nad hlavou jako při
začátku cviku. Po celou dobu stojíme
na špičkách, vůbec nepovolujeme
na celá chodidla. Může nastat pálení
ve stehnech nebo v rukou, to je však
žádaný efekt. Cvik provedeme šestkrát. Cvičení je náročné na udržení
rovnováhy a účinně pracuje s vnitřní
mi svaly a posiluje celé tělo. Nezapomínejte pravidelně dýchat.

PRO TĚLO I DUŠI
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Módní průmysl trpí nejen
v rámci svých zisků, ale zdá se,
že i v oblasti návrhářské tvorby.
I ona se rozdělila do několika
proudů, pár jich cílí na úroveň,
jiné upadly, převažuje nevkus.
Dáma by si ale vždy měla držet
úroveň, ačkoli ať si každý v dnešní době nosí, co se mu líbí.
Co se týká módních vymožeností, dovolit si můžete vážně vše
a zaručeně se tím trefíte do některého ze světoznámých domů,
které určují aktuální trendy. Je libo
móda z budoucnosti ve znamení
kovu, neurčitých střihů či květy ve
všech kombinacích, s nimi namíchané káro a kostky, není problém
zvolit kostkovanou halenku s kvě-

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Žijeme v náročné době. Lidská
společnost je zasažena, rozštěpena, vazby trpí více než kdy jindy,
jeden virus nás změnil. Vládne
strach, napětí, manipulace, zlo,
zoufalost, ale i tvrdost, násilí, zároveň však síla, odpor, svoboda,
odevzdanost, emocí by se našla
celá řada. Situace je nelehká, ale
na druhé straně jakoby otevírá oči
a mysl. A právě tento stav se celosvětově odráží ve výrobě. Firmy
předělávají své strategie ze dne na
den, mění se preference nás spotřebitelů a vůbec veškeré nákupní
chování se najednou otočilo o 180
stupňů. Virus zkrátka nahlodal
všechny oblasti lidského života
a móda není výjimkou.
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tovanou sukní, indiánské oblečení
nakombinované s motivy výjevů
ze slavných obrazů.
Obléci si můžete i styl à la lesní
víla. Zapomenout není možné
ani na čistý street styl, kdy na
sebe hodíte tepláky, mikinu s kapucí nebo čepici a prostě jdete.
Modely, v nichž je vystaveno na
odiv více tělesných proporcí než
oblečení, také nebudou výjimkou a samozřejmě velký objem
neboli oversize, který je v kurzu
už nějakou sezónu. Po uvedených modelech nesáhne většina,
takže pro ty, kteří mají rádi střední proud, jsou určeny následující
řádky. Klidně a harmonicky se
budete jistě cítit v pastelových

0

odstínech, hlavním trendem jsou
odstíny energicky žluté v kombinaci se šedou, ale také červená,
vybírejte ze vzdušnějších tkanin,
květinových vzorů či ze všeho, co
vám připomíná přírodu. Střihy
jsou však víceméně volné, hlavně by měl být čím dál větší důraz
kladen na udržitelnost, o což se
snaží velká řad módních značek.
Nosit se dá letos opravdu vše, neuděláte chybu, pokud vytáhnete
i roky nepoužívané oblečení,
avšak faux pas by představovaly
bokové džíny, ty se jako jedny
z mála opravdu nenosí.
Říkáte si, co boty? Světové trendy
zdůrazňují boty na extra vysokých
platformách, čím nápadnější, tím

4. Na závěr se opřeme o špičky a zvedeme se v kolenou na výšku cca pěti až
deseti centimetrů a budeme držet po
dobu zhruba jedné minuty, záda jsou
však rovná, krk a hlava v protažení zad
(viz. foto). Následně položíme kolena
na podložku a chvilinku si odpočineme. Poté se opět zvedneme v kolenou
a držíme, tento cvik je alternativa
cviku, kterému se říká „prkno“. Je výborný na posílení středu těla a účinně posiluje celé tělo. Během cvičení
pravidelně dýcháme. Provádíme ho
šestkrát za sebou, načež se uvolníme
a provedeme protažení, ať nás druhý
den nic nebolí.
Závěrem si za odměnu zatleskejte
a já se těším zase příště!
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3. V dalším cviku půjdeme do pozice
na čtyři, srovnáme záda, vytáhneme
se z ramen tak, aby nám tělo nepadalo mezi ruce, krk je v prodloužení zad
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
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lepší, ať už se to týká
botasek, stylové,
či elegantní obuvi.
Vždy však v prodejnách najdete
ve valné většině
styl pro střední
proud, ať už oděv,
nebo obuv. Hlavv
ní je, aby vůbec
bylo kde nakoupit a kam
vše
nosit.
A jaký styl si
vyberete, to
je jen na vás,
ostatně jako
všechna rozhodnutí.

ZAUJALO NÁS OBRAZEM
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Noste, co chcete, buďte svobodní!

Milí přátelé,
vítám vás v březnovém vyy
dání oblíbené tematické strany,
která se na stránky Večerníku
rníku
dostává netradičně již počátkem měsíce. V březnu
nu se
přitom můžete těšit hned
d na
dvojnásobnou porci! Důvod
vod
je pragmatický. Jelikož ani
tentokrát nám vládní opatpatření v souvislosti s koronanavirovou pandemií nedovolí
volí
pokračovat v seriálu PROMĚOMĚNA IMAGE, rozhodli jsme se
nešidit nejen něžnější pohlaví
a nabídnout vám tak hned
d dva díly
servisu v jednom měsíci. Co jsme
přichystali pro dnešek? Podíváme
se, jak je to s módním průmyslem
ůmyslem
za doby „korony“, řekneme
me si, které rostliny jsou podle Feng
eng šuej
vhodné a které méně. Tradičně si
pak podle návodu můžete udělat
něco dobrého na zub a samozřejmě si i zacvičit.
Hodně sil, klidu a úsměvů přeje
Aneta Křížová.

servis pro ženy

jen ve druhé
sadě, leč
bez efektu
Víte, potrápit
kteréfavorita
rostliny
vám
podle
Feng šuej berou energii

Je
J to již delší
š dobu, co
jsme
se věnoj
vali čínskému
učení Feng
F šuej, které je staré
st více než
3000 let
le a pojednává
o harmonii
lidskéharm
ho život
života, umožňuje
nastolit správný tok
energií, zlepšit
naši
z
životní situaci,
spánek,
situ
fyzické i duševní
zdraví
du
a mezilidské vztahy. Tato
unikátní filozofie
se v záfilo
sadě řídí jednoduchými
je
a logickými principy,
kdy
p
výsledkem je prostředí,
které je více než harmonické. V mi
minulosti jsme
nastínili, co způsobují
rozbité
způs
dekorace, co dělat, pokud
hledáp
me vztah nebo chceme utužit zóny
zdraví, jakým obrazům se vyhnout či
co například dovede způsobit místnost přeplněná papíry a oblečením.
Tentokrát se ale podíváme na energii
rostlin.

VEČERNÍKU

„Jak naleznu Bytí?? Bytí
prostupuje vším... Alee právě
m, tak je
proto, že prostupuje vším,
lédnout.
právě tak snadné ho přehlédnout.
Stejně jednoduché, jako je pro
ejmý
rybu přehlédnout samozřejmý
da
fakt vody. Protože voda
je pro ni naprosto všude.e.
A tak ryba řekne: ‚Voda??
Nikde jsem ji neviděla..
Dívala jsem se všude!‘“

Motto
na tento týden:
n:

WWW.VECERNIKPV.CZ
WWW.VECERNIKPV.CZ

8. března 2021

konce. Vedení 18:13 by i proti tak kvalitnímu soupeři asi mělo stačit,“ zmínil
kouč hanácké party Lubomír Petráš.
Nyní stojí se svým kolektivem před
zřejmou, byť stále velice složitou výzvou skolit Pražanky na vlastní palubovce. Všechny tři vzájemné střety aktuálního ročníku přitom patřily PVK
s celkovým součtem poměru sad 9:1.
Družstvo z hlavního města ČR skončilo po dlouhodobé části UNIQA
extraligy druhé, tedy o pět míst nad
vékáčkem, a nasbíralo o propastných
devětadvacet bodů víc. Prostě jiný výkonnostní level.
„Přesto věřím, že v jednom utkání můžeme Olymp hodně potrápit
a třeba i zdolat, zvlášť doma. Musíme však co nejvíc tlačit servisem,
zároveň podání moc nekazit, celkově
dělat méně chyb než obvykle, z jisté
přihrávky mít dostatečně vysokou
úspěšnost v útoku a navrch dobře
bránit jak na síti, tak v poli. Pouze

komplexně kvalitním výkonem lze
natolik silný mančaft porazit,“ poskytl Petráš teoretický recept na dílčí
úspěch.
Jestli může dnešní bitva vypadat nějak
takhle i v praxi, to se už brzy ukáže.
O něco úplně mimo realitu rozhodně
nejde, ačkoliv drtivou většinu trumfů
drží protivnice toužící po mistrovském titulu. „My musíme maximálně
bojovat o každou výměnu, skládat
jeden bod ke druhému a jít krok za
krokem. Ve chvíli, kdy se v tak důležitém zápase podaří vyhrát set, je pak
celý další průběh mnohem víc otevřený a roste šance na překvapení. Letos
v lednu jsme Olymp málem dostali do
tiebreaku, chyběl kousíček. Třeba vyjde něco podobného tentokrát,“ přál
si Petráš.
Bez ohledu na pondělní výsledek
bude série každopádně pokračovat
třetím duelem v Praze (čtvrtek 11.
března, 17.00 hodin). A pokud se
ještě nerozhodne, přijdou na řadu
rovněž od pěti odpoledne čtvrtý
střet v Prostějově (neděle 14. března), případně pátý opět v metropoli
(středa 17. března). Postará se družina VK o natolik senzační průběh
čtvrtfinále, nebo vše dopadne dle
papírových očekávání?

vs.

PROSTĚJOV Čtvrtfinále ženské
extraligy, jež tuzemské volejbalistky
otevřely vstupními duely ještě před
uplynulým víkendem, zatím probíhá podle papírových předpokladů. Tři favorité (včetně pražského
Olympu proti VK Prostějov) přitom
zvládají svou roli dominantně, zatímco jedna série zahájila nesmírně
dramaticky.
Žádné potíže dosud neměl vítěz dlouhodobé části z Liberce, který stihl
už dvakrát zničit Přerov hladce 3:0.

Hanácký tým – vědom si úlohy jasného outsidera – přistoupil na variantu
zahájit 1. kolo play-off dvěma zápasy
na severu Čech ve dvou dnech. A oba
vysoko prohrál, když pouze třetí sada
vstupního mače byla částečně vyrovnaná.
„Holky drží koncentraci, hrají s chutí
a předvádí dobrý výkon, proto sérii
zvládáme zatím bez problémů,“ pochvaloval si trenér Dukly Libor Gálík.
„Výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy
je diametrální, což se většinu času logic-

ky projevuje. Doma zkusíme být Liberci důstojnějším soupeřem,“ řekl kouč
Zubřic Radim Vlček.
Jako tajfun vletěly do vyřazovacích bojů
olomoucké obhájkyně předloňského titulu. Ačkoliv byly po základní fázi až třetí
a narazily tudíž na šesté KP Brno, nebezpečné soupeřky napoprvé sfoukly jako
svíčku: bleskově a nekompromisně.
„Z naší strany to byl velmi dobře takticky zvládnutý zápas. Co jsme si řekli, to
holky splnily,“ hodnotil spokojený lodivod UP Petr Zapletal. „Domácí velmi

dobře podávali a my jsme se nedostali
do rytmu v útoku. Z průměrného příjmu jsme pak zakončovali nejčastěji do
dvojbloku,“ lamentoval naopak zklamaný kormidelník Králova Pole Matúš
Kalný.
Nervydrásající čtvrtfinálovou bitvu číslo jedna svedly brněnské Šelmy s Ostravou. Trvala více než dvě a půl hodiny,
dospěla až do pátého setu. A nejtěsnější
výhru nakonec uhájily papírově silnější
Jihomoravanky, byť se pořádně nadřely.
„Jsme velice rádi za vítězství. Věděli

jsme, že to bude těžké utkání a že po
nás soupeř půjde hodně podáním,
což se mu dařilo, až nás to překvapilo.
Holky však zabojovaly a v tiebreaku
prokázaly své kvality,“ oddechl si trenér Šelem Ondřej Boula. „Myslím,
že to byl bojovný zápas, bohužel jsme
v klíčových momentech udělali chyby
a nebyli dost agresivní. Myslím, že ani
rozhodčí tomu moc nepomohli, ale nebudeme brečet a jdeme dál,“ neskládal
zbraně kouč TJ Zdeněk Pommer.
(son)
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z vyrovnaného spodku extraligy a tím
potvrdit, že nejhůř na tu sedmou pozici patříme. Pokud nepočítám nejsilnější čtyřku, tak na pátou Ostravu
a hlavně šesté KP Brno jsme teoreticky mohly mít, jenže tamní holky hrály mnohem líp než my a zaslouženě
zůstaly o spoustu bodů před námi.
Sezónu tak zatím musíme hodnotit
jako nevydařenou. Připadá mi, že se
pereme samy se sebou, celý ročník je
takový zvláštní – i tou podzimní dlouhou pauzou kvůli koronaviru a specifickými podmínkami téhle doby. Což
je však stejné pro všechny, na to se nemůžeme vymlouvat. Já osobně jsem
brala play-off jako novou příležitost
začít od nuly, něco předvést a zanechat lepší dojem než dosud. Napoprvé
to sice nevyšlo, ale máme před sebou
další pokusy. Prostě musíme bojovat,
rvát se o každý bod, nic nevzdávat.
A chtít tenhle divný ročník zakončit
se ctí. Moc toužím aspoň po jednom
vítězství nad Olympem.“

Libero Adéla Stavinohová:: „„Moc
„Moc cchci,
hci,
abychom aspoò jednou porazily
raz
azilyy
Olymp a sezónu zakonèily see ctí“
ctí“

Úvodní duel na území české metropole v pátek patřil papírově silnějšímu celku, který kromě druhé sady
suverénně kraloval. A protože i zmíněné dílčí problémy uprostřed střetnutí včas zažehnal, v součtu dospěl
k předpokládaně hladkému triumfu
přihrávky dokáže vytvářet takové 3:0. „Nás může jedině mrzet, že jsme
útočné akce, ze kterých její spolu- ten druhý set nedotáhli do úspěšného
hráčky zakončují s vysokou úspěšností. Mnohem lepší než my mají
soupeřky servis, je o level ostřejší.
A jakmile jim vychází, jde o pořádnou zbraň – viz jedenáct es. Taky
nesmím zapomenout na chyby, jichž
jsme v součtu všech činností udělali
skoro trojnásobný počet. Nejvíc mrzí
ty nevynucené a zbytečné, kvůli kterým jsme mimo jiné přišli o nadějně
rozjetý druhý set. Což bylo pro celé
utkání rozhodující,“ dokončil prostěPROSTĚJOV Vydařený závěr dlouhodobé části extraligy se dvě- Olymp má. Přesto jsem před
ed sérií
jovský kouč.
ma triumfy 3:0 nad Šternberkem i v Přerově si prostějovské volej- věřila, že je hodně potrápíme, mi3/$<2))81,4$(;75$/,*$þ5å(1
nimálně jednou porazíme. Bavit
avit
þWYUWILQiOH²RVWDWQt]iSDV\ /LEHUHF²3ĝH- balistky do play-off zatím nepřenesly. Čtvrtfinále otevřely v Praze
aURY  1HMYtFHERGĥ.RKRXWRYi hladkou porážkou 0:3, jejich výkon šel ve většině střetnutí zase se přímo o postupu proti tao
7UQNRYiâRWNRYVNi.YDSLORYi±.RWOD- dolů. Z čehož byla Adéla Stavinohová (na snímku) nastupující coby kovým favoritkám by asi bylo
dost troufalé, na druhou straERYi'LDWNRYi*UDQþDLRYi'ORXKi
libero
VK
hodně
zklamaná,
představovala
si
mnohem
lepší
vstup
6WDYVpULH* 2ORPRXF².UiORYR3ROH
nu nemáme co ztratit a tím
 1HMYtFHERGĥ3LOHSLþ6FKOHJHO do vyřazovacích bojů. A stále věří, že společně s parťačkami v roz- víc si čtvrtfinále můžeme užít.
t.
6WPSHORYi1RYi±3DYOtNRYi%DLUG hodující fázi celého ročníku ještě něco pořádného předvedou.
Proto mě po prvním vzájem6WUiVNi%XNRYVNi6WDYVpULH * %UQR
dlouho byly nahoře. A třetí sada už ném utkání mrzí, že jsme ho
² 2VWUDYD        1HMYtFH EXKLUZIVNÍÍ
potom byla z naší strany hodně špat- vůbec nezvládly. Prohrát s taERGĥ 0LN\VNRYi  )DOWtQRYi  âLUĤþNRYi
 +RUNi  ± +UGOLþNRYi  äDUQRYLFNi  rozhovor
ná, pod velkým tlakem domácích ze kovým soupeřem se může,
âWUERYi1HþDVRYi6WDYVpULH
pro Večerník
servisu se rozpadla celá naše hra. Mys- ale po boji a dobrém výkonu.
]iSDV /LEHUHF²3ĝHURY  1HMlím, že podáním jsme je během zápasu Tímhle směrem je teď potřeba
ba
Marek
YtFHERGĥâRWNRYVNi7UQNRYi6YRERtaky docela tlačily, ale zdaleka jsme jít do dalšího průběhu série.“
GRYiâXOFRYi±.RWODERYi*UDQþDLRYi SONNEVEND
.RKOHURYi'ORXKi 2O\PS²3URVWčMRY
nedaly tolik es jako ony nám. Navíc yy Hodně se upínáte ke druhému
  6WDYVpULH
yy Co říkáte na výsledkově nepove- soupeřky dokázaly i z horší přihrávky čtvrtfinálovému mači na vlastním
2  PtVWR )UëGHN0tVWHN ² ãWHUQEHUN  dený start série v hlavním městě?
útočit mnohem lépe než my.“
hřišti?
 1HMYtFHERGĥ%RURYFRYi
+DGiþNRYi6WDĖNRYi0LWUHJD±+HU- „Těžko se mi to hodnotí, protože tako- yy Hraje se v malé hale PVK špatně? „Ano, do něj chceme dát absolutně
GRYD:DQF]\N/iWDORYi$EHQGURWK vý vstup do play-off byl pro mě zkla- „Mně se tam právě hraje docela dobře, všechno. Je velká škoda, že do hlediště
6WDYVpULH
máním. Ve čtvrtfinále hrajeme z po- s tamní halou nemám žádný problém. pořád nemůžou fanoušci, protože dizice až sedmého celku tabulky proti Navíc jsem na ni za dva roky působení vácká atmosféra zvlášť v play-off velice
.$03ĜÌã7Č
þWYUWÀQiOH ²  ]iSDV\ SRQGčOt  druhému Olympu, tudíž bychom v Olympu dost zvyklá. Samozřejmě je pomáhá. Tohle je však pro všechny
EĝH]QD  KRGLQ 3ĜHURY ± /LEHUHF měly být uvolněné s tím, že není co hodně jiná než naše hala tady v Pros- týmy stejné, lidi nesmí na sport nikde
  3URVWČMRY ± 2O\PS   2V- ztratit a můžeme jedině překvapit. My tějově tím, o kolik menší má rozměry. v Česku. Každopádně doma si věříme
WUDYD±%UQR  .UiORYR3ROH±2ORjsme však místo toho působily nervóz- Ale tohle bývá pro volejbalistky obecně a jak už jsem řekla, do zápasu půjdeme
PRXF
2PtVWR²]iSDV~WHUëEĝH]QD ně a dělaly spoustu chyb, dost z nich problém spíš opačným směrem, hůř se Olymp co nejvíc potrápit, klidně ho
úplně zbytečných. Jen ve druhém setu zvyká při přechodu z malé haly do vel- porazit. Jasnou podmínkou je hrát líp,
KRGLQ âWHUQEHUN±)UêGHN0tVWHN
þWYUWÀQiOH ²  ]iSDV\ ÿWYUWHN  jsme ukázaly, že dokážeme i takhle ké. Olympačky jsou zvyklé na tu svou odvést fakt dobrý výkon. Pak se dá jít
EĝH]QD  KRGLQ 3ĜHURY ± /LEHUHF silného soupeře dostat pod tlak a hrát a u nás nebo například v Olomouci, bod za bodem, získat jeden set, druhý
~WHUêEĜH]QD 2O\PS±3URVWČMRY
 2ORPRXF±.UiORYR3ROH%UQR± s ním vyrovnaně, nebo být dokonce kde je prostoru fakt hodně, se nemusí a nakonec třeba i celé utkání.“
lepší. K tomu ale nesmíme tolik chy- cítit tak dobře. Toho je potřeba doma yy Vnímáte to tak, že ve vyřazovací
2VWUDYD
fázi můžete vylepšit dojem z nepříliš
2PtVWR²]iSDVVRERWDEĝH]QD bovat. Jakmile jsme začaly znovu ka- využít.“
KRGLQâWHUQEHUN±)UêGHN0tVWHN
zit, protihráčky toho hned využily, náš yy Vyřadit kvalitní pražský výběr povedené základní části?
þWYUWÀQiOH²SĝtSDGQp]iSDV\QHGčOH pětibodový náskok rychle dorovnaly. by se rovnalo sportovnímu zázraku. „Takhle nějak to je. Určitě jsme měly
 EĝH]QD  KRGLQ 3URVWČMRY ±
2O\PS   2VWUDYD ± %UQR   A koncovku už si pohlídaly. Opravdu Šly jste přesto do vzájemné série bojovat o lepší než sedmé místo, ale
dobré týmy neopakují hloupé chyby, s reálnou vírou v dílčí úspěch, třeba zároveň jsme se dlouho v tabulce po.UiORYR3ROH±2ORPRXF
2PtVWR²SĝtSDGQë]iSDVSRQGčOt kdežto my bohužel jo. Proto jsme ten i v senzační postup?
hybovaly hodně dole a klidně jsme
 EĝH]QD  KRGLQ âWHUQEHUN ± zdánlivě vyhraný set nedotáhly do „Je to pochopitelně těžké, protože tak mohly skončit ještě níž. Naštěstí
)UêGHN0tVWHN
úspěšného konce, i když jsme v něm víme, jak kvalitní a zkušené hráčky se v závěru podařilo přehrát družstva

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Kdy jindy než právě teď? Pokud chtějí prostějovské
volejbalistky oddálit nejrychlejší
možné vypadnutí z extraligového
play-off a tím konec celé své sezóny
2020/21, potřebují dnešní výsledkové překvapení. Pondělí 8. března
od 17.00 hodin totiž patří v hale
Sportcentra DDM druhému utkání
čtvrtfinálové série s Olympem Praha – a jedině domácí vítězství VK
nepošle favoritky do nejspíš rozhodujícího dvouzápasového trháku.
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8. března 2021

JEDNIČKA VK PODLE
ODDECHOVÝ ÈAS
ODD

28
44

Prostějov (son) – Jediné střetnutí
odehrály volejbalistky VK Prostějov
v Challenge Cupu žen 2020/21. Jak
známo, už před sezónou byly nasazeny přímo do osmifinále tohoto
nejnižšího evropského poháru klubů, načež zaznamenaly automatický
postup mezi nejlepší osmičku díky
kontumačnímu vítězství nad FC
Porto, jež odmítlo vzájemný mač absolvovat z důvodu covidu. Ve čtvrtfinále na rumunské půdě pak bylo
vékáčko drtivě vyřazeno domácím
celkem Alba Blaj po výsledku 14:25,
14:25, 6:25. Vysoce kvalitní vítězky
teď přesvědčivě uspěly rovněž v semifinále, kde přehrály maďarský Diamant Kapošvár na vlastní palubovce
3:0 (13, 18, 16) a venku 3:1 (-23, 18,
25, 21). Pevným krokem tak míří za
ovládnutím celého Challenge Cupu,
v jehož finále vyzvou Yesilyurt Istanbul z Turecka, jenž přemohl městského rivala Thy Istanbul dvakrát
těsně 3:2.
A jak to jen tak pro zajímavost
vypadá v obou vyšších ženských
pohárech? Do rozhodujících bitev
CEV Cupu postoupily týmy Saugella Monza (Itálie) přes Tent Obrenovac (Srbsko) dvakrát 3:0 a Galatasaray Istanbul (Turecko) přes Angels
Beziers (Francie) 2:3 a 3:0. Elitní
Champions League zatím dospěla
do semifinálové fáze, když ve čtvrtfinále přinesla tyto výsledky: Gorgonzola Novara (Itálie) – Fenerbahce
Istanbul (Turecko) 3:1 a 3:1, Imoco
Conegliano (Itálie) – Savino Scandicci (Itálie) 3:2 a 3:0, Vakifbank
Istanbul (Turecko) – Chemik Police (Polsko) 3:0 a 3:0, Busto Arsizio
(Itálie) – Eczacibasi Istanbul (Turecko) 3:1 a 3:1.
Naruší absolutní nadvládu dvou
volejbalových top zemí nedávné
přemožitelky prostějovského mančaftu?

Blaj míøí za triumfem
v Challenge Cupu

Prostějov (son) – Během předminulého týdne to nějakou dobu
vypadalo, že všechny profesionální
soutěže týmových sportů v ČR budou muset za zpřísněných hygienických podmínek přejít z antigenního
testování koronaviru na mnohem
dražší PCR testy. Nakonec však tahle ekonomicky nákladná změna nebyla nutná. Vše odstartoval televizní
výrok ministra zdravotnictví Jana
Blatného, který ale vzal svá slova na
dané téma o několik dnů později
zpět, respektive je upřesnil. „Jednotlivé sportovní soutěže mohou
zůstat u stejných testů jako dosud,“
vysvětlil Blatný, že předtím šlo spíše
o nepřesnou formulaci. Tím pádem
pokračují i prostějovské volejbalistky před každým extraligovým zápasem v antigenních odběrech. „Byli
jsme připraveni na metodu PCR, ale
samozřejmě jsme uvítali možnost
setrvat u levnější varianty. Finančně
je ten rozdíl přibližně desetinásobný
a v současné době se každé ušetřené
ppeníze dost hodí,“ řekl sportovní ředditel VK Miroslav Čada. Nově bylo
nutné pro některé hráčky i členy realizačního týmu bydlící mimo okres
Prostějov vystavit cestovní formuláře pro přesuny z domova na tréninky a zpět. Speciální dokument pak
potřebovala celá hanácká výprava
také na úvodní duel extraligového
čtvrtfinále v Praze, totéž bude pochopitelně platit i pro třetí utkání
série ve čtvrtek 11. března. „Policejní kontroly na dálnicích jsou docela
časté, nic se nesmí administrativně
podcenit,“ potvrdil Čada.

Staèí antigenní testy
a formuláøe k cestování

RYCHLÝ
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volejbal

Extrémně vysoký počet chyb vyprodukovaly
ženy vékáčka v páteční Praze. Na to, že duel trval jen tři sady, je sedmadvacet hrubek opravdu
hodně velká cifra. Vedle čtyř zkažených podání
hrozivě svítí především jedenáct minel na přihrávce, a dokonce dvanáct v útoku.
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním


utkání dávat všem

 ženám VK Prostějov hod nocení za jejich předvedené
výkony.


Nejlepší známka je 10
 (excelentní výkon) a nejhorší

1 (tragický výkon).



diska umístění nic neřešil. Jenže teď
už jde o všechno – a noha třicetiletou
matadorku nadále trápí.
„Po prosincové operaci i následné
rekonvalescenci to nejprve vypadalo
dobře, ale poslední dobou ji to koleno bohužel začalo zase bolet. Kdyby
mohla na Olympu nastoupit, tak by
samozřejmě hrála v základu a ne jen
střídala chvilku na konci, kdy už bylo
stejně rozhodnuto. Uvidíme, jestli
bude Míša víc použitelná pro druhé
utkání série v pondělí doma,“ odtušil
hlavní trenér volejbalistek z Hané
Lubomír Petráš.

letrvajícího i pro celkový výsledek utkání,
to se ukáže již dnes odpoledne. Měla by
být znát jak výhoda domácího prostředí
(byť bez fanoušků v hledišti), tak především maximální odhodlání neuzavřít
poněkud rozpačitou sezónu nějak „blbě“,
příliš odevzdaně. Kvalita pochopitelně je
na straně hráčsky nabitého PVK, což ale
neznamená, že tým okolo ranařky Gabriely Kopáčové nemůže zvládnout aspoň
jedno dílčí výsledkové překvapení.
Až dosud na něj pohříchu čeká marně.
Nejblíž se dostal hned v zářijové premiéře
proti Šelmám Brno, kdy vyrovnal z 0:2 na
2:2 a v tiebreaku nebyl daleko od senzace.
Poté jej favorizované kolektivy Liberce,
Olomouce, právě Šelem či Olympu i Ostravy většinou zvalchovaly hladce 3:0,
občas vyrovnaněji 3:1. Navzdory faktu, že
mnoho vzájemných setů šlo do dramatických koncovek, neboť zrovna ty prostějovské holky téměř nikdy neurvaly.
Nyní je načase neradostnou tradici zlomit.
Jinak bude už ve čtvrtek GAME OVER.

POSLEDNÍ ŠANCE NA PØEKVAPENÍ.
ASPOÒ DÍLÈÍ

Pokud se nestane sportovní zázrak, čekají
ženy VK Prostějov během tohoto týdne
(a teoreticky ještě i příštího) závěrečné
zápasy aktuální sezóny. Pravděpodobně
dva, v lepším případě tři, nebo dokonce
čtyři. Konkrétní podoba finiše soutěžního ročníku 2020/2021 záleží na tom, jak
přistoupí k dnešnímu druhému střetnutí
čtvrtfinálové série UNIQA extraligy ČR
proti Olympu Praha.
Úvodní duel v hlavním městě totiž prohrály 0:3, přičemž dva sety byly naprosto jednoznačné a jeden naopak hodně slibný. Až
do stavu 18:13 v něm Hanačky ukazovaly,
že i s vysokým favoritem se dá svádět více
než vyrovnaná partie. Bohužel nevydržely
do úplného závěru sady, silné soupeřky
vývoj otočily a koncovku si pohlídaly těsně
25:23. Přesto musely vydařené pasáže vlít
vékáčku do žil alespoň trochu naděje, potřebného sebevědomí do dalšího průběhu
play-off.
Nakolik dokážou Petrášovy svěřenkyně
tenhle pozitivní záblesk přetavit v něco dé-

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Ani tentokrát nepřišlo A-družstvo
VK Prostějov o žádnou hráčku
ani člena realizačního týmu kvůli
koronaviru, veškeré testy na covid-19 vyšly opět negativně. Jednu
nepříjemnou absenci na startu extraligového play-off však Hanačky
přesto měly.
V základní sestavě při úvodním
čtvrtfinále v české metropoli totiž
znovu chyběla blokařka a kapitánka Michaela Jurčíková. Stejně
jako minule v Přerově, kde si kvůli
bolavému kolenu dala oddech na
závěr dlouhodobé části, který z hle-

Bolavé koleno poøád limituje Jurèíkovou

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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Kateøina KVAPILOVÁ
Možná je to trochu překvapení, ale nejkomplexnější výkon ze všech
prostějovských volejbalistek odvedla v úvodním čtvrtfinálovém
střetnutí na pražském Olympu tahle vysoká střeďačka. Svou
zlepšenou formu ze druhé poloviny sezóny tentokrát Kvapilová doložila 9 získanými body včetně 4 bloků při
dobré úspěšnosti útoku 56 procent a s celkovou užitečností +7. Na rozdíl od svých parťaček Katka skoro
vůbec nekazila, vyhnula se častějším chybám.

VEČERNÍKUU

JEDNIČKA VK PODLE

44

Prostějovsé vékáčko napoprvé ukázalo potenciál
potrápit favorita jen ve druhé sadě, leč bez efektu

WWW.VECERNIKPV.CZ

8. března 2021
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25:23. A ve třetím pokračování pak už
koncertoval bez většího odporu hostí
(25:12). „První a třetí set si byly podobné tím, že na nás soupeř vyvíjel
velký tlak podáním i dalšími činnostmi. Což jsme my nezvládali. Měli jsme
potíže na přihrávce, následně se neprosazovali útokem a ani obrana moc
nefungovala. Tím pádem byl Olymp
jednoznačně lepší,“ pustil se do hodnocení pátečního souboje hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Výjimku z celkového obrazu mače
tvořil prostřední díl. „Tam jsme hodně zpřesnili příjem, díky tomu šel výrazně nahoru útok. Celkově jsme se
chytili, vyrovnali hru a uprostřed sady
odskočili do většího vedení. Je škoda,
že nám slibný náskok nevydržel. Domácí tým je však velice silný a zkušený,
v koncovce znovu zatlačil. A my jsme
moc často chybovali,“ zalitoval Petráš.

0CJT¾XCéMC 1N[ORW .WEKG 5OWVP¾
MQODKPWLG U DNQMCąMQW #PGVQW $CTVQwQXQW X R¾VGéPÊO éVXTVHKP¾NG RTQVK 8-
2TQUV÷LQX
Foto: internet

Rýsující se šance víc potrápit papírově
kvalitnějšího protivníka na jeho půdě
tudíž nevyšla. „On je velký rozdíl, pokud srovnáte sety na 1:1, nebo soupeř
zvýší na 2:0. Neříkám, že bychom v případě zisku druhé sady mohli vyhrát
celý zápas, ale určitě by byl vyrovnanější i zajímavější, vyzněl by dost jinak.
Takhle si to Olymp bezpečně pohlídal
a bez větších problémů potvrdil svou
roli favorita,“ zrekapituloval Petráš.
Viděl tři klíčové důvody o poznání
vyšší herní úrovně pražského výběru. „Obrovskou oporu má Olymp na
nahrávce, kde Lucie Smutná i z horší

činnosti, zlepšily obranu. A další průběh zahajovacího dějství se vyrovnal
až k dotažení skóre na nejtěsnější rozdíl
- 11:10. O chvilku později však domácí
družstvo bodově tažené Bartošovou
kontrovalo klíčovým náporem, když se
opíralo o nebezpečnější servis, pevnější
bloky i zakončení středem sítě - 15:11.
Do té doby sympatický vzdor vékáčka
se pod rostoucím tlakem úplně rozplynul a favoritky náhle dominovaly –
25:15 a 1:0.
Zkraje druhé části šel prostějovský
mančaft premiérově do vedení (1:3),
neboť využíval nevynucených chyb
celku z české metropole. Dokud Petrášovy svěřenkyně držely zvýšenou jistotu své vlastní hry, předváděly kvalitní
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PRAHA, PROSTĚJOV Čtvrtfinále UNIQA extraligy žen ČR
2020/2021 odstartovalo prostějovským volejbalistkám zprvu poměrně vyrovnaným a posléze velmi
jednoznačným utkáním číslo jedna v hlavním městě. Favorizovaný
Olymp se během druhé sady dostal
do úzkých, ale šancovní hrozbu VK
zkušeně zažehnal a následně dospěl
k bezpečnému triumfu, který znamenal očekávané vedení v sérii.
Lepší vstup do zápasu měly Pražanky,
jež rychle získaly uklidňující náskok
6:2. Hostující tým trápily potíže s přihrávkou a následně se hůř prosazoval
útokem, čehož PVK využíval. Pak ovšem Hanačky zpřesnily příjem i ostatní

NA

Promarněná šance na zdramatizování
duelu poznamenala ženy VK i do třetího
dílu, v jehož úvodu adeptky extraligové
medaile bez váhání utekly rozhodujícím
trhákem až na 8:2. Ztrácející skvadra
kupila hrubky i nepřesnosti a především
nezvládala čelit ostrému podání rozjetých protivnic, které po několika esech
za sebou ještě zvýšily - 14:5. Ohledně
výsledku bylo tedy vymalováno, navíc se
i zbytek mače změnil v působivou pražskou exhibici – 25:12 a 3:0.
(son)

„V prvním a třetím setu nás Olymp dostával pod velký tlak podáním i dalšími činnostmi,
měl velkou převahu a průběh pod kontrolou. My jsme se potýkali s problémy na přihrávce
a následně hůř útočili, nedokázali se prosazovat, navíc dělali hodně chyb. Výjimku tvořila
jen druhá sada, kde jsme ustáli příjem, tím pádem zlepšili zakončení. A náš výkon šel
výrazně nahoru. Škoda nezvládnuté koncovky, celý zápas mohl vyznít dost jinak.“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov

„První utkání play-off se neslo zpočátku s notnou dávkou nervozity. Vstoupili jsme do něj
velmi dobře, to nás uklidnilo a s přehledem jsme vyhráli úvodní set. Ten druhý rozhodl
o výsledku celého zápasu, hlavně jeho koncovka. Prohrávali jsme až o pět bodů, ale v závěru
otočili při servisu Lucie Smutné i dobrou obranou na síti. Třetí sada pak byla podobná
první. Vedeme 1:0 v sérii a musíme se dobře připravit na pokračování v Prostějově.“

STANISLAV MITÁÈ – Olymp Praha

=$=1÷/2 7,6.29&(

volejbal a zůstávaly o kousek vepředu
- 5:6 a 9:10. Byť se na straně Olympu
rozjela jeho ofenzivní zbraň Kocmanová. V růžových barvách se nejvíc dařilo Kopáčové s Kvapilovou, postupně
se přidaly další parťačky. A pohodou
hýřící moravská parta díky perfektní
pětibodové šňůře otočila z 12:11 na
12:16. Vzápětí to bylo dokonce 13:18,
před papírově slabším souborem se
tak slibně rýsovalo srovnání setového
poměru. Nicméně výborná úroveň hry
poté klesla a druhý kolektiv dlouhodobé části naopak zabral, tudíž se nadějný
odskok rychle rozplynul - 18:19 a 20:20.
Načež závěr o kousek patřil obrozeným
Mitáčovým ovečkám – 25:23 a 2:0.

Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1,
6:2, 6:4, 8:4, 8:6, 11:7, 11:10, 12:11,
15:11, 16:13, 19:13, 24:14, 25:15.
Druhý set: 1:0, 1:3, 3:3, 5:4, 5:6, 8:7,
8:9, 11:10, 12:11, 12:16, 13:18, 15:18,
18:19, 20:20, 23:21, 25:23. Třetí set:
1:1, 3:1, 8:2, 9:4, 12:4, 14:5, 17:6, 19:7,
21:8, 22:10, 24:10, 25:12.

jak se utkání vyvíjelo...
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Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

Lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil v pátek v Praze při utkání
vyřazovací fáze UNIQA extraligy žen ČR 2020/2021 tradičně žhavil své fotografické buňky. A na jednom společném snímku se mu povedlo zachytit
dva vítěze mistrovství světa. Ženu pozná snad každý, ale odhalení totožnosti muže bude asi jen pro opravdové znalce a pamětníky. O koho jmenovitě jde, to prozradíme v příštím vydání Večerníku...

Dva mistři světa se sešli
na Olympu

ZAUJALO NÁS

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Ani první set nebyl zpočátku jednoznačný, teprve od stavu 12:11 jej favoritky dostaly plně pod svou kontrolu
(25:15). Ve druhém dějství pak Hanačky sahaly kvalitním výkonem po
vyrovnání průběžného vývoje, neboť
otočily z 12:11 až na 13:18. Ani natolik slibný náskok jim ale nestačil, celkově lepší PVK razantně obrátil na

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PRAHA PROSTĚJOV
PRAHA,
V Vrchol
V h l sezóny
ó užž je
j v plném
l é proudu,
d vyřař
zovací fáze UNIQA extraligy žen ČR 2020/2021 odstartovala před
uplynulým víkendem vstupními duely. Volejbalistky VK Prostějov
se na úvod čtvrtfinále vydaly do Prahy, kde v zahajovacím střetnutí série proti tamnímu Olympu utrpěly očekávanou porážku 0:3.
V prostřední části však měly na to průběh zdramatizovat.
polních cestách, za humny baráků. Málokdy jsme sešli na nějaký kousek silnice, skoro pořád se
šlo po polňačkách. Vypadalo to,
jako bychom byli někde na venkově, v přírodě,“ byla s počinem
spokojená.
Méně nadšená už je naopak
možnostmi, které zdejší prostředí nejen hůlkařům poskytuje. „Prostějov není moc přívětivé město pro nordic walking.
Tady totiž nejsou skoro žádné
přírodní cesty, a když jsou, tak
polňačky. Před lety jsem se zajímala o to, proč kolem cyklostezek není pás vysypaný pískem,

Ekocentra nejen pro děti, ale i pro
dospělé takzvanou Mezigenerační stezku. „Po celých Kolářových
sadech jsou rozmístěna hravá i informační zastavení pro dospělé
a děti. Stezku či její úsek si každý
může samostatně projít kterýmkoliv směrem a v jakémkoliv pořadí. Aktivity pro děti jsou vyvěšeny
na růžovém podkladu, aktivity
pro dospělé zase na modrém,“ přibližuje Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova, v jejíž
gesci je životní prostředí.
Organizátoři mysleli také na seniory, kteří v úseku mezi Mateřskou školou Mánesova a sádkami
najdou otázky šité na míru svým
zkušenostem a znalostem. Správné odpovědi si účastníci mohou

zkontrolovat sami přímo na místě. „Snažíme se Kolářovy sady co
možná nejvíce zatraktivnit a lidem v tomto nelehkém období
nabídnout alespoň nějaké aktivity. Lidé zde kromě venkovní
posilovny najdou knihobudku
i workout. Navíc připravujeme
zázemí pro všechny, kteří sady
navštíví. Pro cyklisty zde vznikne první místo, kde si budou
moci nabít elektrokolo, chvíli se
zastavit, posedět, umýt si ruce či
využít toaletu. Zázemí bude dále
doplněno o servisní cyklostojan, mapu města, bezpečnostní
kameru a podobně,“ okomentovala další připravované změny
náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
(mik)
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REDAKCE

Už v jednom z minulých dílů jsme
představili naučnou stezku, která
vede zdánlivě nezáživnou krajinou mezi poli. O stezce u Němčic
nad Hanou platí to samé. Stejně
jako poznámka, že zdání klame.
Také cesta k Masarykově lípě totiž vede pouze a jen po polních
cestách. Podobně jako ve Smržicích vás však ani v tomhle případě
nečeká nezáživná procházka okolo nekonečných lánů.
Úvod stezky je ale poněkud zvláštní.
Začíná totiž u frekventované silnice, navíc hned vedle zemědělského
družstva. Jakmile si ale zvyknete na
vůni venkova, oceníte i tuto skutečnost. Přinejmenším pro zvědavé
pohledy krav, které po cestě potkáte.
Hned první panely dávají tušit, že vás
čeká pěkně upravená naučná stezka,
a k tomu s interaktivními prvky. Setkáte se třeba s poznáváním různých
stromů, zvířat, stejně tak na stezce
najdete „poznávačku“ zvířecích stop.
Stezka tak má ambici být nejen naučnou, ale také zajímavou vyučovací
pomůckou pro základní školy.
Tabule se však vesměs věnují nikoliv obecným věcem, ale přírodě na
Němčicku, stejně tak historii města. Zaujmou třeba fotografie z roku
1890 a městský úřad, který je dnes
oproti snímkům k nepoznání. Ne-

málo tabule ukazují včelařství, myslivost a spolky, které se jim v Němčicích nad Hanou věnují.
Naučná stezka se celkově může
pyšnit několika zajímavostmi. Například vzájemnou blízkostí cedulí.
Zatímco jinde je dělí i půl kilometru, zde na další snadno dohlédnete.
Kdo se tedy špatně orientuje a má
tak doslova orientační ‚nesmysl‘
nebo až ‚sysel‘, nebude mít problém.
Dále je to alej nově vysazených stromů: švestky, jeřáby i třešně jsou zde
bohatě zastoupeny. A mají za cíl jak

Nauèná stezka Masarykova lípa
Umístìní:
pole na severním okraji
Nìmèic nad Hanou
Vznik:
2019
Délka:
1,6 kilometru
Poèet zastavení: 9
Téma:
pøíroda, historie,
vèelaøství, T. G. Masaryk

zkrášlovat, tak učit okolojdoucí.
A pak je to vlastní okolí Masarykovy lípy. Zde najdete pěkné posezení
a také vyvedenou ceduli s popisky.
Aby ne, je odsud nádherný výhled,
zejména na jih a na východ.
Co má ale chůze po Němčicku
totožného s mořem? Není zde
přece žádná větší vodní plocha,
žádné pláže, nic podobného?!
Ne, důvodem jsou racci. Při cestě
po stezce se totiž dostanete na dohled skládky. A právě velká hejna
racků vás přivítají. Záhy si tak připadáte jako někde ve Středomoří, ne
uprostřed Moravy.

2÷MPÆ XÚJNGF[ RQWVCX÷ \JQVQXGPÆ
KPHQTOCéPÊ VCDWNG CNG K XÚJNGF PC UMN¾FMW6QLGPCWéP¾UVG\MCX0÷OéKEÊEJ
PCF*CPQW
Foto: Michal Sobecký

Člověk si připadá
jako u moře

Připravil: Michal Sobecký

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 5. díl

mohli chodit do práce. Je to hodně
omezené věkem. Mohou být i starší, tábor ale musí splňovat počet
mladších dětí,“ uvedl starosta Ladislav Sypko. Připomíná zároveň,
že zájemce nemusí být z Doloplaz
nebo okolních obcí. „Ne, kdo se
přihlásí a splňuje věkový limit, ten
jede. Bydlištěm to není omezené,“
potvrzuje.
I přes v současnosti opět nejistou situaci z důvodu koronaviru je zájem
velký i letos. „Zatím máme přihlášeno předběžně kolem dvaceti dětí
na turnus. Tematicky to zaměřené

není, vždycky se to přizpůsobuje
věku dítěte, protože jsou tam děti
od tří do deseti let,“ prozradila za
organizátory Kateřina Dostalíková.
Vysvětlila také, jak se k pořádání
místní spolek žen dostal. „Bude to
třetí rok, dělávala to obec. Ale jelikož je to finančně náročné, zažádali
jsme jako spolek Místní ženy o dotaci šesti set tisíc korun,“ vysvětlila
k táboru. Ten slibuje kolektivní hry,
tvoření, pohyb a poznávání okolí.
V plánu jsou pro letošek čtyři turnusy, dva červencové a dva srpnové.
(sob)

1DGE&QNQRNC\[UOÊUVPÊOKåGPCOKRN¾PWLGWURQą¾FCVRąÊO÷UVUMÚV¾DQT6TCFKEGXwCMRTQwNC\O÷PCOK Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Zajímavou možnost, jak trávit volný čas, mají
děti z Doloplaz a okolí. Obec
spolu se spolkem místních žen
totiž pořádá už potřetí příměstský, či spíše „přívesnický“ tábor.
A protože se setkává s nemalou
oblibou, i letos začaly přihlášky
na ne zcela tradiční tábor pršet.
Ostatně donedávna se konal
v kulturním středisku. Tentokrát
ale přesídlí do mateřské školy.
„Rozjel se zde projekt místní akční skupiny, aby se ulevilo rodičům
prvňáků a předškoláků, aby rodiče

Doloplazy poøádají
Stezka nad Němčicemi? pøímìstský tábor

1EJT¾PEKRąÊTQF[RąKRTCXKNKRTQP¾XwV÷XPÊM[-QN¾ąQXÚEJUCFč\¾DCXPQWCRQWéPQWUVG\MW
RTQONCFÆKUGPKQT[
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PROSTĚJOV V době, kdy našinec prodělává těžkou zkoušku po vyhlášení lockdownu,
přišli prostějovští ochránci
přírody s dobrým nápadem,
jak alespoň při povolených
procházkách lidem zpestřit
svízelné chvíle. V Kolářových
sadech vybudovalo Ekocentrum Iris takzvanou Mezigenerační stezku, která může pobavit i poučit.
Největší prostějovský park je nyní
celý stezkou, kterou pro velké
i malé připravili ochránci přírody
z Ekocentra Iris. Zajděte se tedy
projít naším největším městským
parkem! Protože to zatím na nějaké společné akce či vycházky
nevypadá, nachystali pracovníci

35267ħ-296.e+2
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vs.

stačilo by tři čtvrtě metru pro
běžce a hůlkaře. Prý s tím nepočítá dotační titul,“ povzdechla
si Lenka Sehnalová nad nynějším stavem.
Sama podle vlastních slov
i proto preferuje les. Nyní musí
zavděk vzít vesměs poli, katastr Prostějova lesních porostů
nabízí minimum. „Beru to ale
jako záminku město více poznat, najít nové trasy, objevit
neznámo. Dneska když jsou
GPS, tak se pomalu nedá zabloudit. To je trochu nuda,
ne?“ ptá se s úsměvem krátce
před další výpravou.

3ĎMGHWHQDSURFK¿]NX"7DNGR.RO¿ĆRYÛFKVDGĎ

lová první díl přidala minulý týden po výpravě na východní cíp
města. „Zároveň je to zajímavé
v tom, že jsem už dřív uvažovala, že město i celý region zkusím
prozkoumat víc, než ho znám.
Protože jsem Prostějovačka, ale
některá místa příliš neznám,
jednoduše nebyl důvod tam chodit,“ připouští.
Východ města ji přitom nemálo
potěšil. „Za Čechůvkami je moc
hezká kaplička s památnými lípami. Nikdy jsem o tom místě
předtím neslyšela. Překvapilo
mě taky, že z toho místa jsme šli
pomalu dvanáct kilometrů po

Hůlkařka Lenka Sehnalová
v nouzovém stavu objevuje Prostějov
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pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

výzvě „Obejdi své město“, do
níž se pustila s vervou. „Tahle
výzva vyšla od jedné instruktorky a všichni, kteří se k tomu připojují, přidávají hashtag ‚Obejdi
Michal
své město‘. Přidalo se k tomu
SOBECKÝ
poměrně dost instruktorů,“ proA tak Lenka Sehnalová prochá- zradila Večerníku.
zí, zkoumá, objevuje. Na Face- Ne však jen oni. Výzva je určena
booku se připojila k poznávací široké veřejnosti. Sama Sehna-

PROSTĚJOV Sedět doma na zadku a čekat, až vše pomine? Také možnost. Někteří ale i v současné situaci
vyrážejí ven, do přírody. A to i při respektování vládního nařízení ohledně pohybu mezi katastry měst a obcí.
Jedním z aktivnějších lidí je i Lenka Sehnalová. Aby taky
ne, mnoho let se věnuje nordic walkingu a v regionu platí za mentorku tohoto sportu. Ten nyní na rozdíl snad od
všech jiných kromě běhání zažívá boom.„Letos si hodně
lidí pořídilo hole. Je to taky jedna z mála věcí, co zůstaly,
sport není možný, kultura je zavřená. Nezbývá než chodit ven,“ konstatuje neveselou skutečnost.

Chodit podle GPS? TO JE NUDA, NE?
96783'23/$<2))6,2/<03 32+/Ì'$/

společnost

pandemie

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

&,
9û

1.

rodičů

vyrazil mi dech malý klučina, kterého
jsem během víkendu potkal na ulici ve
společnosti jeho kamarádů. Ani jeden
z nich neměl roušku či respirátor. Chcete
horší příklad rodičovské nesvědomitosti? Přijďte se někdy odpoledne podívat
na dětské hřiště do Vrahovic. Na malém
hřišťátku se tady tísní i dvě desítky rodičů
se stejným počtem hrajících si dítek. Nasazené respirátory? Kdepak, pro tyto lidi
naprosto neznámá věc!
Se stejným nezájmem dodržovat i ta
nejzákladnější protiepidemická opatření se setkávám denně. Podívejte se na
ulice a náměstí. Ochrany dýchacích cest
používá jen polovina lidí, ostatní se smějí
a málem si blahopřejí, jak dokáží „občůrat“ nařízení. S takovou ovšem porážíme
jen sami sebe, nikoliv koronavirus!

Během uplynulého týdne přibylo
v Olomouckém kraji 3 879 dalších
osob pozitivních na covid-19. K sobotnímu večeru 6. března bylo evidováno již celkem 72 535 pozitivně
testovaných osob na covid-19 od začátku pandemie. Naopak se z nákazy
vyléčilo už 63 940 lidí, ovšem za celou
dobu už také 1 243 úmrtí v přímé souvislosti s nákazou koronavirem. Aktuálně je v kraji 7 352 aktivních případů
nákazy. Nejhorší situace co do počtu
aktuálně nakažených osob je v Olomouci, kde je nakaženo 2 336 lidí, na
druhém místě je Prostějov (958 nemocných), Přerov (948) a Šumperk
(580). Statistiky Krajské hygienické
stanice poukazují také na Konici, kde

Michal
KADLEC

pro Večerník

Marek
PŮVODNÍ
SONNEVEND
zpravodajství
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Michal KADLEC

přísná pravidla. Co je však jiné, tak klienti nemohou na vycházku k rodině do
jiného okresu. Na návštěvu do centra
pak mohou přijít pouze ti, kteří absolvují test na covid-19 nebo se prokáží, že
jsou v devadesátidenní době od ukončení izolace po prodělaném koronavirovém onemocnění, a navíc opět pouze
z našeho okresu. Co se týká pracovníků, tak někteří zůstávají doma s malými
dětmi, jelikož jsou zavřené školy a školky. Samozřejmě že máme zaměstnance,
kteří dojíždí z jiného regionu, těm jsme
ale vystavili pracovní potvrzení pro případnou kontrolu,“ popisuje aktuální situaci Helena Vránová, ředitelka Centra
„Abych pravdu řekla, vyhlášení loc- sociálních služeb v Prostějově.
kdownu nás moc neovlivnilo, jelikož V tomto největším sociálním
máme už dlouhou dobu nastavená zařízení v Prostějově už mají za se-

bou také významnou část testovacího procesu i očkování. „Pracovníky,
kteří jsou v přímém kontaktu s klienty,
testujeme stále každý pátý den. V minulém týdnu proběhlo také testování
všech klientů. Aktuálně máme jedenáct
covid pozitivních uživatelů a čtyři pracovníky. Dále se nacházíme po druhé
dávce vakcíny naočkování mobilním
týmem prostějovské nemocnice. Dalo
by se říct, že máme proočkovanou většinu zaměstnanců a uživatelů,“ sdělila
Vránová.
Večerník se v rozhovoru s ředitelkou
ještě jednou vrátil k návštěvám, které
na jednom z oddělení centra jsou zakázané. „Zakázané jsou pouze v domově
pro seniory na jednom oddělení, kde
probíhá izolace kvůli nákaze covid-19.

4
3

Na jiných odděleních je možnost návštěvy, tak jak jsem zmínila po testu
nebo prodělaném koronavirovém onemocnění. Jen rodinní příslušníci z jiného okresu se k nám nedostanou. U nich
fungujeme na video či telefonických
hovorech, tak jak to už umíme. Všechny informace o změnách návštěv stále
aktualizujeme na našich webových
stránkách. Snažíme se, aby naši uživatelé nestrádali, péči zajišťujeme v plném
rozsahu. Společné aktivity nejsou bohužel možné, tak se pracovníci věnují
klientům individuálně. Věříme, že se
situace zlepší, že nás podrží očkování
a navrátíme se k normálnímu způsobu
života,“ dívá se do budoucna s optimismem ředitelka Centra sociálních služeb
v Prostějově.

d&QOQXXUGPKQTTčLGXK\\QNCEKOO¾OGRCVP¾EVPCMCåGGPÚEJq
JN¾UÊąGFKVGNMC%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD*GNGPC8T¾PQX¾

PROSTĚJOV Vláda nařídila povinné testování zaměstnanců větších firem. Od středy 3. března platí
povinnost pro podniky, kde pracuje
více jak 250 lidí, od pátku 5. března
pak i pro ty nad 50 zaměstnanců. Mezi takové patří i společnost
Maier CZ působící v Prostějově.
Plošné testování pracovníků v této
firmě odstartuje v pondělí.
„Potřebovali jsme nakoupit antigenní
testy a připravit se. Testování pro nás 5RQNGéPQUV/CKGTLGPCRNQwPÆVGUVQX¾PÊUXÚEJ\CO÷UVPCPEčRąKRTCXGPC
ovšem není nic nového, doposud jsme 
(QVQYYYHKTO[E\
2QUVWR\RąGFMQNCD[D[NRąGMXCRGPÊO
namátkově i cíleně testovali každý týden, provedli jsme již téměř tisíc PCR zitivních. „Tato data nejsou dostupná,“ gienickou stanici. „Celá situace by se
/#4-#
testů ve spolupráci s Fakultní nemoc- reagovala Rinasová.
nijak neměla projevit na chodu firmy.
nicí Olomouc,“ prozradila Večerníku 5100'8'0&#
V případě pozitivního antigenního Pokud testování odhalí více pozitivHR manažerka společnosti Maier testu má společnost ihned odesílat ních zaměstnanců, máme plán, jak
CZ Blanka Rinasová. Přirozeně nás zaměstnance na PCR test a zároveň pokrýt požadavky našich zákazníků,“
zajímalo, kolik procent testů bylo po- o něm bude informovat krajskou hy- ubezpečila Rinasová.
(mls)

rána do pozdního večera trávil v kanceláři na krajském úřadě. Během víkendu jsem pak pracoval na zahradě
a pouze jednou si vyjel na nákup do
supermarketu. Chci tím říct, že jsem
neměl mnoho příležitostí pozorovat
lidi, zda pravidla dodržují, nebo je
ignorují. Mám ale pravidelné zprávy
od ředitele krajské policie o prová-

¸67<

PROSTĚJOV V Domově seniorů v Nerudově ulici v Prostějově
už více než měsíc nevědí, co to
nákaza koronavirem vůbec je!
Příznivou zprávu o nulovém počtu nakažených sdělil Večerníku
ředitel Zdeněk Libíček. Úspěch
v boji s covidem-19 je ale vykoupen hodně draze, v zařízení už
totiž více než měsíc platí naprostý
zákaz návštěv.
„Od doby na přelomu ledna a února, kdy se v našem domově nakazilo
koronavirem několik klientů a členů
personálu, jsme zavedli tvrdá opatření v podobě zákazu návštěv. A to
i přesto, že vláda za splnění určitých
podmínek tyto návštěvy povolovala.
Zřejmě jsme ale udělali dobře, protože už několik týdnů u nás nedošlo
k jedinému pozitivnímu testu na covid-19, tato situace vydržela dodnes,“
pochlubil se Večerníku Zdeněk Libí-

ček, ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově.
„Každých pět dní testujeme na covid-19 všechny zaměstnance a proočkováni jsou až na výjimky všichni
uživatelé domova. Bohužel polovina
členů personálu očkování odmítá, a to
z různých důvodů. Nejčastější je ten,
že někde v televizi či v rádiu slyšeli,
že vakcína má vedlejší účinky. Takové argumenty mě dokáží zvednout ze
židle, ale bohužel neexistuje zákonný
důvod, jak zaměstnance k očkování
přinutit. Je to jejich svobodné rozhodnutí,“ ví Zdeněk Libíček.
Úplný zákaz návštěv v uvedeném
domově seniorů bude pokračovat
i v příštích týdnech. „Výjimku bude
mít pouze jedna z našich klientek,
která oslaví 90. narozeniny. K jubileu jí
tak přijdou popřát rodinní příslušníci
a o návštěvu už požádal také primátor
Jura,“ podotkl Zdeněk Libíček. (mik)

připouští ředitel Zdeněk Libíček

RNCVÊ\¾MC\P¾XwV÷X
„Výjimku bude mít jubilantka,“

8d0GTWFQXEGqDG\P¾MC\[

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

je momentálně 71 nakažených lidí.
Rostoucí čísla nově pozitivně testovaných obyvatel Olomouckého
kraje nenechávají samozřejmě chladným ani hejtmana Josefa Suchánka.
„V posledních čtyřech dnech uplynulého týdne přibylo v kraji o osmnáct procent více nakažených než
týden předtím. Nárůst se tedy stále
nedaří zastavit. Už teď si myslím, že
vládou nařízený lockdown měl přijít
mnohem dřív, mohlo se tak zabránit
tomuto málem katastrofickému scénáři. Hodně se však rozevírají nůžky
mezi jednotlivými kraji. Na rozdíl
třeba od toho Pardubického, kde
v nemocnicích už nepřijímají jiné
než covidové pacienty, na tom v našem kraji zase nejsme ještě tak špatně. Hovořil jsem každý den s ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc,
samozřejmě i s jinými představiteli
nemocnic v kraji. Volné lůžkové kapacity zde ještě jsou, ale nic není nevyčerpatelné. A to teď mluvím nejen
o kapacitách, ale i o zdravotnických
personálech, které obdivuji,“ řekl
Večerníku Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Na otázku Večerníku, jak hodnotí
lidmi dodržovaná opatření během
prvního týdne lockdownu, jen pokrčil rameny. „Víte, abych byl upřímný,
během uplynulého týdne jsem od

má nyní jasno hejtman Josef Suchánek

PROSTĚJOV Také v Olomouckém kraji je koronavirová situace čím
dál tím složitější. Tedy alespoň co se týká neustále se zvyšujícího počtu nakažených. Jak Večerník upozornil hejtman Josef Suchánek,
v posledních čtyřech dnech uplynulého týdne byl nárůst nově pozitivně testovaných osob až osmnáctiprocentní oproti předcházejícímu týdnu. Hejtman také pro Večerník zhodnotil první týden lockdownu a sám již připustil, že měl být vládou nařízen mnohem dřív...

8. března 2021

„Nechci říct, že v tomhle utkání už
o nic nejde, zvlášť v naší situaci, kdy
se po dlouhé sérii porážek potřebujeme chytit. Na druhou stranu je
asi jedno, jestli do play-off půjdeme
jako jedenáctí nebo dvanáctí. V kaž-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Úplný závěr dlouhodobé části tohoto prvoligového
ročníku si hokejoví Jestřábi střihnou dnešním duelem 34. kola na
ledě HC RT Torax Poruba (od
18.00 hodin). Pokud jakkoliv zvítězí, zůstanou na jedenácté příčce tabulky, v opačném případě je
může předstihnout dvanácté Ústí
nad Labem končící v Litoměřicích.
dém případě začneme předkolo venku, na čemž se už nic nezmění,“ konstatoval věcně kouč LHK Jiří Šejba.
I proto chce dát dnes v sestavěě prostor členům širšího kádru. „NasaNasadíme všechny kluky, kteří poslední
lední
dobou tolik nenastupovali. Aby
by se
před vyřazovací fází dostali do zápasového tempa, byli v případě potřeby nachystaní. A kluci ze základu
adu si
trochu odfrkli, byli pro rozhodující
dující
bitvy celé sezóny plní sil,“ nadhodil
hodil
Šejba.
Předkolo startuje prvními dvěma
věma
střetnutími u výše postavených
ených
celků ve čtvrtek 11. a v pátekk 12.
března, následně se pokračujee třetím a případně čtvrtým špílem
m na
kluzištích hůř umístěných kolekekk
tivů v neděli 14.
a v pondělí 15. března. Na koho narazí draví ptáci z Hané?
„Určitě si soupeře
nijak nevybíráme.
Jednak se to nevyplácí, a navíc
je to při vyrovnanosti tří mužstev
na páté až sedmé
pozici vlastně nemožné. Uvidíme,
kdo z trojice Litoměřice, Vsetín, Poruba na
nás

ální akci, jenže ve 3. minutě neuspěl. Pak
ale přišli na řadu hosté. Pšeničkovu střelu
srazila obrana, Říha pak pohrdl dorážkou.
Šance měli také Šmerha a velezkušený
Bednář, kterému nesedla střela z mezikruží. V 9. minutě už se ale skóre měnilo,
Sedlák si z modré čáry nabruslil na kruh
a střelu zápěstím umístil přesně – 0:1.
Mohlo být hůř. Krejčí skoro nahrál na
střelu do prázdné brány, na poslední chvíli
ale zakročila obrana. Následně dostali Jestřábi možnost přesilové hry. A přestože se
nepovedla, krátce po jejím skončení vyrovnali, Gago dostal od soupeře prostor
a po nevysoké střele překonal Michajlova,
který do té doby neměl moc práce – 1:1.
Slavia zareagovala šancemi Kuťáka, který
střelou zápěstím ani tečí neuspěl. Pros-

yy Máte za sebou prohry s Litoměřicemi a se Slavií. Jak blízko nebo naopak daleko byl Prostějov od bodů?
„Tak bohužel se teď trošičku trápíme.
Chtěli jsme šňůru proher utnout a nějak
se nastartovat zpátky. To se nám nepo-

PROSTĚJOV Předposlední kolo základní části Chance ligy zastihlo Jestřáby v krizi. Tým trenéra Šejby měl
za sebou pět porážek v řadě a forma
z první půlky února byla tatam. Bilanci
si přitom Prostějované nevylepšili ani
proti pražské Slavii. Zatímco s Přerovem nebo Kladnem utekl Jestřábům
úvod utkání, proti Slavii se našim hokejistům nepovedla třetí třetina. V ní
dostali tři branky a ve výsledku zapsali
další porážku.
Už první momenty sobotního utkání naznačily, že Prostějov nečeká nic lehkého.
Slavia v posledních zápasech přeci jen zabrala a zlepšené výkony potvrzovala. Na
puku byla častěji, chybělo jen zakončení.
To Mrázek se do něj dostal po individu-

než na začátku sezóny?
„Určitě ano. Na začátku jsem přišel do
nového prostředí, trochu mi trvalo, než
jsem si na to zvykl, než si všechno sedlo.
Začátek asi nebyl úplně ideální, ale díky
důvěře trenérů a hráčů jsem se do toho
dostal. A řekněme od Vánoc se cítím fakt
dobře.“
yy Pomáhá vám i to, že chytáte téměř
neustále?
„Ano, bylo to ale i tím, že byla soutěž rozkouskovaná. Kdyby se hrálo pořád nebo
bylo všech dvaapadesát zápasů, tak by-

chom se střídali více. Takhle to bohužel
pro Adama vyšlo takto. Ale celou dobu mě
podporoval, za což jsem rád.“
yy Podle tabulky na Jestřáby vyjde
pro předkolo jeden ze soupeřů Vsetín,
Poruba nebo Litoměřice. Kterého
byste bral nejradši? Asi vaše známé
Valachy…
(smích) „Tak tento souboj by byl pro mě
nejpikantnější. Ale spíš bych si vybral,
abychom začali hrát, jak jsme hráli. To
bude základ pro to, abychom mohli uspět
v předkole.“

Še porážek v řadě za sebou by se
Šest
podepsalo na každém týmu. Hapo
náci takhle negativní sérií zrovna
ná
prochází a je logické, že vedle výpr
sledkového strádání jim to příliš
nejde ani herně. Velká pohoda
z doby před měsícem je na prahu
vyvrcholení ročníku nenávratně
pryč.

Panující
nepohoda
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HOKEJOVÉ
H

M
Mladý
útočník LHK Petr
Chlán ví, že myslet na
C
a
aktuální výsledkovou
b
bídu by asi ničemu nep
pomohlo.

„Do play-off
musíme jít s čistou
hhlavou a nezatěžovat
se dlouhou
sérií proher.“

Výrok:
V

6

O další dvě porážky na současný půltucet natáhli Jestřábi černou šňůru
svých prvoligových porážek. Postupně podlehli venku Kladnu 2:4,
doma Přerovu 3:5, venku Vsetínu
1:5, doma Havířovu 1:4, venku Litoměřicím 3:4 a doma Slavii Praha 2:5.
Průměr inkasovaných gólů z těchto
střetnutí? Nelichotivých 4,50.

31
43
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tějovské střelecké intermezzo obstaral
Piegl, Slavia si však držela iniciativu. Vlček
střílel, proti Říhovi předvedl Bláha semafor. Skvělou šanci spálil Kružík.
Úvod prostředního dějství Prostějovu
zle nevyšel. Začal řadou nepřesností
a ve 23. minutě se znovu Slávisté dostali
do vedení, když Šteiner si dobře načasoval najetí na nahrávku k tyči a zametl
puk do sítě – 1:2. Hanáci následně zlepšili pohyb, šance si přichystal Hrníčko
či Bartoš, Michajlov však odolával. Před
polovinou zápasu se Pšenička a následně Bednář dostávali do velkých šancí,
skóre se však neměnilo. Zbytek třetiny byl plný vyloučení. A jedno z nich
Jestřábi potrestali. Dvojitá spolupráce
Kauta s Hrníčkem ještě ke změně skóre
nevedla, v přesilovce se ale z úhlu při
dorážce prosadil Chlán a podruhé vyrovnal – 2:2. Prostějov měl ale co dělat,
aby remízový stav udržel. Zejména při
vyloučení Matyáše dávali hosté Jestřábům co zabrat. Bláha byl však pozorný.
Třetí třetina zprvu moc hokejových
momentů nenabídla. Jestřábi nabídli
krátce za sebou Slavii hned dvě přesilovky. Tu první sice Šmerha ani Kuťák
v gól přetavit nedokázali, ale ve druhé
už se ale prosadil právě Filip Kuťák, který ukázal pohotovost při dorážce – 2:3.
V 51. minutě mohl potřetí z pohledu
Jestřábů srovnat Hefka. Jenže v dobré příležitosti neměl seřízená mířidla.
A trest přišel téměř okamžitě. Šmerha

vteřin před koncem navíc ještě upravil
na 2:5 z pohledu Jestřábů pukem přec
celé hřiště Krejčí. Ten zpečetil šestou
prohru Hanáků v řadě a dost pochmurný obrázek nynější formy.

„Připravujeme se už na play-off, přesto jsme nechtěli prohrát, aby nás Prostějov nepřeskočil
v tabulce. První třetina nebyla z naší strany taková, jak jsme si představovali, chyběl pohyb
a to vedlo k problémům v obranném pásmu. Od začátku druhé části se ale hra celého týmu
diametrálně zlepšila, utkání jsme mohli zlomit na svou stranu už v téhle třetině. Z řady protiútoků včetně přečíslení do vyložených šancí jsme však dali jediný gól a bylo to 2:2. Mám
radost, že jsme pak v dobrém výkonu pokračovali také během třetí periody a tentokrát se
naše aktivita promítla i do skóre. Samozřejmě jsme spokojeni se třemi získanými body.“

Miloš ØÍHA – HC Slavia Praha

„Náš herní projev se oproti předchozím zápasům zlepšil, kluci víc přenesli věci dělané
na trénincích i do samotného utkání. Se Slavií jsme dlouho drželi vyrovnaný průběh, ale
nakonec se projevily naše slabiny v zakončení, i co se týče chyb, které opakovaně děláme.
V tomhle byl mezi námi a soupeřem největší rozdíl, který rozhodl. Hráčům nelze vyčíst, že
by se nesnažili, ale mají své výkonnostní limity. A ty se i tentokrát projevily. Doplatili jsme
také na sérii vyloučení od druhé třetiny, hosté v přesilovkách získali tlak a lepším proměňováním šancí strhli vítězství zaslouženě na svou stranu.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
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dostal skvěle mířenou nahrávku do úniku a na jeho konci oklamal Bláhu – 2:4.
Prostějovu už docházel čas. Poslední
tři minuty tak zkusili hru bez brankáře,
navíc se k tomu přidala přesilová hra.
Domácí výběr se snažil, seč mohl, bo-

Stará se o dìti

a policistù
joval,hasièù
nebylo to však
nic platné. Deset

7VM¾PÊ UG 5NCXKÊ D[NQ RNPÆ UQWDQLč 8 VQO MNÊéQXÆO
zdravotníkù,
XRTQFWMVKXKV÷CNG,GUVą¾DKPGWUR÷NK
Foto: Michal Sobecký
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Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
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NEJ události
N
Chance ligy
1. Havíøov ostrouhal

V minulých letech se Jestřábi často
potýkali s nedostatkem zdravých
hráčů a na výpomoc musely být
opakovaně povolávány posily formou střídavých startů. Teď je kádr
takřka úplně fit, a navíc relativně široký, tudíž hned několik plejerů se
pokaždé nevejde do sestavy. Aspoň
je v případě potřeby kam sáhnout.

Širší kádr

Venku roušky nosit nemusíme? Omyl!

stali jsme z toho gól. Zas tam byly detaily
ve hře, které rozhodly pro soupeře.“
yy V zápase jste měl hodně zákroků,
dlouho jste tým držel. Jak moc vám ale
spoluhráči ve třetí třetině pomáhali?
„Snaha tam je… Kluci makají, ale bohužel je na nás taková deka a vždy z toho
něco vyplyne. Soupeři nás místy trošičku zatlačili. Já tam jsem samozřejmě od
toho, abych kluky podržel. A osobně
věřím, že se to vrátí k lepšímu.“
yy Působíte dojmem, že postupně
získáváte v bráně jistotu. Cítíte se lépe

vedlo, no. Sráží nás blbé chyby, dostáváme góly v oslabení. Prostě se nám to zatím
nepodařilo zastavit. Jak teď ale začne play-off, to je úplně jiná soutěž. Věříme tedy,
že se do té doby dáme do kupy.“
yy Se Slavií to ale vypadalo docela nadějně, skóre bylo po dvou třetinách
vyrovnané, stejně jako hra. Co tomu
nakonec chybělo?
„Ten sobotní zápas byl asi nejlepší z těch,
co jsme v poslední době odehráli. Ale i tak
byla Slavia lepší a šla si za výhrou. Byla
tam z naší strany zbytečná vyloučení, do-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

1PFąGL$N¾JCJQFPQVÊUKVWCEK,GUVą¾Dč
RąGFRNC[QHH
Foto: internet

PROSTĚJOV Velmi těžké období zažívají prostějovští hokejisté. Jestřábi se sice dostali do předkola
play-off, v posledních zápasech ale mírně řečeno nezářili. Zapsali si totiž hned šest porážek v řadě,
dokonce poprvé se během sezóny stalo, že Prostějov měnil během utkání brankáře. Nic však zatím nezabralo, a tak z posledního půltuctu utkání nemá Prostějov ani bod. Nyní je tu ale play-off.
A je tak na čase zabrat. Právě o aktuální situaci u Jestřábů hovořil Večerník s brankářem Ondřejem
Bláhou. Ten nadále podává velice slušné výkony a tým pravidelně drží v soubojích o body. Vždy
tomu ale něco chybí. Jasnými tématy rozhovoru tak byly důvody proher i vyhlídky na play-off.

Gólman Jestřábů doufá před play-off ve zlepšení
ení

RQUVGUMNUK1PFąGL$N¾JC

nakonec vyjde. Já bych si nejvíc přál
Litoměřice a nejmíň asi Vsetín, když
zohledním herní styl našich potenciálních protivníků i veškeré další
okolnosti, například malé hřiště Na
Lapači,“ přemítal Šejba.
Tak či onak ví jedno. „O úspěchu
v play-off rozhoduje, kdo víc bojuje, dělá méně chyb, nechá na
ledě všechno a chce za každou
cenu jít dál,“ poskytl svým svěřencům jasný recept na postup.

vs.
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Tyto a další nedostatky nás trápí průběžně celý ročník, byť jsme měli někdy lepší
a jindy horší období. Teď zrovna jsme
víc dole,“ rozebíral Šejba.
Znovu připustil, že současné umístění elhákáčka odpovídá podle jeho
názoru reálným možnostem. „Náš
mančaft patří do středu první ligy,
někam mezi osmé a dvanácté místo.
Kdyby se nám víc dařilo, mohli jsme
se dostat o něco výš, než nyní jsme.
Ale aktuální šňůra proher nás poslala
níž, prostě nám chybí kvalita. Směrem
k play-off však rozhodně nic nebalíme,
právě naopak. Je to v podstatě nová
soutěž, série začíná vždycky od stavu
0:0 – a v tom spočívá naše možnost.
Jen musíme makat absolutně na krev,
být dostatečně odolní a minimalizovat
své chyby, které soupeři tvrdě trestají.
Takovým způsobem můžeme v předkole uspět,“ věří Šejba.

Nárůst„Vyhlášení
nakažených
v kraji se nedaří i'56
lockdownu mělo přijít mnohem dřív,“

Jestřábi přidali k dlouhé sérii porážek další dva kusy
a po základní části skončí nejlépe jedenáctí...

U<àIJPQKJI?îGÁ
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PROSTĚJOV V Centru sociálních
služeb v Prostějově podle slov jeho
ředitelky Heleny Vránové (na snímku) vyhlášený lockdown život v tomto zařízení příliš neovlivnil, neboť už
tak zde měli v platnosti velice přísná
protiepidemická opatření. Aktuálně
je v centru patnáct osob pozitivně
testovaných na covid-19, z toho čtyři
zaměstnanci. Návštěvy klientů jsou
zde možné jen za dodržení těch nejpřísnějších opatření, na návštěvu ale
bohužel nesmí přijít nikdo z jiného
než prostějovského okresu.
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Máme za sebou první týden lockdownu.
Spousta tvrdých a mnohdy i rozporuplných vládních nařízení štve většinu národa, na druhé straně nás kdekdo z politických elit vyzývá k tomu, abychom totální
omezení pohybu včetně dalších opatření
těch pár týdnů vydrželi. Budiž!
Já osobně se podvoluji a snažím se za
všech okolností vládní nařízení dodržovat. Vždyť to základní, abych nejezdil
či nechodil zbytečně ven nebo nosil respirátor i při venčení psa, to je opravdu
to nejmenší, čím můžu osobně přispět
k porážce záludného koronaviru. Jen mě
mrzí, že velká část lidí prostě česky řečeno švejkuje, nedodržuje skoro nic. A co
je ještě horší, i mnozí Prostějované se
chlubí tím, jak obchází protiepidemická
opatření a jak na ně kašlou. Vždyť co by
to naší zlořečené vládě takto nenandali!
Nikdo z těchto lidí si ale nepřipustí variantu, že respirátor na obličeji nemá
kvůli tomu, aby je pochválil Andrej Babiš. „Táta mi řekl, ať se na to vykašlu,“

ZAUJALO NÁS

nesvědomitost

Zaráží hlavně

Michal
KADLEC

1.
K

COVID-19

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ
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Mezi hokejovými mantinely
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Nejblíže k vítězství za uplynulý měsíc se prostějovští hokejisté
dostali ve středu na ledě Litoměřic, kde podlehli těsně 3:4. Jednu
trefu zaznamenal produktivní útočník Dominik Hrníčko, který asi
tak mocně toužil po svém druhém zásahu a tím vyrovnání skóre,
až skončil v síti domácí brány místo kotouče on sám.

Foto: Marek Sonnevend

Místo puku v bránì „Hrnec“

ZAUJALO NÁS
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HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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prostřední třetiny slibně otočili skóre.
Totéž se však povedlo na sklonku stejné
periody Stadionu, a byť hosté bleskově
vyrovnali, nakonec se z těsného vítězství 4:3 radoval v poslední době rozjetý
soupeř.
Trochu podobný průběh měl i sobotní
duel doma se Slavií Praha. Tým LHK
dlouho držel naději na prolomení výsledkově černé série, když díky přesilovkám dvakrát zlikvidoval jednobrankový
náskok sešívaných. Jenže pět vyloučení
ptačích dravců od začátku druhé části
do úvodu třetí posílalo výběr HC do
stále většího tlaku, jenž dokázal v závěru

#PK PC wGUVÚ RQMWU RTQVK
(v tmavých dresech) PGDQFQXCNK

5NCXKK

JQMGLKUVÆ 2TQUV÷LQXC
Foto: Michal Sobecký

druhá přesilovková lajna udělala, rázem
z toho dala dva góly. Aspoň nějaké plus,
stejně jako slušný výkon brankáře, který
pochytal dost šancí,“ povídal v sobotu
večer hlavní trenér Prostějova Jiří Šejba.
Sám viděl, že se původně vyrovnaný mač
lámal zmíněnou sérií pěti odchodů na
trestnou lavici. „Tohle se opakuje celou
sezónu. Kluci v určitých situacích nezahrají něco kvalitně a pak si pomáhají fauly, často nic neřešícími. Vstupuje do toho
i osobní zodpovědnost, například nejít
zbytečně do tří, což se dneska taky stalo.

RTCåUMÆ

zužitkovat. Konečný rezultát 2:5 byl sice
pro domácí krutý, ovšem s přihlédnutím
ke střelecké aktivitě (28:43) i počtu vyložených příležitostí i zasloužený.
„Sice jsme se v porovnání s předchozími
zápasy herně zlepšili, ale narážíme na
výkonnostní limity našich hráčů. Hlavně v zakončení a v počtu vlastních chyb,
mnohdy zbytečných, čímž třeba dnes
Slávisté byli někde jinde. Taky přesilovky měl soupeř mnohem nebezpečnější,
my se v nich těžko dostáváme do tlaku,
málo střílíme i dorážíme. Jakmile to

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

zastavit
i'56

se i kustodů z jiných týmů, co to obnáší a jak se člověk posune dál.“
yy Je něco, co vás třeba i překvapilo?
„Dlouze přemýšlí… „Asi ani ne.
Chod kolem týmu znám odmalička.“
(usměje se)
yy Mají někteří hráči speciální požadavky?
„Ano. Pár hráčů brousí brusle před
zápasem. O to je to pak složitější, že je
těch bruslí docela dost. Ještě odpoledne chodím brousit třeba deset párů,
takže je to náročnější.“
yy Přiblížil byste, jak vypadá váš
běžný den, když se večer hraje zápas?
„Přijdu kolem osmé ráno. Jako první nachystám klukům prádlo a pití.
Když si někdo vzpomene, tak mu
ještě nabrousím brusle, následně připravím střídačku. Potom samozřejmě vyperu, těch praček je vždycky
docela dost. Stíhám rychlý oběd, vracím se zpátky a jsem na zimáku až do
večera. Po zápase mě pak čeká vždy
tak šest praček a sušiček, takže to pak
chodím všechno dodělat i druhý den.

že lidi nemůžou naživo vidět hokej,
fandit a pomáhat nám jako šestý hráč.
V tomto je to určitě divná doba...“
yy Když sledujete hokejisty na
ledě, nechybí vám to?
„Musím říct, že třeba při zápase, když
se dá gól, tak asi jo. Už jsem se s tím
ale nějak srovnal a jsem na jiné životní
cestě.“
yy Máte nějaké in
informace
ohledně další sezóny,
jestli budete u ttýmu pokračovat?
„„Zatím
„Zatí
m ne. Bavil
Bavi jsem se
s Jirkou Vykoukalem
Vyk
a nějak se to bbude řešit.
On je se mnou zatím spokojený,
s
všechno to
všec
funguje, takfun
že uvidíme,
co bude.“

PROSTĚJOV Oproti předminulému týdnu došlo k dalšímu navýšení
počtu pacientů s těžkým průběhem
covid-19 hospitalizovaných v prostějovské nemocnici. Mluvčí společnosti Agel však ujišťuje, že na rozdíl
od některých nemocnic v Čechách
není v Prostějově situace s volnými
lůžky tak katastrofální, kapacity jsou
ještě volné.

pacity,“ uvedla pro Večerník v pátek 5.
března odpoledne Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Podle jejího dalšího vyjádření je ale
současný stav pro celý lékařský personál hodně náročný. „Rok trvající epidemie je pro zdravotnický personál
náročná a psychicky vysilující. Dobrou zprávou ale je, že se u zdravotníků
projevuje pozitivní efekt očkování a jejich nemocnost na covid-19 se rapidně
snížila,“ deklaruje Miloševská.
V prostějovské nemocnici nyní pomáhají i vojáci Armády ČR, a to jak
na odděleních, tak na odběrových
místech. „Z místní zdravotnické školy
dochází do nemocnice také několik
studentů z vyšších ročníků, jde však
zatím o jednotlivce. Jejich pomoci si
velmi ceníme. Uvidíme, jak se bude

Foto: internet

poprvé radovat domácí. Z pravého rohu
kluziště obdržel přihrávku Stehlík, který
si najel na vnitřní hranici pravého kruhu
a vypálil. Jeho střela zamířila do volného
prostoru nad betonem Bláhy – 1:0.
Vedení kališníkům vydrželo do začátku
druhé třetiny. Ve 21. minutě se krosčekem provinil Procházka a LHK stačilo
pouhých šestnáct vteřin k využití početní
výhody. Mrázek si od levého mantinelu
najel do středu kruhu, odkud nahrál před
bránu. Tam stál připravený Hrníčko, jenž
zblízka zavěsil – 1:1. Hned po obdrženém
gólu se hráči Stadionu vydali do útoku,

4
3

  

Ä6LFHMVPH]DVHSURKUiOLDOHE\ORWRGREUpXWNiQtDåGRNRQFH³-LĝtãHMEDNRXÿ-HVWĝiEĥ

%OiKD±'UWLO+UGLQND0DW\iã3LHJO6WDQČN.HOOQHU+HIND±0Ui]HN%DUWRã+UQtþNR±äiOþtN.DXW*DJR
±1RYiN0RWORFK-DQGXV±3RGODKD-DQHþHN9DFKXWND 7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

6HVWDYD3URVWčMRYD

$%HUDQ±0DUFHO%DOiå9êWLVN+ROê.UHPOiþHN-HEDYê
+iYD±0%HUDQ0LãNiĜ3URFKi]ND±9iOHN-tFKD-iQVNê
±6WHKOtN8UEDQ.RQHþQê±-LQGUD6RXNXS%HUND
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN

6HVWDYD/LWRPčĝLFH

%UDQN\DQDKUiYN\6WHKOtN 8UEDQ +ROê 0LãNiĜ
3URFKi]ND 8UEDQ 0%HUDQ3URFKi]ND 3URFKi]ND 0%HUDQ+ROê ±+UQtþNR 0Ui]HN 0Ui]HN
%DUWRã 0Ui]HN*DJR 
5R]KRGÿt3HWUXåiOHN0LFND±.RWOtNâSULQJO
9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt+UiQREH]GLYiNĤ

+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Černá
série nepříznivých výsledků v podání
prostějovských hokejistů neskončila
ani středečním duelem 32. kola Chance ligy v Litoměřicích, kde utrpěli už
pátou prohru v řadě. Ani to jim však
nezabránilo v postupu do předkola
play-off, byť jen díky bodovým ztrátám konkurentů v boji o vyřazovací
fázi.
Úvod střetnutí vyzněl pro hosty, ale jejich
převaha vyplývající z aktivního napadání
rozehrávky HC a získávání puků k ničemu nevedla. A tak se v čase 13.57 mohli

vyvíjet situace v oblasti vyhlášení
pracovní povinnosti pro studenty
vládou. I nadále v nemocnici pokračujeme v očkování. Nemocnice nyní
také spolupracuje s městem na vzniku
velkokapacitního očkovacího centra,“ uvedla tisková mluvčí společnosti
Agel, která na závěr přidala ještě jednu
novinku. „Zaznamenali jsme enormní
zájem o antigenní testování, a to v souvislosti s povinností firem testovat své
zaměstnance. Pozorujeme, že značná
část firem se rozhodla využít k testování zaměstnanců právě pevná odběrová
místa v nemocnicích, kam své pracovníky posílá, namísto pořízení sebetestovacích setů. Naše nemocnice tak
musela během týdne reagovat na vysokou poptávku a v rámci kapacitních
možností odběrových týmů dále navyšovala termíny v rezervačním systému.“
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než pozvolný, nicméně nyní se očividně už blýská na lepší časy.
„Zatímco rozpětí mezi dvěma SMS
zprávami z Ministerstva zdravotnictví
bylo v případě mého osmdesátiletého tatínka bezmála měsíc, tak u mé
o dva roky mladší maminky se jednalo
pouze o necelý den. Příjemně nás to
překvapilo, stejně jako to, že jsme si
mohli vybírat z dostatečného množství volných termínů. Slyšel jsem, že
třeba v Brně je to o hodně složitější,“
svěřil se nám se svojí vlastní zkušeností jeden z našich čtenářů.
(mls)

1éMQX¾PÊUGPKQTčPCFNGVUGXRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKTQ\D÷JNQWåXNGFPWP÷MVGąÊ
UGLGLQXwGOFQéMCNKCåRQXÊEGLCMO÷UÊEKéGM¾PÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Tohle vypadá nadějně! Dle přímého svědectví
lidí z regionu se v prostějovské
nemocnici bez problémů rozjelo
i očkování proti nemoci covid-19.
Po zdravotnících a seniorech starších 80 let nyní přišli na řadu i ti
nad 70.
Nikdo nemůže pochybovat o tom,
že vakcinace co nejvyššího počtu lidí
je jedinou šancí na návrat k normálnímu životu s otevřenými školami,
restauracemi, divadly či kiny. Její rozjezd byl nejen na Prostějovsku více

Na náměstí dodržují Prostějované opatření jen minimálně
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stravu pro tyto děti. I tady je třeba vyslovit
těmto organizacím poděkování a povzbuzení,“ sdělil Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora pro školství v Prostějově.
Právě od něj pak míří pochvala a uznání všem, kteří tuto těžkou korovnavirou
dobu zvládají. „Tato doba je pro všechny
neznámá, podivná, nepříjemná a frustrující. Všem v našich prostějovských školách,
které, cítím, že mám i osobně na starost,
děkuji za to, že to nové a jiné zvládají opravdu dobře i v nestandardních podmínkách.
Dostávají pomyslnou jedničku stejně jako
stovky a tisíce trpělivých rodičů a dětí. Určitě bude lépe a naše školy brzy rozkvetou
úsměvy dětí a pracovní pohodou učitelů,“
doufá Jan Krchňavý.
(mik)

/CVGąKPMCX2CTV[\¾PUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷HWPIWLGKPCF¾NGUVCT¾UGQF÷VKTQFKéčMVGąÊDQLWLÊ
XRTXPÊEQXKFQXÆNKPKK (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Venku roušky nosit nemusíme? Omyl!

Michal KADLEC

děných kontrolách. Jisté excesy sice
zjištěny byly, ale nemám pocit, že
by šlo o nějakou provokaci ze strany
občanů či jejich výraz odporu proti
vládním nařízením. Pravdou ale je,
že to, co se kolem nás během týdne
dělo, není obrázek správného loc- Oproti pátku 26. února bylo o týden
kdownu. Uvidíme, co přinesou dny později hospitalizováno v prostějovské
nemocnici o dalších pět pacientů víc.
příští,“ uzavřel hejtman.
„Aktuálně je hospitalizováno osmasedmdesát pacientů s covid-19, z toho jedenáct z nich je ve velmi vážném stavu
a stará se o ně zdravotnický personál na
jednotce intenzivní péče. Pro covidové
pacienty máme stále volné lůžkové ka-

V
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PROSTĚJOV Vývoj pandemie co- nost máme přece pouze ve vnitřních jete,“ ozval se jeden z mládežníků, kte- tam, kde se kolem pohybují lidé. Respi- Tak
ak co, vážení
vid-19 není příznivý. Můžeme nadá- prostorách. Na úřadech, v obchodech, rého Večerník upozornil na porušení rátory mít nemusíte například, pokud Prostějované,
rostějované,
vat na vládu a její časté přehmaty ve v autobusech a tak dále. To je ale velký protiepidemického opatření. Nebyli jdete přírodou mimo město nebo sami vezmete
ezmete si z toho
vymýšlení nejrůznějších opatření, omyl! Od dnešního dne, tj. 1. března, však sami, kdo opatření porušoval. Na mimo ostatní lidi. Z povinnosti nosit příklad
říklad a začnete
ale co my sami děláme pro to, aby se už dvojnásobný: nosit se totiž musí náměstí jsme zahlédli snad jen tři nebo ochranu úst na zastavěném území obcí opatření
patření dodržoFoto: Josef Popelka
koronavirus stále nerozšiřoval? Při respirátor!
čtyři občany, kteří měli správně nasaze- a měst jsou stanoveny výjimky. Roušky vat,
at, abyste výrazně
nedávném průzkumu si Večerník po- Například v pátek odpoledne Večerník ny roušky i přesto, že šli po chodníku mít nemusí děti do 2 let (včetně) a oso- omezili
mezili nebezpečí
všiml, že například na náměstí T. G. spatřil na prostějovském náměstí sku- sami!
by žijící ve společné domácnosti mezi nákazy
ákazy jak sebe, tak
Masaryka v Prostějově nosí roušky pinku mladých lidí. Byli ve velmi dob- Povinnost mít zakrytá ústa i nos, ze- sebou. Dále osoby s poruchou intelek- jiných
ných osob? Nebo
jen mizivé procento lidí. To samé platí ré náladě, ovšem ani jeden z chlapců jména respirátorem platí na zastavěném tu a závažnými duševními poruchami, jen
n budete nadávat,
o všechno je špatně?
kde kombinovali před Bláhou. Vyražená svěřenci se ovšem neradovali dlouho. Ve také o ulicích ve městě. Možná si ně- a dívek neměl nasazenou ochranu úst! území obcí a měst. To znamená mezi pokud z důvodu tohoto stavu nemohou co
(mik)
střela však putovala podél pravého man- 39. převzal kotouč na modré Kaut, jemuž kdo klepe na čelo a říká si, že povin- „Jsme přece venku, tak co nás buzeru- domy, obchody, na náměstí a všude ochranu úst a nosu nosit.
tinelu, ve středním pásmu se puku ujal se podařilo prokličkovat útočným pásMrázek, frnkl do samostatného úniku mem a blafákem obelstít A. Berana – 3:3.
a vypálil z pravého kruhu přesně k levé I ve třetí části vyvíjeli Litoměřičtí značnou
tyčce – 1:2.
palebnou aktivitu, na střely mezi tyče
Domácí reagovali na bleskový obrat měli celkově navrch výrazným poměStará se o dìti
velkým tlakem a vyslali spoustu ran na rem 55:25. A deset minut před koncem
zdravotníkù,
bránu, leč Bláhu se jim dlouho nedařilo potvrdili, jak umí trestat protivníkovo
hasièù
a policistù
překonat. Až ve 37. využili dvojnásobnou vyloučení. Tvrdou ránu od modré vyslal
přesilovku, když se ujala dělovka Holého Holý, Bláha vyrazil před sebe, ve vzniklé
PROSTĚJOV Od minulého pondělí
od modré čáry – 2:2. Následně Severo- skrumáži se jako první zorientoval Projsou v České republice uzavřeny i mačeši pokračovali v pěti proti čtyřem a jen cházka a pohotově doklepl – 4:3. Hanáci
minutu po vyrovnání sami otočili skóre se v závěru pokusili vyrovnat při hře bez PROSTĚJOV Čísla nakažených letí nahoru, pozitivně testova- yy Vidíte jako reálné možné uvol- dodržovat pravidlo 3R, účinné vět- teřské školy, ovšem v každém městě
ňování některých pravidel po uply- rání uzavřených prostor, úklid a po- na základě výjimky jsou některé matezásluhou Urbanova zasunutí do odkry- brankáře, ale ani tahle power-play snaha
ných lidí je podle informací z Ministerstva zdravotnictví denně nutí nynějšího nouzového stavu?
dobně.“
řinky určeny k tomu, aby se postaraly
té prostějovské svatyně – 3:2. Brukovi jejich těsnou porážku neodvrátila. (son)
kolem patnácti tisíc. Od minulého týdne tak v České republice „V této chvíli nelze predikovat vývoj yy Co říkáte na nynější ochotu lidí o děti těch rodičů, kteří pracují v takplatí nejtvrdší opatření od loňského března, kdy se koronavirus epidemické situace, a tudíž nelze rele- dodržovat vládní nařízení? Řeší zvané první linii boje proti nákaze coobjevil v zemi poprvé. V uplynulém týdnu jsme tak vyzpovídali vantně na váš dotaz odpovědět.“
krajská hygienická stanice často vid-19. V případě Prostějova jde nyní
hygieničku Evu Čehovskou (na snímku) z Krajské hygienické sta- yy Jak moc je důležité měnit respi- podněty z řad veřejnosti?
o mateřskou školu v Partyzánské ulici.
Daniel TVRZNÍK – HC Stadion Litomìøice
rátory? A jak dlouho je možné jej „Pokud se týká dodržování proti- „Rozhodnutím hejtmana Olomoucké„První třetinu jsme nehráli to, co jsme si představovali, paradoxně ji ale vyhráli 1:0. Na začátku nice Olomouckého kraje.
bezpečně používat?
epidemických opatření, je potřeba ho kraje byly určeny základní a mateřské
druhé periody jsme bohužel dostali dva slepené góly, od té doby to však bylo na jednu bránu.
To je vidět i na poměru střel 55:25 pro nás. Jenže dostáváme laciné góly. Trochu jsme se trápili
„Aktuální epidemická situace v České „Ochrana dýchacích cest se používá udělat vše co je v našich možnostech školy, které mohou navštěvovat děti roEXKLUZIVNÍ
v zakončení, kvůli čemuž jsme Prostějov udrželi v zápase až do závěru. Samozřejmě se jednalo
republice není příznivá, riziko dalšího v souladu s návodem výrobce. Proto pro to, aby se zamezilo šíření nákazy dičů pracujících v krizové infrastruktuře.
o kvalitního soupeře, který využil nabídnutých šancí. My jsme ale k obraně přistupovali hodrozhovor
šíření nemoci covid-19 je velmi vysoké. buďte všichni pozorní k tomu, co po- covid-19. Myslím si, že každý z nás To znamená například zdravotníci, hasiči,
ně lehkovážně a mělo by to pro nás být poučení.“
pro Večerník
V Olomouckém kraji dochází i nadále užíváte.“
může přispět v boji proti epidemii do- policisté a podobně. V Prostějově to byla
Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
k nárůstu počtu pozitivně testovaných yy Jaká pravidla osobní hygieny je držováním protiepidemických opat- v první vlně pandemie Základní a mateřMichal
„Bylo to dobré utkání až do konce. Po oboustranně kvalitní první třetině jsme během druhé
osob, což kopíruje trend napříč repub- nyní třeba ve zvýšené míře dodržo- ření. Případná porušení pravidel jsou ská škola Jana Železného a od podzimu zásice vedli 2:1, nicméně domácí nás tlačili, zejména protože jsme ztráceli kotouče v obranném
SOBECKÝ
likou. Rovněž dochází k nárůstu nově vat?
řešena příslušnou obcí s rozšířenou kladní škola v Palackého ulici. Po uzavření
pásmu a nehráli jednoduše. Domácím vyšly přesilovky, které hrají výborně. To samé se ukázalo i v poslední třetině, kdy jsme dotáhli na 3:3, pak se ale kvůli našemu zbytečnému faulu yy Jaká je nyní situace v Olomouc- přijatých pozitivně testovaných osob „Pravidla osobní hygieny jsou do- působností či krajskou hygienickou školek je vyčleněnou školou pro děti z masoupeř opět dostal do vedení a my jsme to pak honili na poslední chvíli. Pořád se u nás ukazuje kém kraji, když se srovná s podzi- vyžadujících hospitalizaci a narůstá stupná na www.mzcr.cz. Obecně stanicí, a to dle kompetencí přísluš- teřských škol mateřinka v Partyzánské ulichybějící herní disciplína, neproměňování šancí i nepříliš dobré přesilovky.“
mem?
i zátěž na intenzivní péči.“
i nadále platí, že je nesmírně důležité ných úřadů.“
ci. Základní škola Dr. Horáka pak zajišťuje

Takový je ‚můj běžný hrací den‘, od
rána do večera.“
yy Dokážou vás kluci v kabině něčím naštvat? Pokud ano, tak čím?
„Určitě. Máme tréninkové dresy, bílé
a černé, tak když mi někdo třeba strčí
bílý dres mezi černé. To mě občas zaskočí. (smích) Je to ale pořád v rámci
nějaké srandy.“
yy Kustod je s týmem vlastně pořád a obvyklee má v „popisu práce“ i udržování
ní dobré nálady, je
to tak i ve vašem
em případě?
„Myslím si, žee ano. Tady je nálada super, partaa je letos fakt dobrá.
Kluci pomáhají
ají a Kauly (kapitán
týmu, Tomáš Kaut – pozn. red.) to
tady všechno řídí. Letos si to
prostě všechnoo sedlo a zatím
to funguje, jak má.“
yy Jak vnímáte
te ze střídačky prázdné
né tribuny?
„Je to určitě divv
né. Za dobu,
bu,
co jsem hrál, se
prostě hrálo pro
lidi. Je smutné,
né,
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yy Už pár měsíců jste kustod u A-týmu Jestřábů. Jak to zatím zvládáte?
„Je to složité, jelikož jsem na všechno
sám. Naštěstí už to nějak zapadlo a vše
v zásadě zvládám. Mladší kluci mi
pomáhají, takže bych řekl, že v tomto
směru to zatím funguje.“
yy Máte asi dost práce, co je na ní
nejtěžší?
„Broušení bruslí. (smích) Myslím si
ale, že mi to už jde. Snažím se pořád
zlepšovat. Sleduji nějaká videa a ptám

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Kustod hokejového
týmu zastává mnoho úkonů, někdy z něj musí být údržbář, jindy
zase pradlena nebo třeba svačinář.
Často ale dělá ještě mnohem víc, je
to zkrátka pořádně náročná práce.
Bez nich by ale téměř žádný hokejový klub nemohl fungovat. Radek
Meidl (na snímku) se v týmu svého
rodného města v létě přesunul z pozice hráče právě na post hokejového
kustoda. V nedávné reprezentační
pauze jej Večerník vyzpovídal, jak
se mu v této práci daří.

8. března 2021
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Úvodní ze dvou střetnutí proti papírově
srovnatelným celkům, jež momentálně
mají lepší formu, odehráli Jestřábi ve
středu na ledě Litoměřic. Dobře tam
začali, ale paradoxně inkasovali jako první, aby dvěma slepenými trefami zkraje

Marek
SONNEVEND

pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ
ství
zpravodajství

PROSTĚJOV V hlubokém útlumu končí prostějovští hokejisté dlouhodobou fázi Chance ligy mužů ČR 2020/2021. Během minulého
týdne nebodovali na pátý pokus, pak dokonce ani na šestý. A půltuctem porážek za sebou ztratili šanci jít do předkola play-off z alespoň trochu vyšší pozice horní poloviny tabulky. Před závěrečným
kolem je už naopak jisté, že vyřazovací boje otevřou ze stávající jedenácté příčky, případně až ze dvanáctého místa.

„Vyhlášení lockdownu mělo přijít mnohem dřív,“
má nyní jasno hejtman Josef Suchánek

Jestřábi přidali k dlouhé sérii porážek další dva kusy
a po základní části skončí nejlépe jedenáctí...
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HLUBOČKY, PROSTĚJOV Kde nic nezmůžou nařízení vlády ani
opakované policejní zátahy, tam pošlete„dementy z Prostějova“...
Tak zní poučení z vývoje v rebelující restauraci U Ervina
v Hlubočkách. Ta řadu týdnů zůstávala otevřená navzdory hrozbě
vysoké pokuty i neustálým návštěvám policistů. Zavřela až poslední únorový den. Důvod je vskutku kuriózní.

Martin ZAORAL
První návštěva z Prostějova dorazila do Hluboček začátkem února, už tehdy mezi Prostějovany
vzbudila bouřlivé reakce. Tentokrát však do vesnice dosud známé
zejména díky lyžařskému areálu
očividně přijeli jiní hosté s docela odlišnými úmysly. „Od zítra je
zavřeno. Našli se dementi z Prostějova, kteří se přišli jen porvat.
Už to nedáváme,“ napsal v sobotu

27. února na facebookový profil
restaurace U Ervina její provozovatel.
Paradoxní na celé záležitosti je
fakt, že při rvačce museli zasahovat policisté, které přivolal sám
provozovatel. A to navzdory faktu,
že během poměrně dlouhé doby,
kdy měl nelegálně otevřeno, byl
s muži zákona v permanentním
sporu. Po večerním zásahu jim naopak veřejně poděkoval. Zároveň
vyloučil, že by se jednalo o stej-
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Foto: Facebook

né prostějovské chlapce, kteří už vřená po celý uplynulý týden, na
hospodu v minulosti navštívili. víkend pak byly na její zahrádce
Hospoda U Ervina zůstala uza- připraveny uzené makrely.

2QNKEKUVÆXQL¾EKKEGNPÊEKRTQXGFNKVKUÊEGMQPVTQN
Nejdříve domluvy, pak pokuty!
Volný pohyb osob je pod dozorem
PROSTĚJOV V rámci Olomouckého kraje bylo během uplynulého týdne do bezpečnostního
opatření v souvislosti s omezením
volného pohybu osob zapojeno
250 až 300 policistů, kteří prováděli kontroly na 170 vytipovaných místech. Jedná se o dálnice,
silnice I., II. a III. třídy. Jak policisté přiznávají, všechna stanoviště nejsou obsazena po celý den.

Hlídky ale jen během prvních tří
dnů minulého týdne provedly na
třináct tisíc kontrol a zjistily stovky přestupků. Ty byly nejdříve
řešeny pouhou domluvou, brzy
ovšem začaly padat pokuty.
„Každá hlídka má přidělena dvě
až tři stanoviště, na nichž střídavě
zajišťuje výkon služby. Hlídka se
pohybuje mezi danými stanovišti
v nepravidelných časových inter-

valech, a to podle aktuální potřeby.
Předběžně máme v rámci Olomouckého kraje dohodnutou spolupráci s Armádou České republiky
a rovněž s Celní správou. Posilování
výkonu služby těmito složkami bylo
zahájeno po schválení a vyřízení
veškerých náležitostí během úterý
a středy. Společně s policisty bude
vykonávat kontrolní činnost na území Olomouckého kraje také zhruba
čtyři stovky příslušníků Armády
České republiky a asi dvacet příslušníků Celní správy. Kontroly budou
probíhat nejen na hranicích okresů, ale policisté budou namátkově
kontrolovat i cestující vlakovými
a autobusovými spoji mimo okresy,“ sdělila Jitka Dolejšová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Policisté pak během minulého týdne
zveřejnili výsledky kontrol za první
tři dny. Policisté se zaměřovali v rámci běžného výkonu služby na dodržování veškerých opatření vlády na
,GPD÷JGORTXPÊEJVąÊFPčOKPWNÆJQVÚFPGRTQXGFNKRQNKEKUVÆXQL¾EKCEGNPÊEK\JTWDC území měst a obcí. „V souvislosti
VKUÊEMQPVTQNC\LKUVKNKUVQXM[RąGUVWRMčRTQVKXN¾FPÊOPCąÊ\GPÊOQJNGFP÷QOG\GPÊ
s kontrolami dodržování mimořádXQNPÆJQRQJ[DWQUQD
ZHQVQ2QNKEKGè4
ných opatření kvůli koronaviru jsme

v Olomouckém kraji od pondělí 1.
března do úterního rána 2. března
provedli 3 848 kontrol. Při nich jsme
zaznamenali 106 přestupků a většinu z nich jsme vyřešili domluvou.
Na hranicích okresů jsme nepovolili
vjezd 99 vozidlům,“ prozradil mluvčí
krajské policie Libor Hejtman. „Od
sedmé hodiny ranní v úterý 2. března do sedmi hodin ráno ve středu 3.
března jsme provedli dalších 4 586
kontrol. Při nich jsme zaznamenali
33 přestupků, přičemž 12 přestupků bylo vyřešeno domluvou, 13
přestupků uložením pokuty v příkazním řízení a 10 bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu. Na
hranicích okresů jsme nepovolili
vjezd 75 vozidlům,“ referovala o druhém dni plném kontrol další z mluv-

čích krajské policie Marie Šafářová.
Večerník pak zná ještě výsledky kontrol od středečního do čtvrtečního
rána minulého týdne. „Za tuto dobu
policisté, vojáci a celníci provedli
v Olomouckém kraji 4 848 kontrol.
Při nich jsme zaznamenali 72 přestupků. Na hranicích okresů jsme
nepovolili vjezd 122 vozidlům,“ podotkl Hejtman.
Další výsledky už policisté nezveřejnili, pouze v pátek ujistili veřejnost,
že přísné kontroly vládních nařízení
budou probíhat i během víkendu.
„Na dodržování všech omezení vyhlášených v souvislosti s epidemií
covid-19, zejména omezení volného
pohybu osob, budeme důsledně dohlížet i během víkendu. V rámcii běžěříme
ného výkonu služby se zaměříme

také na kontroly turisticky oblíbených lokalit v celém Olomouckém
kraji. V případě porušení vládních
nařízení je možné věc vyřešit buď na
místě uložením pokuty až do výše
10 tisíc korun, nebo věc oznámit
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. Ten pak může udělit pokutu až ve dvojnásobné výši. Doposud
jsme se při kontrolách setkali u většiny občanů s pochopením. Lidé
vesměs chápou, že policisté nejsou
od toho, aby jim záměrně ztěžovali
život, ale že chceme společně zabránit dalšímu šíření nemoci. Věříme,
že tomu tak bude i nadále,“ dívá se
do budoucna s optimismem Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
(mik)
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PROSTĚJOV Zatímco se vláda České republiky připravuje vyhlásit pracovní povinnost pro studenty třetích a čtvrtých ročníků
středních zdravotnických škol, v prostějovské „zdravce“ se navíc
připravují na období maturit. Jak ovšem upozorňuje ředitel SZŠ
v Prostějově Martin Mokroš, složit letos maturitní zkoušku v době, kdy studenti budou povinně povoláni do nemocnic, bude
hodně těžké. Navíc během uplynulých dní už řada studentů
prostějovské zdravotnické školy pomáhá lékařům a sestrám ve
zdejší nemocnici. Jsou tak společně s nimi v první covidové linii.
„Střední zdravotnická škola jede aktuálně na plný plyn, protože její studenti
třetího a čtvrtého ročníku jsou na prakpro Večerník
tické výuce v nemocnici na základě
Michal
vládního nařízení, dále samozřejmě
KADLEC
běží distanční výuka. A to hlavně foryy Kvůli koronavirové situaci jsou mou on-line prostřednictvím příslušsamozřejmě uzavřeny také střední ných aplikací. Zároveň běží přijímací
školy. Jakým způsobem nyní „přeží- řízení a podávají se přihlášky na vysoké
vá“ střední zdravotnická škola?
odborné školy a vysoké školy. Takže ad-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ministrativa také jede na plné obrátky,
tudíž názory, že se vlastně kantoři flákají a ve školách nikdo není, jsou zcela
zcestné.“
yy Hodně se v těchto dnech hovoří
o pracovní povinnosti žáků středních škol. Půjdou tedy zejména vaši
studenti vypomoci zdravotnickému
personálu nemocnic?
„Vaši otázku bych trochu upřesnil, pracovní povinnost se týká pouze zdravotnických škol a škol se zdravotnickými
obory a stanovuje ji vláda, studenti jsou
povoláváni do služby hejtmanem příslušného kraje. Jedná se o povinnost,
jejíž odmítnutí je penalizováno, tudíž
otázka nestojí, zda půjdou, ale kdy budou povoláni. Možná v době, kdy budou čtenáři číst náš rozhovor, bude tato
povinnost již v běhu.“

yy Máte mezi studenty i ty, kteří se
dobrovolně hlásí k pomoci v nemocnici?
„Ano máme studenty, kteří pracují
dobrovolně. Buď jsme jako škola osloveni institucemi, nebo studenti sami
iniciativně přijdou s tím, že chtějí někde
pomoci.“
yy Blíží se maturity, jak se vaši studenti na ně dokáží připravit, když výuka
probíhá pouze distanční formou?
„Maturity, to je kámen úrazu… Jsem
proto rád, že si alespoň premiér Babiš
všiml toho, že studenti ze ‚zdravek‘
makají na povinné službě a že se do
toho mají připravovat k maturitě. Na
základě jejich podnětů uvažuje o úřední maturitě průměrem. Do této doby
nikdo na podněty Asociace ředitelů
zdravotnických škol prakticky nereagu-

je, a když tak jen vágně. Částečně chápu
stanovisko CZESHA, která s úřední
maturitou nesouhlasí, ale je třeba si uvědomit, že je v této instituci především
velký lobbing asociace gymnázií, která
prostě chtějí maturitu za každou cenu,
protože jsou vždy a především mezi sebou maximálně soutěživá. Jiné typy odborných škol trpí tím, že nemají žádnou
praktickou výuku, takže se bojí jen tak
pustit do světa nezkušené kuchaře, číšníky, kadeřnice, zedníky, strojaře a další.“
yy A jak jste na tom s maturitami
konkrétně na vaší škole?
„Všechny ‚zdravky‘ mají teď v podstatě
praktickou část maturity za sebou, protože jejich maturanti jsou v první linii
v boji s covidem. Nikdo se jich neptá,
jak pak mají natrénovat ty za mne přihlouplé didaktické cermatovské testy,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nad kterými i já částečně významně
pozvedávám obočí. A pokud teď budou
opětně povoláni do povinné služby, jejich maturitní příprava prakticky skončí.
A i já budu jen skřípat zuby nad tím, že je
někdo bude nutit zaškrtávat odpovědi
na mnohdy nesmyslné otázky. Na závěr
chci dodat, že jsem hrdý na své maturanty, ale i třeťáky a samozřejmě i na partu odborných vyučujících, která s nimi
v místní nemocnici bojuje s covidem,
protože tohle je taková škola života,
která se z paměti nedá vymazat. Nechci
ale zapomenout na nikoho z dalších zaměstnanců školy v sekci všeobecných
předmětů, technicko-hospodářské pracovníky, protože každý přispívá svým
dílem k fungování celé instituce, která
je teď jako člen IZS v první linii boje se
zákeřným nepřítelem.“
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KVITOVÁ TRIUMFOVALA
V DAUHÁ

ƣń  ō
Ō ƣ ƣƣ ú 
Ladislav VALNÝ
DAUHÁ,PROSTĚJOVOsmadvacátý
titul v kariéře získala tenistka Petra
Kvitová, která začínala s profesionální kariérou jako hráčka TK Agrofert
Prostějov. V katarském Dauhá potvrdila, že se jí na zdejších kurtech
daří, protože potřetí v řadě postoupila do finále a podruhé triumfovala.
Během celého turnaje navíc ztratila
jediný set.

„Cítím se tady trochu jako doma. Mám ráda
kurt, vyhovuje mi jeho rychlost a lidé jsou tu
velmi milí. Prostě mi to tady sedí,“ vyznala se
Kvitová bezprostředně po finálové výhře nad
Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, které
dovolila pouhé tři hry. „Začátek byl nahoru
– dolů, pak jsem jí vzala podání a byla jsem
uvolněnější. Ve druhém to bylo jiné, rychle
jsem přišla o podání a musela jsem se do toho
co nejrychleji dostat. Brejk ve druhé hře byl
nejspíš klíč, našla jsem rytmus, trefovala jsem
míče do kurtu a dostávala jsem ji pod tlak,“
hodnotila závěrečné vystoupení hráčka, která
přispěla k desítce mistrovských titulů prostějovského extraligového týmu.

Elitní českáá tenistka se turnajového vítězství dočkala
po delší pauze, v minulé
sezóně na žádný titul nedosáhla a o to byla spokojenější. „Kalendář
alendář je hodně
prořídlý, situace ve světě
hodně těžká.
ká. Proto má tohle vítězství velkou
kou cenu,“ poznamenala
Petra Kvitová.
ová.
V hlavní části
ásti turnaje se představily také
sestry Plíškovy.
kovy. Kristýna vypadla hned
v 1. kole, Karolína skončila ve čtvrtfinále a nepotvrdila
otvrdila pozici druhé nejvýše nasazenéé hráčky celého turnaje.

2x foto: Internet
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PROSTĚJOV Situace ohledně
další existence okresních soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska už není tak kritická jako před
několika týdny, neboť přece jen
podalo přihlášku znatelně víc
mužstev než předtím. K loňským
šestnácti týmům však má startovní pole pro nadcházející ročník
stále dost daleko.
„Do uzávěrky ještě zbývají necelé dva týdny, tak znovu vyzývám
všechny potenciální zájemce o účast
v našich ligách, ať se přihlásí. Startovné můžou klidně uhradit až později,

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

ale důležité je hlavně co nejdříve
vyplnit a odeslat přihlášku. Ať víme,
s kým můžeme do letošní sezóny
počítat,“ zdůraznil předseda Komise
malé kopané při České unii sportu
PV Pavel Kočíb.
Nezodpověditelnou otázkou zatím
je, kdy by ligové boje 2021 – plánované novým termínovým systémem
jaro a podzim – mohly reálně odstartovat. Nyní totiž v České republice platí do 21. března zpřísněný
koronavirový lockdown, současný
nouzový stav vyprší až 28. března.
A za normálních okolností se začína-

QH<G½FJK<I½
Q
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lo v první polovině dubna, k čemuž
by se tentokrát asi musel stát zázrak
v podobě velmi rychlého i razantního zlepšení covidové situace v zemi.
Každopádně přihláška do okresních soutěží malé kopané ČUS

Prostějovska 2021 je klubům
k dispozici pro vyplnění i elektronické odeslání na internetových
stránkách www.cuspv.cz v sekci
Malá kopaná, uzávěrka platí do
19. března. Startovné je potřeba

uhradit na pokladně Okresního
sdružení ČUS Prostějov (Česká ulice 15, Prostějov), a to ve výši 3000
korun pro členské oddíly České unie
sportu a 3300 Kč pro nečleny České
unie sportu.
(kopa, son)
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Je tomu už skoro pět měsíců od chvíle, kdy vláda
vyhlásila nemilosrdnou stopku všem amatérským
soutěžím. Včetně těch fotbalových. Stopka trvá
doteď. A přestože se alespoň podle losu blíží první jarní zápasy, nevypadá to, že by se měly soutěže
rozběhnout.
Je přitom zajímavé, že ještě před časem oslovení trenéři a představitelé okresních klubů hovořili o tom,
že věří v rozběhnutí soutěží. A také v jejich dohrání.
Nyní se ale ukazuje, že optimismus nebyl namístě.
Situace se zhoršuje, výsledky vládního boje s pandemií nejsou (alespoň v tom pozitivním smyslu)
vidět. A amatérský sport je, bohužel podobně jako
otevření škol, v prioritách vlády někde daleko vzadu zasunutý. Dá se tedy očekávat, že si amatéři už
na jaře nezahrají.
Pro sportovce, funkcionáře, oddíly a celou společnost je to katastrofa. V době, kdy trvale ubývá
mládeže, také lidí ochotných ve sportu organizovat, dělat něco navíc nebo třeba jen pískat zápasy,
se jedná o další políček. Zatímco dosud fotbal na
okresní úrovni mnohde skomíral, nyní mu možná
směs koronaviru a vládního „boje“ s ním zasadí
smrtící ránu.
Úpěnlivé prosby fotbalových činovníků přitom
zněly jasně: „Dejte nám aspoň možnost trénovat
a hrát. Kvůli hygienickým pravidlům si klidně sáhneme na pohodlí.“
Jenže jejich hlasy nejspíš zůstanou nevyslyšeny. Je
to přeci „jen“ okresní fotbal.

Tak tohle bylo zlé, moc zlé. Jak jsme psali v minulých číslech několikrát, Prostějov sice vyhrával nedávno jedno utkání za druhým, jenže prověřit jej měly až týmy jako Přerov, Kladno nebo
Vsetín. Až zde se měla ukázat skutečná kvalita
Jestřábů.
To se bohužel potvrdilo. Prostějov následně
prohrál nejen s favority jako je Přerov, ale také
například s Havířovem, který prožívá mizernou
sezónu. Nadšení a euforie? Jsou ty tam. Ukázalo
se, že nebyly nasnadě, hlavně přišly příliš brzo.
Zejména produktivita v únorových zápasech
utrpěla. Jak proti Havířovu, tak proti Vsetínu se
Prostějov prosadil pouze jednou. Přitom třeba
proti Vsetínu měl skoro 40 střel na bránu, ranami nešetřili Jestřábi ani proti Přerovu nebo při
dotahování utkání s Kladnem. Ale marná byla
snaha, ze čtyř zápasů Prostějov nevydoloval vůbec nic.
Nyní se naplno projevila nejistota Jestřábů
v obraně. Ta je jednak nepočetná, zadruhé nemá
úplně jasné lídry, průběžně chybuje. Co může
Prostějov těšit, to je skutečnost, že začal využívat
přesilovky. Je to však jen malá náplast na bolístku v podobě pádu tabulkou.
Prostějovu sice předkolo neunikne, musí se ale
rychle z konce základní části oklepat a vzít si
z něj poučení v tom, jak na ledě působit. Je na
čase, aby se ve vyřazovací části dostali konečně
Jestřábi přes první kolo.

Zimní příprava fotbalového eskáčka přinesla tvrdé
tréninky, několik posil, solidní fotbal v zápasech. Přinesla ale rovněž poznání, že se dosud stále nepodařilo najít stabilního střelce.
Možná tomu na první pohled neodpovídá počet
vstřelených branek během přípravy (jedenáct v pěti
zápasech). Na druhou stranu tři z těchto branek
padly z penalt, další zase po standardních situacích.
Ze hry jich bylo pramálo.
Kdo by měl v týmu převzít pozici střelce? Jako první
je to samozřejmě navrátilec Jan Koudelka. Rychlonohý, šikovný útočník v minulosti dokázal, že umí
nejen tvořit a rozvíjet akce, ale taky střílet. Jenže ke
střelbě se dostával v přípravě spíše sporadicky, nezbývá než doufat, že možností bude postupně přibývat.
Dále je tu David Píchal. Ten je ve věku, kdy má jeho
role v týmu růst, postupně se stávat jednou z opor.
Ke škodě mu nepochybně bude absentování v přípravě ze zdravotních důvodů. Píchal ale nepůsobí
trvale dojmem stabilního střelce. Velkou neznámou
zůstává Tomáš Zlatohlávek.
A tím v podstatě výčet útočníků končí. Pokud tedy
přistoupíme na velmi pravděpodobný scénář, že se
„Koudymu“ bude dařit, zbývá nám pouze jediný
další hráč, který hýří střeleckou aktivitou. Jakub Matoušek sice v přípravě dal jeden gól, má však potenciál dostat se na 10 vstřelených branek v sezóně. Oba
borci budou taky potřebovat, aby se k nim někdo
přidal. Včera ve Varnsdorfu se tak stalo. Jen tak dál!

BASKETBAL
- Kooperativa NBL
6.83,1$$

2. kolo: Pardubice – Brno 85:75 (25:21,
   1HMYtFH ERGĥ Dunans 22,
%XUQHWW3RWRþHN9\RUDO±3ĤOSiQ
3XUãO%ODNH.UDNRYLþ USK Praha –
Opava 60:75 (18:21, 33:38, 52:53). Nejvíce
ERGĥ0DUHã6HKQDOâWČUEDâYHF
±*QLDGHN%RKDþtN3iOHQtN6ODYtN
3. kolo: Kolín – Pardubice 95:89 (17:21,
   1HMYtFH ERGĥ ýtå  1RYRWQê  0DFKDþ  -HOtQHN  ± âYUGOtN 
SRWRþHNâNUDQF6YRERGD Opava
– Nymburk 74:99 (26:30, 41:61, 63:76). NejYtFHERGĥ6ODYtN*QLDGHN.YDSLO
-XUHþND±3DO\]D7ĤPD+DUGLQJ
2EDVRKDQ   Brno – Praha 68:70 (20:22,
 1HMYtFHERGĥ%ODNH)DUVNê
3XUãO*HRUJLHY±6HKQDO3UROHWD
9\URXEDOâYHF
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1\PEXUN     
2SDYD
    
.ROtQ
    
%UQR
   
86.3UDKD    
3DUGXELFH    
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
1\PEXUN ± %UQR þWYUWHN  EĜH]QD
  3DUGXELFH ± 86. 3UDKD  
.ROtQ±2SDYD
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
86.3UDKD±1\PEXUN  2SDYD±
3DUGXELFH
6.83,1$$

2. kolo: 2VWUDYD ² ÓVWt QDG /DEHP 
 1HMYtFHERGĥ8UEiQHN
7êPO3XPSUOD+HLQ]O±$XWUH\
+DQHV6WHJEDXHU.DUORYVNê Svitavy – Olomoucko 83:88 (22:17, 44:35, 72:55)
Olomoucko – Ostrava 88:79 (25:12, 38:30,
  'čÿtQ²6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ3RPLNiOHN.URXWLO
-HåHNâLãND±6YRERGD%XMQRFK
:HOVFK3LQNVWRQ
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
ÒVWtQ/     
6YLWDY\
    
'ČþtQ
    
.UiO6RNROL     
5. Olomoucko 24 6 18 1967:2138 25
1+2VWUDYD     
.$03ĜÌã7Č
GRKUiYNDNRODSRQGčOtEĝH]QD
hodin:ÒVWtQDG/DEHP±+UDGHF.UiORYp
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
6YLWDY\±ÒVWtQDG/DEHP  2VWUDYD±+UDGHF.UiORYp  2ORPRXFNR
±'ČþtQ
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
+UDGHF .UiORYp ± 6YLWDY\   'ČþtQ
±2VWUDYD  ÒVWtQDG/DEHP±2ORPRXFNR
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(1:1)

Branky:2QGUiþHN%OiKD±]SHQDOW\D.RSĜLYD=ODWRKOiYHN0DWRXãHN

4

å.=EURåHN+DVLO±.RXGHOND
2PDOH6FKXVWHU+UiQREH]GLYiNĤ

·52öi0º85672&1,#4#
Prostějov otočil na severu Čech zápas.
Proč k němu neodjel Mucha?

5R]KRGÿtýHUQê±+XU\FK/HãND
6HVWDYD9DUQVGRUIX
9DĖiN±05LFKWHU=EURåHN+DVLO±/HKRF]NL 6FK|Q %OiKD 0DFKiþHN .XELVWD1RYiN 
.D]GD ±5XGQLFNLM2QGUiþHN .RFRXUHN ±9HOLFK
Trenér: 3DYHO'UVHN

6HVWDYD3URVWčMRYD
%iUWD±0DFK\QHN âPHK\O %DOD6FKXVWHU6WĜtå±2PDOH 6SiþLO ±0DWRXãHN.RXGHOND 
-XUiVHN .RSĜLYD=DSOHWDO /DQJHU ±3tFKDO =ODWRKOiYHN 
Trenér:3DYHOâXVWU

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
JAKUB KOPØIVA
A

Tento zkušený Plzeňák navázal na brilantní exekuce
kuce pokutových kopů nynějším sportovním manažerem
m Karr
lem Kroupou. Ve Varnsdorfu vstřelil dvě důležité
žité
branky, které utkání nasměrovaly k vítěznému konci.
ci.
Proměnění penalty bylo klíčové k tomu dostat se ještě
ště
do poločasu zpět do zápasu, rychlý gól z „první“ pak
ak
určil charakter celé druhé půle.

TOMÁŠ
ZLATOHLÁVEK

MINIŠPÍL
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OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem aleše schustera

„Cesta do Varnsdorfu není nic příjemného, ale poslední dobou se odtamtud vracíme s body,
takže ta zpáteční jízda je mnohem lepší. Bylo to první jarní utkání, což po zimě vyžaduje
určitou adaptaci, my konkrétně jsme na přírodní trávě trénovali pouze jednou. Přizpůsobili
jsme se ale rychle a podle mého názoru jsme zaslouženě vyhráli, byli jsme lepším týmem.
Do zápasu jsme šli hned od začátku naplno a zúročili jsme vše, co jsme tvrdě natrénovali.
Před zápasem jsme mluvili o nutnosti nefaulovat, protože soupeř hrozí ze standardních
situací, těmi si pomáhal nejvíc, šly na nás i centrované balóny. Možností jsme soupeři
navzdory tomu poskytli hodně a také nás potrestali první brankou. Nepoložili jsme se, do
poločasu jsme stihli vyrovnat, což bylo dost důležité. Ve druhém poločase padaly branky
převážně z brejkových situací, byly to krásné góly, šance jsme využili velice dobře. Při těch
gólových situacích jsem se málem držel za hlavu, že to kluci nehrají na dva doteky, trefili to
z první a rovnou do šibenice (úsměv). Tři body z venku jsou hodně cenné a pozitivně nás
naladily na domácí utkání s Duklou.“
Aleš Schuster,
kapitán 1.SK Prostějov
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7ĘL EUDQN\ SR ]PÚQÚ
VWUDQ UR]KRGO\ R ]LVNX
WĘ¬ ERGĮ SR QLFKĽ
HVN ÌNR ]WU F¬ GDOĠ¬ WĘL
QDSUYQ¬SĘ¬ÌNXWDEXON\

2QVÆ EQ FQO¾EÊ RTQO÷PKNK
RąÊOÚ MQR C wNK FQ XGFGPÊ
D[NQXGNKEGFčNGåKVÆFQUVCVUG
\R÷V FQ \¾RCUW 8 VCMQXÚEJ
RąÊRCFGEJDÚX¾LGFPQ\LCMÆ
UKVWCEG RCFPG IÐN JNCXP÷
MF[å UG X[TQXP¾ 8 PGF÷NK
VQOW RQUNQWåKNC RGPCNVQX¾
UKVWCEG LGLÊå RTQO÷P÷PÊ UK
X\CN PC UVCTQUV QR÷V ,CMWD
-QRąKXC 1F RQNQéCUQXÆJQ
XÚUNGFMWUGVCMFCNQQFRÊEJPQWVMGUMX÷NÆFTWJÆRčNK
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Tomáš KALÁB
Úvodí jarní kolo přineslo ve druhé lize
velice zajímavé výsledky. První drobnější překvapení přišlo už v pátek,
kdy v podstatě odepisovaný Vyšehrad
uhrál na Vysočině slušivou remízu, na
druhou stranu se ukázalo, že Jihlava
si stále prochází výsledkovou krizí.
V sobotu uspěly oba jihomoravské
týmy, když si Blansko poradilo s Třincem trénovaným Františkem Strakou,
Líšeň ve šlágru kola přehrála vedoucí
Hradec Králové a sesadila jej z průběžného trůnu. V neděli se určitě nečekala výhra Chrudimi na Žižkově
ani domácí porážka Vlašimi od nováčka z Táborska. A tak jediným do

určité míry očekávatelným výsledkem
byla výhra prostějovského eskáčka ve
Varnsdorfu, odkud si poslední zápasy pravidelně body odváží. Utkání
naznačilo, na co se tým bude moci
spoléhat. Pevné nervy a dobrá kopací technika Kopřivy (nejen) při
standardních situacích, rychlé průniky Koudelky, Matouška, kterému
nevyschnul střelecký prach, a nově
také Zlatohlávka. Pohled na tabulku po třináctém kole tak nemusí
být nijak ojedinělý. Líšeň, Chrudim
a Prostějov mohou nahradit původně očekávané lídry z Dukly, Žižkova
nebo Jihlavy.

fotbal
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VARNSDORF, PROSTĚJOV Vstup do každé sezóny je vždycky důležitý. A vítězství v jejím úvodu nakopne. Prostějovští
fotbalisté tento důležitý krok v neděli odpoledne udělali,
když vyhráli nad Varnsdorfem 4:2. Eskáčko tak navázalo na
solidní výkony z přípravy. Trenéra může těšit, že hned v prvním zápase za Prostějov se trefila posila Tomáš Zlatohlávek.
Realizační tým ale musel řešit také nepříjemnost v podobě
absence brankáře Filipa Muchy.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Spokojenost. Tak se dá jedním slovem
vyjádřit pocit po vstupu do jarní části
Fortuna:Národní ligy. Aby ne, eskáčko
hned na začátek vyhrálo, navíc vstřelilo
čtyři branky. „Potěšilo mě, že kluci dokázali situace dotáhnout do konce a zakončit je brankou. Na nějaké další hodnocení
je brzy, ale potěší, že dokážeme dát čtyři
branky a z toho tři ze hry,“ konstatoval po
utkání trenér Prostějova Pavel Šustr.

Spokojený byl rovněž předseda fotbalistů František Jura, který tentokrát na sever
Čech nevyrazil. „Samozřejmě jsem zápas
sledoval, netrpělivě a nervózně. Musím
říct ve shodě s trenérem, že úvod byl
takový opatrný. Dostali jsme gól, rychle
zareagovali. A druhá polovina přinesla
dobrý výkon, vítězství jsme si zasloužili.
Vstup do sezóny je velmi důležitý, navíc nás čekají těžké zápasy. Mám z toho
úspěchu upřímnou radost,“ vyjádřil se
pro Večerník.
Do utkání se zapojili také tři noví
hráči Prostějova. V útoku to byl Jan
Koudelka a Tomáš Zlatohlávek, v bráně Michal Bárta. Oba ofenzivní plejeři
pak zanechali výraznou stopu. Koudelka
nahrál po návratu na Hanou na gól a byl
soustavným nebezpečím pro soupeře.

A Tomáš Zlatohlávek se coby střídající
hráč dokázal prosadit dokonce gólově.
„Vyšlo nám střídání, to je vždycky dobře,
když se hráči chytnou. Domácí to pak
trochu otevřeli, hráli jsme tak na rychlé
brejky. Je ale super, že se prosadil hned
na úvod. I někteří další hráči podali velmi dobré výkony, třeba Kopřiva, Matoušek,“ pochválil na dálku Jura prostějovské plejery.
Někteří ale na sever Čech neodjeli.
Třeba Sečkář, Dittmer a Sus, v sestavě
chyběl taky brankář Filip Mucha. „Filip
je v karanténě, byl pozitivně testovaný
na Covid-19, jinak nikdo,“ uvedl Pavel
Šustr. A prozradil, na koho do dalších
zápasů ukáže jako náhradního brankáře.
„Jako brankářská dvojka s námi jel jeden
z dorostenců Vojta Pitroň. A v dalších zápasech s námi bude pokračovat.“
On i další představitelé klubu nicméně
zůstávají po úspěchu ve Varnsdorfu nohama na zemi. Jedna vlaštovka jaro nedělá a stejně tak jedno vítězství ještě nečiní
sezónu úspěšnou. „Řekli jsme si rovnou,
že nebudeme přehnaně a budeme se
snažit uhrát body s Duklou Praha, což
je jeden z nejslavnějších druholigových
soupeřů,“ vzkázal do kabiny František
Jura.
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PROSTĚJOV Poslední dějství podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY se dohrávalo v samém úvodu
jarní sezóny a prostějovské fotbalisty vyhnalo až do výspy severních
Čech. Trudné putování do Varnsdorfu ovšem poslední dobou nese ovoce
a nejinak tomu bylo i první březnovou
neděli. Přestože se domácí dostali do
vedení, ještě do poločasu srovnal z penalty Kopřiva, který po změně stran
dokončil obrat skóre. Ve druhé půli
rozhodly o výsledku dvě brejkové situace, které zakončili Matoušek a nováček v týmu Zlatohlávek, jenž tak oslavil
své jmeniny.
Aktivněji začali domácí, jejichž taktika spočívala především v centrovaných míčích do
šestnáctky, kde jim ovšem dobře zformovaná a zkušená obrana Hanáků příliš prostoru nenechávala. Naopak hosté vsázeli na
rychlý přechod do útoku, což předvedl po
pěti minutách Machynek, jehož centr zblokoval na roh Novák.
Rohových kopů po brejových situacích se
urodilo více, po jednom z nich byla Matouškova střela zblokována domácí obranou. Na opačné straně si s centrovaným

míčem po rohu poradil Bárta. V závěru
úvodní dvacetiminutovky předvedli domácí pohlednou akci, kdy Velich potáhl
míč po levé straně, nabízený přízemní
centr do šestnáctky pak usměrnil skluzem
Ondráček mimo branku.
Skóre se v prvním poločase měnilo po
standardních situacích. Nejprve byl kousek
za hranicí velkého vápna spáchán šlapák na
Rudnického a z následného přímého kopu
otevřel skóre střelou kolem zdi Ondráček
– 1:0.
Deset minut před přestávkou přišla šance
na druhé straně. Matoušek dostal dlouhý
balón, vnikl s míčem do šestnáctky před
obráncem, byl podražen a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Kopřiva – 1:1.
Tlak domácích v závěru první půle přinesl
jen sérii centrů do vápna bez efektivního
zakončení.
To naopak předvedli hosté krátce po
změně stran. Koudelka nastartoval podél
pomezní čáry, nacentroval pod sebe a ze
druhé vlny se střelou z voleje trefil opět
Kopřiva – 1:2! Krátce nato hlavičkoval
Omale centrovaný míč pouze do břevna.
Domácí sice jevili zřetelnou snahu udělat
něco s výsledkem, ale na organizovanou

defenzivu Prostějova neměli, naopak riskovali brejky do otevřenější obrany.
Dvacet minut před koncem střídal na hrotu útoku Píchala Zlatohlávek a hned po pěti
minutách se zapsal do střelecké listiny. Nováček v dresu Prostějova proměnil právě
samostatný únik za domácí obranou – 1:3.
Domácí bleskurychle odpověděli, hned

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Byl to první zápas. Sami jsme byli zvědaví, jak kluci po minimu tréninků na přírodní
trávě všechno vstřebají. Nevstoupili jsme do zápasu úplně v klidu, ale zase ne
ustrašeně. Měli jsme dost ztrát, hra byla celkem rozháraná. Nakonec jsme z trestňáku
dostali branku, ale do poločasu se nám podařilo vyrovnat, což bylo dobře. Do
druhého poločasu jsme už našli větší klid ve hře. Z toho pramenily i tři góly, které
jsme dali. A všechny navíc padly po hezkých akcích. Můžeme být spokojení.“
Pavel DRSEK - FK Varnsdorf:
„Za stavu 1:0 jsme soupeře posadili na koně, jelikož jsme ho nechali hrát. Dostal
se zpátky kombinační hrou. Něco jsme si v kabině řekli, jenže ve druhém poločase
jsme dostali tři branky z brejkových situací, na které jsme se připravovali a měli
jim zabránit. To byl hlavní důvod porážky. Bohužel jsme předvedli naivní chyby,
nebyli v tom jenom obránci. Všechno špatně určitě nebylo, ale spokojení být
nemůžeme. Za stavu 1:0 tam měl velkou šanci Velich. Kdyby proměnil, mohlo
to vypadat jinak. Trochu se na nás projevil fakt, že jsme celou dobu trénovali na
umělce. Poradili jsme si s tím daleko hůř než soupeř.“

RVYìFKGYRXJyOHFK
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PROSTĚJOV Během podzimu se mu dařilo plnit očekávání, s nimiž do Prostějova přišel. Záložník Jakub Kopřiva
(na snímku) disponuje druholigovými zkušenostmi a vý-nbornou kopací technikou, kterou využívá k exekuci stanřidardních situací. Ve Varnsdorfu se opět trefil z penalty, přidal ovšem i druhý pohotový gól na začátku druhé půle, který
erý
předurčil další vývoj zápasu. Dvojnásobný střelec se podělil
odělili
s Večerníkem o bezprostřední dojmy z úvodního zápasu jara..
„Tušili jsme, že nepůjde o lehké utkání,
kání,
etné.
první zápasy bývají takové ošemetné.
Za týmem je bohatá příprava, přičemž
není úplně jasné, jak to bude vypadat
pro Večerník
v reálném zápase. Myslím si, že prvních
třicet minut to nebylo z naší strany úplně
ideální, moc šancí jsme si nevypracovali.
Varnsdorf zato tlačil ze standardních situyy Úvodní utkání sezóny bývají ací, jednu se mu podařilo proměnit. Od
spíše ubojovaná s minimem branek, té doby, co jsme srovnali skóre, jsme jako
ve Varnsdorfu padlo hned šest. Čím si by dostali druhý dech, začalo se nám lépe
vysvětlujete takovou gólovou úrodu? hrát, líp jsme běhali, zafungovala kom-

PŮVODNÍ
zpravodajství

Tomáš KALÁB

po třech minutách nedal Bártovi přesnou
střelou k tyči šanci Bláha – 2:3. Naděje na
určitý bodový zisk jim vydržela jen další tři
minuty, když další brejkovou situaci zužitkoval po zpětné přihrávce Matoušek, který
tak pokračuje ve svých střeleckých hodech.
Utkání se pak už v relativním poklidu pouze dohrávalo.
(tok)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
binace. Poločas byl 1:1, což bylo dobré,
a do druhé půle jsme šli s tím, že chceme
zvrátit průběh utkání na naši stranu, že si
chceme odvézt tři body. Dali jsme čtyři
hezké góly a vyšlo nám to.“
yy Terén tedy umožňoval i počátkem jara kombinační hru?
„Toho jsme se popravdě trochu báli,
vzhledem k počasí jsme se na přírodní

PtQt
trávu v Prostějově moc nedostali. Nevěděli jsme, jak to bude vypadat na severu
Čech ve Varnsdorfu, ale hřiště nás mile
překvapilo. Kvalita trávníku byla nad
moje očekávání, takže na něm hrát šlo.“
yy Dal jste dva důležité góly, které
otočily stav utkání, který byl podle vás
důležitější?
„Oba bych považoval za stejně důležité. Jak jsem se zmínil, do třicáté minuty
jsme byli takoví malátní a vyrovnávací
branka nás nakopla. Druhý gól jsme naštěstí dali na začátku druhého poločasu,
takže oba bych viděl jako důležité. Obrat
jsme potvrdili třetí brankou, kdy jsme,
myslím, už věděli, že si můžeme odvézt
tři body.“
yyVaše první branka byla z penalty,
jak padla ta druhá?
„Akce šla po levé straně, dobře to tam
vyřešili Michal Zapletal s Honzou Koudelkou, který přihrával pod sebe, já jsem
míč trefil takovým halfvolejem a prostřelil brankáře.“
yy Jak cenné jsou podle vás tři
body před domácím těžkým zápasem
s Duklou?
„Samozřejmě velmi, když se podíváte na
tabulku, mezi prvním a desátým týmem
byl rozdíl nějakých sedm osm bodů.
Tyto tři body nám pomohly k tomu,
abychom byli trochu více v klidu a drželi
se v tabulce stále nahoře.“

fotbal
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ZIMNÍ POSILY ESKÁČKA
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PROSTĚJOV Téměř stejný tým
a nepochybně stejné ambice jako
v podzimní části Taková je pozice
prostějovského eskáčka, které po
dvanácti kolech Fortuna:Národní
ligy drželo skvělou pátou příčku.
A co tedy od něj na jaře čekat?

Michal SOBECKÝ

Útok na přímou špici druhé nejvyšší soutěže spíše ne. Ale určitě
je namístě uvažovat o udržení páté
příčky. V přípravě tým ukázal, že
chce hrát aktivně, útočně, že umí
zakombinovat. Jako silná stránka
se ukázaly standardní situace. Jen
u těchto tipů ale nechceme zůstat
a zkusíme odhadnout, jak dále

-$.729,'Ì9(þ(51Ì.
11.. FC HRADEC KRÁLOVÉ
2. FK VIKTORIA ŽIŽKOVV
33. FK DUKLA PRAHA
4. SK LÍŠEŇ 2019
5. 1.SK PROSTĚJOV
6. MFK CHRUDIM
77. FC VYSOČINA JIHLAVA
8. FK FOTBAL TŘINECC
99. FK BLANSKO
10. FK VARNSDORF
11. FK ÚSTÍ NAD LABEM
11
12. FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
AŠIM
Š
13. FC MAS TÁBORSKO
14. FC SLAVOJ VYŠEHRAD
ADD

budou vypadat výsledky a výkony
eskáčka.
Zaprvé umístění. Prostějov byl
na podzim pátý, což je skvělé postavení. A sportovní redakce Večerníku se domnívá, že si výběr
kouče Šustra postavení udrží, když
nasbírají přes 35 bodů. Na týmy
před sebou nebude ztrácet mnoho,
rozestup od prvního celku tabulky
ale bude už znatelný.
Celkově Prostějov na jaře ještě
o něco zlepší produktivitu. Bezbrankových zápasů ubude, pokud
vůbec nějaké přijdou. Stejně tak
ubude žlutých karet. Prostějovský
tým sází spíše na šikovnost a rychlost než na tvrdou hru, což se nepochybně promítne i v téhle oblasti. Žlutých (a červených) karet
udělených prostějovským hráčům
ubude.

Michal SOBECKÝ

yyJak byste zhodnotil právě nedávno skončenou zimní přípravu?
A jak do ní zasáhl koronavirus?
„Tak samozřejmě omezení jsou
velká. Na druhou stranu jsme absolvovali před každým zápasem

brankáø

předchozí týmy: Valašský FC, Sigma Olomouc, Fotbalový klub Jablonec
n. N., SULKO Zábřeh, FK Čáslav, FC Baník Ostrava, SK Dynamo České
Budějovice, FK Fotbal Třinec, Bohemians Praha 1905, MFK Frýdek-Místek
podzimní bilance: MFK Frýdek-Místek, MSFL (11 zápasů / 929 minut /
3 čistá konta)
Miloslav Bréda odešel, kdo na jeho místo? Odpověď se nabídla ve
velezkušeném Bártovi, který má minuty i z nejvyšší české soutěže. Měl
by být rovnocenný kolega Filipu Muchovi, v přípravě potvrzoval své
kvality. Mrzet ho může pouze gól ze zápasu proti Blansku, který dostal
z nultého střeleckého úhlu. V jarní premiéře šel hned do branky.

Jan KOUDELKA
rok narození: 1992
ro

]½ORzQÉN

předchozí týmy: SK Líšeň, FC Boskovice, SK Sigma Olomouc, FC
Vysočina Jihlava, Sulko Zábřeh, FK Blansko, 1.SK Prostějov, MFK Vyškov,
FC Zbrojovka Brno
podzimní bilance: FK Zbrojovka Brno, F:L (7 zápasů/217 minut/0 branek)
Známého plejera snad netřeba představovat. „Koudy“ v minulých
sezónách za Prostějov opakovaně nastupoval a prezentoval se rychlou,
nebojácnou hrou, schopností kombinovat i střelami. Pro Prostějov jde
i o důležitého rozehrávače standardek. Od navrátilce z brněnské Zbrojovky se očekává, že bude oporou směrem dopředu a mozkem většiny
útočných akcí.

Tomáš ZLATOHLÁVEK
T
útoèník

předchozí týmy: SK Sigma Olomouc, FK Fotbal Třinec
podzimní bilance: FK FotbalTřinec, F:NL(7 zápasů / 286 minut / 0 branek)
Výrazný postavou i výkony. Takový by měl být nový útočník Tomáš
Zlatohlávek. Byl (spolu s Dominikem Straňákem, který však zatím není
oficiálně Prostějova) fakticky jediným hráčem, který uspěl na testech.
Zdobit by ho měla fyzická hra, očekává se ale, že přispěje i gólově. V závěru přípravy ze zdravotních důvodů nenastupoval.

Å&KFHPHXGUçHWVRXĀDVQpSőtĀN\
FtOHPiPHY\VRNR´
EXUFXMHåpIHVNiĀND
)UDQWLåHN-XUD
testy a musím
zaklepat, že
jen minimum
hráčů bylo nakažených. Tak-ějak
že jsme to nějak
zvládli. Pracujeme
s tím a bojujeme na všech frontách.
Jinak příprava proběhla dobře, myslím třeba herně. Jsem přesvědčený,
že připraveni jsme a že to zvládneme. Že jaro zvládneme minimálně
tak dobře jako podzim.“
yy Kdybyste měl zhodnotit
tým, který nastoupí do jara: bude
oproti tomu podzimnímu silnější, slabší, jak vyznívání srovnání?
„Myslím si, že pracujeme kontinuálně, odešli tři hráči, dva přišli. Takže
tým zůstal z velké části pohromadě.
Trenéři měli zase daleko víc času během zimy pracovat na tom, jak chtějí
hrát, čím se chtějí prezentovat. Při
pohledu na tým – v žádném případě nebude slabší. Doufám naopak,
že bude o něco lepší, respektive že
bude více předvádět ten fotbal, který

rok narození: 1989
ro

rok narození: 2000
ro
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PROSTĚJOV Těžkou, přetěžkou
roli bude mít fotbalové eskáčko
na jaře 2021. Bude totiž obhajovat
povedený podzim, a to s týmem,
který je téměř totožný s tím podzimním. Zimní příprava přitom
napověděla, že mužstvo nečekají
lehké zápasy. A ať už se jednalo
o Blansko, nebo o Třinec, soupeři
ukázali, že je třeba počítat s každým, a to bez ohledu na aktuální
postavení v tabulce. Týmu ale
věří předseda eskáčka František
Jura. Pro něj jsou dosud prioritou nejvyšší mety. V exkluzivním
rozhovoru pro Večerník se ale
nepozastavuje jen nad ambicemi,
ale taky nad kvalitou týmu, zraněními nebo finanční situací, kterou
nejen v Prostějově výrazně změnil
koronavirus.

Co ale hráči jako takoví? Za nejlepšího střelce tipujeme Jakuba
Matouška, který potvrdí podzimní
formu. Na záda mu budou dýchat
Jan Koudelka a Solomon Omale.
Omale dosud čeká na první soutěžní góly, nyní mu předpovídáme, že
vzhledem k časté střelbě nakonec
skóruje čtyřikrát. Věříme ovšem, že
se prosadí po standardkách nebo tečovaných balónech taky hráči jako
Šmehyl nebo Bialek. Hodně prostoru dostanou Štěpán Langer a Jiří
Spáčil. Příjemným překvapením
bude David Jurásek a také ze Sigmy
hostující Zlatohlávek. Na průlomové jaro čeká už konečně zdravý
talent David Píchal. V bráně se pak
budou brankáři točit nepravidelně,
o něco více šancí dostane podle nás
Filip Mucha. Ale zkušenost příchozího Bárty se bude rozhodně hodit.

Michal BÁRTA

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

po něm trenér chce. Slabší v žádném
případě ale nebude.“
yy Jak podle vás bude vidět to,
že někteří hráči moc nezasáhli do
přípravy? Ať už se jedná o Balu,
Zlatohlávka, Bialka. Hodně hráčů
bylo zraněných nebo nemocných.
Bude to tým ze začátku limitovat?
„Tak je to možné. Kluci, kteří dlouho nehráli – třeba Bialek v zápase
s Blanskem, tam bylo poznat, že
dlouho nebyl na hřišti – jsou mladí
chlapi, kteří se do toho určitě rychle
dostanou. Limit to může být, určitě
na tom ale nebudeme takto sami.
Spousta mančaftů to měla podobně.
Nechtěl bych se na to tedy vymlouvat. Kluci musí ukázat, že se do toho
dostanou rychle. A já věřím, že tomu
tak bude.“ >> dokončení na str. 36
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kovaně šikovnost. Totéž platí o Omalem, málokterý hráč si na této úrovni
troufne i na dva soupeře. Někdy to vyjde, někdy ne. Zároveň se však dostával
do řady šancí. Slušně se ale uvedl třeba
i takový Spáčil. Středová řada celkově
vyniká velmi kvalitními hráči po individuální stránce.
brana pak dostávala během
přípravy nejvíce zabrat, pořád
dokolečka tu byly nemoci, zranění,
koronavirus. Klasikou by ale měla
být dvojice zadáků Bialek–Schuster,
zaskakovat má neméně kvalitní Bala.
Na krajích se budou točit Sečkář, Machynek, Šmehyl nebo Stříž, který se
nejspíš definitivně stává specialistou
na defenzivu. Defenzíva disponuje

P

vším potřebným: dobrými hlavičkáři,
důraznými i tvořivými hráči. Schuster
dodává zkušenosti, takový Šmehyl
zase neskutečně rychlé nohy. A brankáři? Zejména Filip Mucha se uvedl
velice dobře. Trenér Šustr pak rozdělil čas spravedlivě mezi něj a Michala
Bártu. A ani ten nezklamal, i když nejspíš trochu lituje gólu v Blansku.
odtrženo, sečteno: když se vezme
dohromady tvrdá příprava, výkony v zápasech a aktuální kvalita týmu,
který je mladý a má potenciál mít
energii i v koncovkách, vychází nám
solidní možnost na potvrzení dobře
odehraného podzimu. Ba co víc, na
vylepšení páté příčky. Tým na to rozhodně má.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Zimní přestávku využil i na krátké
testování v prvoligové Mladé Boleslavi, prozatím se na Hanou vrátil,
ovšem interes prvoligových klubů
přetrvává.

KUiÿVNiNDULpUD
 )& 9LNWRULH 3ĝHURY ² 
6LJPD 2ORPRXF ²   6.
3URVWčMRY RG

&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
V podzimní části nastupoval především jako střídající hráč. Poctivý
pracant ve středu pole si ovšem pomalu buduje silnější pozici. Na co
to bude stačit?
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vyžadují nelehká řešení a kroky. Nezbývá než se s tím vypořádat. Trošku
odbočím, hlavně aby se do hry vrátili
nejen dospělí, ale aby začaly trénovat
děti. Pro mě je daleko důležitější právě
návrat dětí ke sportování.“
yyZmínil jste mládež. Za „A“ tým
eskáčka nastupuje hned několik
odchovanců, ať je to Machynek,
Píchal, Zapletal. Co to podle vás
říká o klubu?
„To je naše cesta, kterou jsme už nastartovali. My jsme věděli, že se jednou
k těmto hráčům dostaneme. Jiná cesta
není. Teď se na to soustředíme snad
ještě víc. Chceme pracovat na odchovancích, musíme docílit v rozumné
době toho, že klub bude samofinancovatelný tím, že bychom posunovali
některé hráče výše. Jsem rád, že ti kluci

tu jsou a že se prosadili. A věřím, že
tomu tak bude i do budoucna.“
yyNa lavičce už je rok trenér Pavel Šustr. Jak moc jste zatím s jeho
prací spokojený?
„Jsem. (úsměv) Někdy máme
samozřejmě rozdílné názory. Ale je
tím, co jsme potřebovali: umí pracovat
s mladými, je vidět, že mančaft chce,
je vidět, že je hladový. A hráči plní, co
po nich požaduje. Jsem spokojený se
stylem a s tím, jaký předvádíme fotbal.
Samozřejmě může se stát cokoli, třeba
série proher. Chci ale říct, kdyby se to
nedejbůh stalo, tak jsem rád, že zde
máme právě trenéra Šustra. Myslím si,
že odvádí dobrou práci, na fotbal se dá
dívat. To jsme chtěli a potřebovali.“
yy Máte nějaký tip, kolikátý nakonec Prostějov skončí? A je dán

nějaký limit bodů, od kterého si
řeknete, že jste spokojený, sezóna
byla úspěšná?
„Dívejte se, já to říkal pokaždé, co
jsme ve druhé lize. A pokaždé jsem
dostal naloženo od novinářů. Ale
řeknu to znovu, my máme ambice být
nahoře, každý klub musí mít takový
cíl. Dříve se nám to nepovedlo, byli
jsme osmí devátí. Chceme ale udržet
nynější příčky, když budeme do pátého místa, bude to krásné. Věřím, že
na to máme. A já budu chtít, abychom
se tam dostali. Je to ale přání, fotbal je
totiž nevyzpytatelný. Nikdy nevíte, co
se v něm stane. Ale cíl tu je, konkrétně
páté místo. A kdybychom nasbírali
dvacet bodů jako na podzim, tak jsme
na čtyřiceti bodech! A to je hranice,
které chceme dosáhnout.“

14. kolo sobota 13. 3., 14:30 1. SK Prostějov – FK Dukla Praha (0:0)
15. kolo čtvrtek 18. 3., 14:00
FK
F Viktoria Žižkov – 1. SK Prostějov (2:0)
16. kolo sobota 3. 4., 16:30
0
1. SSK Prostějov – FC Sellier & Bellot Vlašim (3:1)
1
17. kolo neděle 11. 4., 16:30
FC
F MAS Táborsko – 1. SK Prostějov (1:1)
18. kolo středa 14. 4., 16:30
1. SK Prostějov – FC Vysočina Jihlava (2:1)
19. kolo sobota 17. 4., 17:00
FC Slavoj Vyšehrad – 1. SK Prostějov (0:3)
20. kolo sobota 24. 4., 17.00
1. SK Prostějov – MFK Chrudim (2:1)
21. kolo pátek 30. 4., 18:00
FK Ústí nad Labem – 1. SK Prostějov (1:0)
22. kolo středa 5. 5., 17:00
1. SK Prostějov – FC Hradec Králové (1:0)
23. kolo sobota 8. 5., 17:00
1. SK Prostějov – SK Líšeň 2019 (2:2)
24. kolo sobota 15. 5., 17:00
FK Fotbal Třinec – 1. SK Prostějov (2:2)
25. kolo sobota 22. 5., 17:00 1. SK Prostějov – FK Varnsdorf (4:2)
26. kolo sobota 29. 5., 17:00
FK Blansko – 1. SK Prostějov (1:1)
Poznámka: v závorce je uveden podzimní výsledek
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yy Jak hodnotíte zimní přípravu? Byla hodně náročná?
„To je těžký. Podle mě zimní přípravu nemá žádný hráč úplně rád, ještě
když trvá dva měsíce. Navíc v době,
kdy se pořádně přáteláky hrát nemohly – první liga začala dřív a zbytek stál. Nebylo s kým hrát. My jsme
ale potrénovali docela dost, měli
jsme tam dost času a dost věcí k potrénování, než se hrál druhý přátelák.
První jsme hráli hned, ale před těmi
dalšími jsme měli nějakou pauzu, ve

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

které jsme dost potrénovanovali. Dělali jsme hodně věcí
do zápasů. Za mě je zimní
imní
příprava horší v tom, že je
na umělce, a to kvůli kolenům, kvůli všemu. Všechno
echno
to trochu jinak na umělé
trávě funguje. Už se hlavně
těším, až začne soutěž.“
yy Zimní příprava
va pak byla
letos opravdu zimní.. Nebyli z vás
občas sněhuláci na hřišti?
řišti?
„Moc ne, sníh mi nevadil.
evadil. Hřiště
bylo nachystané super,, horší to bylo
s počasím. Chvíli byloo minus patnáct, pak minus sedmnáct,
mnáct, potom
zase plus deset. Pro tělo
ělo to nebylo
jednoduché. Ale jinakk si myslím,
že jsme měli všechno nachystané.
Ale je zima, musí se počítat
očítat s tím,
že tu v Česku občas ještě
ště je.“
yy Přišlo mi, žee jste se
v prvních dvou přípravípravných zápasech trápil.
rápil.
Pak jste ale šel herněě nahoru...
„Cítil jsem, že to neníí úplně dobré,
taky jsme se o tom bavili
vili s trenérem.
Moc jsem toho za předchozí
edchozí půlrok
nenahrál, spíše jsem střídal. Neměl
jsem tedy moc velké zápasové vytížení. Pro mě tak v přípravě bylo dobré, že jsem mohl odehrát v zápasech
poločas nebo i celý zápas, abych se
do toho zpátky dostal. Pak už jsem
se i sám cítil dobře. Na sobě prostě

PROSTĚJOV Jako zpátky doma si musí připadat Jan Koudelka
(na snímku). Po půlroce v Brně se vrátil do Prostějova a během
zimní přípravy se postupně v hierarchii eskáčka zařadil tam, kde
by měl při svých zkušenostech a kvalitách být, tedy mezi klíčové
hráče. Jako jediný pokořil soupeřova brankáře více než jednou,
jeho přínos pro tým by ale měl být i o něčem jiném než jen
o střílení branek. V jeho osmadvaceti letech by se mělo jednat už o lídra mladého týmu, který bude hlavní oporou jak
ve střelbě, tak v kombinaci a mezihře.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Nejlepší podzimní střelec eskáčka,
skvěle zapadající do nové koncepce
týmu. I na jaře na něj bude trenér
hodně spoléhat.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Typově moderní střední záložník
s funkčností na obou pólech hřiště
s dobrou kopací technikou, exekutor standardních situací.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Na podzim nastupoval i v základní sestavě, hráč s dobrým držením
míče, střelba zatím ke gólovému
úspěchu nevedla.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Zatím spíše nahrávač a tvůrce
gólových situací. Rychlý křídelní
záložník s tahem na branku našel
jako host ze Zbrojovky uplatnění.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Univerzální záložník, který nevynechá příležitost ke střelbě, jeden
z prostějovských odchovanců se
ukazuje jako srdcař.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Po sérii zdravotních potíží musel
naskočit za zraněného Bialka, kterého na stoperu dobře zastoupil.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Zkušený hráč, bývalý reprezentant
a šampion v malé kopané. Rychlostní typ s výborným zakončením
by měl být v jarní části mozkem
mužstva.
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Charakteristika:
Na jaře se bude snažit navázat na
úspěšný závěr podzimu, kdy dobrými náběhy podporoval ofenzivní
činnost.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Spolehlivý obránce, který předvedl
i cit pro podporu brejkové situace,
si v zimě doléčoval zranění ze zápasu v Hradci Králové.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Zkušený pravý obránce, na podzim dostal dostatek prostoru, silný
především ve hře dozadu.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Brankář s prvoligovými zkušenostmi, který se vrací do profesionálního fotbalu se silnou motivací
pokračovat v kariéře.
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Charakteristika:
Útočník z olomoucké líhně má být
jedním z útočného dua dvacetiletých mladíků a zúročit poslední
zkušenosti z Třince.

KUiÿVNiNDULpUD
6LJPD2ORPRXF ² ).)RWEDO7ĝLQHF  6.3URVWčMRY RG


hostování ze Sigmy Olomouc
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Je před ním zatím největší příležitost usadit se v základní sestavě,
k rychlosti by měl přidat ještě přesnost při zakončení.
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Stadion:
Internetové stránky:
Stadion Za Místním nádražím
www.1skprostejov.cz
Kapacita:
3500 míst
Založení klubu:
1904 Rozměry hrací plochy: 105×68 m

modrá, bílá
1. SK Prostějov Klubové barvy:
Nike
Eskáčko Vybavení:
Česká republika Domácí sada dresů:
modrobílý pruhovaný dres,
Prostějov
modré trenýrky – modré štulpny
Telefon:
602 727 127 Venkovní sada dresů:
fosforověžlutočerný dres,
E-mail:
černé trenýrky – černé štulpny
sekretariat@1skprostejov.cz

Název:
Přezdívka:
Země:
Město:

„Nevím, co v této době těžké
(úsměv) „Nevím
mě začátek bude nároččekat... Podle m
ný pro všechny nejen kvůli terénu, ale
žádný tým dopředu neví,
i koronaviru, žá
kolik bude mít
mí nakažených. Já doufám, že se to vvyhne všem, abychom
normálně hrát. Ale to neovlivmohli normáln
níme. Čekám prostě, že to bude pro
všechny těžké. A moje pozice v týmu?
Bavili jsme se s trenérem, že bych měl
se snažit co nejvíbýt lídr týmu. Budu
B
ce klukům pomoct
pom a dělat maximum.
A to hlavně pro mančaft. Ne kvůli
osobním st
statistikám, ale hlavně
pro tým, aby
ab se nám dařilo a abychom pořád
pořá proháněli ty nahoře.“
yy Tak
Takže střelba, standardky
a kombinac
kombinace, to vše dohromady?
„Tak hlavně kombinace, na střelbu
i na standardky je tam dost šikovných
hráčů. Dobrou nohu má Kopřiva,
Jurásek i Zaple
Zapletal. Spíše je to na tom,
abychom se ddomluvili podle toho,
kdo bude mít větší ne chuť, ale spíše
formu, fazónu,
fazón tak to prostě bude
zahrávat. Nikdo
s tím problém
N
nemá.
Když se má kopnout stann
Kdy
dardka, vvždy se domluvíme, kdo
kope. Je důležité, abychom na
hřišti byli
b jeden tým.“
yyJak právě vidíte spoyy
lupráci
s kluky vepředu,
lup
s Matouškem, Omalem, Juráskem…
„Kluky znám. Sali je
skvělý hráč, vybojuje
spoustu balónů,
balónů je tvrdý, což je dobře
v prostředku. M
Maty je velice rychlý, to
nám dopředu pomůže,
když budeme
p
hrát rychle dopředu
a na brejky, na to
dop
je skvělý. Juras je šikovný levák, všichni jsou kombinační a techničtí. Takže
problémy bychom mít neměli. Spíš
jde o to, abychom to zvládali i v hlavách, protože fotbal hrát umíme.
Abychom se z toho prostě neposrali.“
(směje se)
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člověk pozná, když
najednou půl roku skoro nehraje. Když jsem odcházel z Prostějova, tak jsem
odehrál všechno. A pak jsem
přišel do Brna. Vím, že situace
tam byla taková těžká. Nedostal
jsem se do toho, nepředvedl jsem
to, co umím, moc šancí jsem totiž
taky nedostal. Pro hráče je problém,
když skoro půl roku pořádně nehraje.
Na jednu stranu jsem tedy i byl rád,
že příprava byla trošku delší, že jsem
si mohl zpátky zvyknout na hru a že
jsem na hřišti dostal prostor, abych
si zvykl zpět na to, že můžu v zápase
dostat větší porci minut než třeba jen
patnáct dvacet.“
yy Začíná fotbalové jaro. Co od
něj čekáte, jakou máte pak představu o roli v týmu?
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jestli se tedy nějaký vyložený snajpr
nenajde. I když máme Matouška, který
má dobře našlápnuto, aby mety deseti
branek dosáhl. Mužstvo je připravené
dobře, já mu věřím a těším se na zápasy.
Hlavně se ale těším na diváky, to je alfa
a omega celého sportu. Bez diváků je to
prostě o ničem.“
yy S diváky souvisí i příjmy klubu. Jak moc je celkově koronavirus
ovlivnil, jak moc oddíl tratil?
„Tak bojujeme s tím... Přišli jsme
o spoustu peněz, nejen od sponzorů,
ale také od samospráv, které krátí
svoje dotační programy do sportu. Je
to problém, ale musíme vydržet. Nejsme sami, všichni jsou na tom stejně.
S tím, že se budeme muset uskromnit
a všichni musí jít s odměnami dolů, se
je třeba smířit. Prostě těžké situace si
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>>pokračování ze strany 35
yy
Jaká bude největší zbraň
eskáčka na jaře?
„Podle mě to bude variabilita. Umíme
rozhodnout zápasy, přecházet na
různé systémy, umíme pracovat na
sobě, z mužstva je cítit hlad. A hráči,
které vidím, mohou rotovat na pozicích. Myslím si, že to bude jeden
z našich stěžejních plusů. A věřím
s tím, jak kluci předvádí chuť do hry,
že to ukážou i v zápasech o body.“
yy Vidíte tam naopak nějakou
výraznou slabinu?
„Tak samozřejmě se můžeme bavit
o tom, že bychom potřebovali útočníka,
který dá deset gólů. Já ale věřím, že se
do toho zapojí Honza Koudelka a taky
někteří další kluci, pokud budou zdraví,
především Píchal a Zlatohlávek snad
góly dávat budou. (pousměje se) Jinak si
myslím, že brána je v pořádku, obrana
taky, v záloze vidím dobrou konkurenci. Musíme se prostě o ty góly podělit,
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Nejzkušenější hráč současného
kádru, stoper s velkým přehledem
a předvídavostí. Mladí spoluhráči
se od něj stále mají co učit.

D

Jan Koudelka. Tomu se v přípravě zase
tolik nedařilo. Byl vidět při kombinaci,
to ano, méně ale ve střelbě a individuálních akcích. Jeho výkony ale s přibývajícími zápasy rostly. Zlatohlávek se
moc nepředvedl, většinou ho zdravotní
stav do hry nepustil. A totéž platí o Píchalovi. U něj se právem má čekat větší
přínos týmu než v minulých letech, kdy
byl stále ještě náctiletý. Právě o útočné
řadě pak opakovaně zaznělo, že zde je
ještě rezerva.
odně se ale čeká ve hře směrem
dopředu i od zálohy. Zejména
krajní záložníci výrazně v přípravě
přispívali, obrovskou silou disponuje
rychlík a střelec Matoušek, skvěle se jevil Štěpán Langer, který ukazoval opa-
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post: obránce
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
I během přípravných utkání dokázal svoji univerzálnost v defenzivní
činnosti. Jeden z obránců s gólovým
citem.

KUiÿVNiNDULpUD
 +). 2ORPRXF ² 
6LJPD 2ORPRXF ²  6RNRO þHFKRYLFH ²   6.
3URVWčMRY RG
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post: obránce
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Po nepříliš vydařené podzimní části se bude snažit navázat na úspěšný loňský příchod na Hanou.
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Opora zadních řad, dobře předvídá herní situace. Vypracoval se
v oporu zadních řad, nesbírá karetní tresty.
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ANALÝZA
MICHALA
SOBECKÉHO

žené na dobrém pohybu, kombinační
hře i dlouhých nákopech po čarách,
kde eskáčko oplývá nemalou kvalitou
v záloze.
ostáváme se tak k jednotlivým
řadám. Co od nich čekat? Asi nejvíce otazníků visí nad útokem. V něm
by měli nastupovat zejména talentovaní mladíci Zlatohlávek a Píchal, které
má doplňovat a zásobovat navrátilec

N

520$1%$/$
/$

ěco mohla naznačit i uplynulá
příprava. Tým v ní odehrál pět zápasů, tři vyhrál, jeden prohrál a jednou
zremizoval. Je přitom třeba podotknout, že ani s jedním soupeřem nevyhořel, to ani zdaleka. Na druhé straně
s výjimkou Slovácka „B“ neměl ani
nad jedním výraznou herní převahu.
Velkou část zápasů však tým dokázal
předvádět aktivní pojetí fotbalu zalo-

Pouhé tři měsíce si druholigoví fotbalisté letos oddechli od soutěžních zápasů. Už o uplynulém víkendu se kolečko zápasů opět naplno roztočili. I když s přibývajícími zákazy si možností vykonávat
svou činnost a profesi nemůže být jistý nikdo. Ani fotbalisté. Pokud
ale přistoupíme na předpoklad, že profesionální soutěže dále pojedou, máme před sebou řadu otázek. A ta nejzásadnější, která se týká
prostějovského fotbalu, zní: jak si tým Pavla Šustra na jaře povede?
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post: obránce
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&KDUDNWHULVWLND
Charakteristika:
Odchytal většinu podzimní sezóny, kdy se stal brankářskou jedničkou, kterou se bude snažit obhájit
i na jaře.
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rozhovor večerníku

Syn slavného Zbrojováka a bývalý kapitán eskáčka Karel Kroupa
má za sebou první půlrok ve funkci sportovního manažera
PROSTĚJOV Jeho otec byl vyhlášen Zbrojovákem století, on sám
se stal v závěru kariéry ikonou
prostějovské kopané. Vysoká postava jej předurčovala být dobrým
hlavičkářem, však také branky
hlavou byly jeho oblíbenou disciplínou. Bývalý kapitán eskáčka
Karel Kroupa (na snímku) v hanáckém klubu zůstal a proniká
tak do tajů sportovního managementu. S profesionálem každým
coulem, vůdčí osobností kabiny
a hráčem s korektním přístupem
k médiím jsme si tentokrát povídali nejen o jeho nové roli, dalších
profesních vyhlídkách, ale i o fotbale obecně, co jej kromě covidu
v české kotlině v současnosti trápí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Jak se s půlročním odstupem
ohlížíte za svou hráčskou kariérou?
„V hlavě mi to už přepnulo do funkcionářské polohy, i když ještě hraji
krajský přebor za Svratku Brno. Vrcholová kariéra je aůe uzavřenou záležitostí. Díky pozvolnému přechodu do nové role a tím, že fotbal na
nějaké úrovni stále hraji, nebyl přechod nijak zlomový. Na nějaké deprese to určitě nebylo. (úsměv) Když
vidím kluky, jak se chystají před zápasem, je cítit zápasové napětí a soustředění před zápasem, tak v tu chvíli
mi fotbal hodně chybí. Nejraději
bych sundal civilní šaty a šel s nimi
na hřiště. To tam samozřejmě vždycky je a ještě nějakou dobu bude.“
yy Jak se sžíváte s novou rolí v klubu?
„Během posledního půl roku své
aktivní kariéry jsem měl to štěstí, že
jsem už mohl nakouknout pod pokličku fotbalového managementu.
Takže jsem tak nějak volně přešel
z hřiště do funkce sportovního manažera, ale pořád to beru tak, že jsem
učedník na začátku funkcionářské
kariéry. Po půl roce jsem ale zase
o kousek dál. Přínosem samozřejmě
je, že se mohu dívat na práci Ládi
Dudíka a ostatních a učit se tomuto
‚řemeslu‘. A samozřejmě přicházet
s vlastními poznatky a zkušenostmi,
které jsem za léta ve fotbale posbíral.“
yy Na hřištích vrcholového fotbalu jste strávil dvaadvacet let,
z toho víc než čtvrtinu doby v Prostějově. Dělíte vy sám svoji kariéru na dobu „před Prostějovem“
a v Prostějově? Šest let v jednom
klubu je přece jen dlouhá doba...
„Určitě to dlouhá doba je a na rovinu
říkám, když jsem v roce 2014 přijel
do Prostějova, sedl si s Františkem
Jurou na stadionu a říkali si první
nástřel, co bychom od sebe očekávali, tak jsem netušil, že v Prostějově
nakonec strávím jako hráč šest let.
A poté se tady budu funkcionářsky
dále rozvíjet. Opět se ukázala stará
pravda, že vše špatné je k něčemu
dobré. Musel jsem tenkrát odejít ze
Zbrojovky a v tu chvíli se naskytla
příležitost v Prostějově.“
yy Během prvních tří čtvrtin své
hráčské kariéry jste prošel kluby
zvučných jmen, hrál jste nejvyšší soutěž, byl jste na Slovensku,
v Turecku, byl jste ale jedním
z mnoha hráčů týmu. V Prostějově jste sice hrál nižší soutěže,
na druhou stranu jste se stal bez
nadsázky ikonou prostějovské-

ho fotbalu. Co je pro vás v tomto
srovnání cennější?
„Vážím si toho, kam jsem to v Prostějově dotáhl, a že jsem tu možnost
měl. Za svou kariéru jsem toho prošel
dost a netušil jsem, že ve čtyřiatřiceti
letech, kdy jsem přišel do Prostějova,
ještě odehraji šest let. Nenapadlo mě,
že tak dlouhou dobu ještě strávím
v jednom klubu ve třetí a druhé lize.
Určitě toho nelituji a jsem tomu rád,
jak konec mojí hráčské kariéry dopadl. Prostějov neřadím pod Zbrojovku, ale na stejnou úroveň, pochopitelně tu nejvyšší. Přitom Zbrojovka
mě fotbalově vychovala a přivedla
k velkému fotbalu.“
yy Zmínil jste svoje účinkování ve
Svratce Brno, je samozřejmě smůla, že v době, kdy byste ještě týmu
v krajském přeboru mohl něco
dát, amatérské soutěže stojí...
„To bychom zabrousili na téma covidu, nedá se nic dělat. Já si teď akorát
kopnu do balónu se synem, kterého
se snažím udržovat, aby nepřišel
o kvalitní průpravu. Plnohodnotný
trénink jsem ale už dlouho neabsolvoval.“
yy Jakou máte vlastně ve Svratce
bilanci? Předpokládám, že nastupujete na hrotu?
„Jakmile jsem skončil v Prostějově,
odehrál jsem tam v podstatě půl
roku. Za tu dobu jsem vstřelil nějakých pět gólů, mám pár asistencí.
Ostatní hráči se na mě zaměřují,
ale já přišel do této soutěže pořád
s dobrou tréninkovou průpravou,
což bylo znát.“
yy Jakou má jihomoravský krajský přebor úroveň?
„Krajský přebor okolo Brna je poměrně kvalitní soutěž, byť se to možná nezdá. V klubech je hodně hráčů
s ligovými zkušenostmi, takže zápasy určitou kvalitu mají.“
yy Vydal jste se momentálně na
dráhu fotbalového funkcionáře,
uvažoval jste i o trénování?
„Když se pohybuji okolo týmu, komunikuji s trenéry a jsem svědkem
příprav na to, aby tréninky byly kvalitní, člověka to samozřejmě napadne. Rád bych svoje zkušenosti předal
přímo na hřišti. Do budoucna to
určitě nevylučuji. Chci si rozšířit obzory a přihlásil jsem se na trenérskou
licenci ‚A‘ pod hlavičkou UEFA, takže uvidíme, co budoucnost přinese.
Hlavní je zůstat kolem fotbalu.“
yy V čem spočívá vaše nová role
v klubu?
„Snažím se být klukům nablízku,
aby viděli, že existuje propojení
mezi klubovým vedením a týmem.
Považuji za důležité, aby kluci cítili,
že vedení drží s nimi. Snažím se být
na trénincích a mám tak i možnost
už takto neformálně předat klukům
nějaké poznatky a postřehy, které
považuji za užitečné.“
yy Jaká je vlastně vaše pracovní
náplň?
„Je to hlavně o sledování hráčů, vytipování hráčů, kteří by se hodili
typově a povahou do týmu, stálý
kontakt s hráči. Beru to tak, že si do
určité míry stále hledám svou pozici.
Snažím se vstřebat co nejvíce informací od Ládi Dudíka, protože on
má v tomto ohledu velké zkušenosti. Jezdíme samozřejmě i na zápasy
ostatních týmů sledovat hráče, o něž
máme potenciální zájem. U nižších
soutěží je to teď logicky problém.
Druholigových zápasů jsem viděl
dostatek, teď se kromě přátelských
zápasů rozjede liga, takže mě lidi uvidí na více zápasech.“ (úsměv)
yy V Prostějově bylo pravidlem
stavět tým na mladých hráčích,

v ideálním případě odchovancích
klubu, vhodně doplněných zkušenými ostřílenými fotbalisty. V posledním roce se sází mnohem víc
na dravé mládí, přičemž zkušení
postupně odcházejí. Jde o záměr
a novou filozofii výstavby týmu?
„Je to určitý trend, dnes se hodně
hraje s mladými hráči, i my jsme potřebovali kabinu okysličit. Ještě v nedávné době běhalo po hřišti několik
hráčů přes pětatřicet let s bohatými
ligovými zkušenostmi, kromě mě
třeba Honza Polák nebo Tomáš Janíček. Omlazení kádru to určitě potřebovalo, postupně k tomu dochází. Ale i v tuto dobu máme v kádru
ádru
zkušené hráče jako je Aleš Schuster.
uster.
Nesmíme zapomenout na Martina
rtina
Suse, který by podle mě měl převzít
evzít
zodpovědnost v kabině, je u týmu
ýmu
srovnatelnou dobu, jako jsem byl
yl já.
Je to jeden z kluků, kteří klub hodně
odně
daleko posunuli.“
yy Když opustíme klubové proávno
středí, českým fotbalem nedávno
zahýbaly další aféry kolem pánů
necBerbra a Rogoze, které se koneccího
konců dotkly i týmu hrajícího
s Prostějovem druhou ligu. Jak
kého
vnímáte tyto neduhy českého
nkcifotbalu coby novopečený funkcionář?
lezly
„Doufám, že tyto věci, které vylezly
utlají.
tímto na povrch, se znovu neututlají.
očistí
Snad se fotbalové prostředí pročistí
mnou
novými tvářemi. Jde o nepříjemnou
nzozáležitost, na niž už reagují sponzotbalu
ři, nedávno odešel z českého fotbalu
jeden z významných sponzorů, to se
novit
stávat nesmí. Fotbal si musí obnovit
ebáli
čistou auru, aby se sponzoři nebáli
tbalu
své prostředky do českého fotbalu
vložit.“
yy Celosvětová pandemie samomozřejmě do fotbalu významněě zavou“
sáhla. Jak vidíte „pocovidovou“
ulárbudoucnost tohoto nejpopulárnějšího sportu?
„Pevně věřím, že covid nějakým způalové
sobem porazíme a že se fotbalové
ožné,
soutěže naplno rozjedou. Je možné,
že diváci byli v určitých směrechh fotžívají
balem až přesyceni, teď ale zažívají
žiku,
dlouhou dobu půstu. V okamžiku,
otně
kdy se budou moci plnohodnotně
vrátit na tribuny, se tam rádi vrátí.
První či druhá liga v televizi jim zase
nebudou stačit. Věřím tomu, žee diváků na fotbalových utkáních bude
zase hodně.“
yy Když se podíváme na český
eský
fotbal na evropské úrovni, vlajkoajkok už
vou lodí je pouze Slavia a pak
nkunic. Jaký máte pohled na konkuovérenceschopnost českého klubového fotbalu?
„Doufám, že právě díky Slavii svítá
na lepší časy. Proráží si cestu do zahraničí, díky ní se teď Evropa o český
fotbal více zajímá. Stejně tak se může
nároďáku povést udělat nějaký dobrý výsledek na evropském šampionátu, bude-li se tedy hrát. Myslím, že
by český fotbal mohl jít opět nahoru.
Jsme schopni generovat kvalitní talenty. Koneckonců na příkladu takového Simy vidíme, že třeba i tady
v Prostějově jsme schopni vygenerovat takové talenty, které mohou
rovnou do nejvyšší soutěže.“
yy Když už jsme u talentů českého fotbalu, zakončeme rozhovor
v osobnější rovině. Chystá se pro
české fotbalové trávníky už třetí
generace Kroupů?
„Syn má devět let, měl by si fotbal užívat, těšit se na každý trénink, jenže tohle už rok stojí. Je to jedna z věcí, která
mi kazí náladu. Je třeba se snažit, aby
tento promarněný rok mladé fotbalisty nepoznamenal do budoucna.“

Prostějov neřadím pod Zbrojovku, ale na stejnou,
nejvyšší úroveň. Přitom ta mě fotbalově vychovala
a přivedla k profi úrovni. Po příchodu do eskáčka
před sedmi lety by mě ale ani nenapadlo, že ještě
tak dlouhou dobu strávím v jednom klubu...

5VTQHGLÊRTQJT¾éGO÷UÊEGXG(0.5PÊOGMRQEJ¾\Ê\MX÷VPC(QVQ6QO¾w-CN¾D

vizitka
KAREL KROUPA
✓ narodil se 27. dubna 1980 v Brně
✓ bývalý profesionální fotbalista, aktuálně sportovní manažer 1. SK Prostějov
✓ je pokračovatelem fotbalové rodiny, jeho otec Karel byl slavný útočník
a reprezentant, získal titul „Zbrojováka století“
✓ právě ve Zbrojovce dělal první fotbalové krůčky
✓ v první lize debutoval 31. března 2001 v utkání Zbrojovky Brno proti Viktorii Žižkov
✓ kromě mateřského klubu oblékal dres Dukly Hranice, Mladé Boleslavi, Ratíškovic, Drnovic, Teplic, Zlína,
Kladna, tureckého Denizlisporu či slovenských celků Ružomberoku, Senice a Nitry
✓ 25. července 2014 odešel hostovat do 1. SK Prostějov, následně se stal kmenovým hráčem eskáčka a v klubu také v létě
2020 ukončil hráčskou kariéru
✓ v české nejvyšší soutěži odehrál 223 zápasů a spolu s tou slovenskou vstřelil 30 branek
✓ druholigová bilance činí 173 zápasů a 52 branek
✓ v evropských pohárech nastoupil do 2 utkání
✓ od léta 2014 působil v 1.SK Prostějov ve třetí a posléze druhé nejvyšší soutěži, za který odehrál 103 zápasů
a nastřílel 74 branek
✓ hned třikrát se stal nejlepším střelcem MSFL a v sezóně 2009/2010 byl společně s Černým a Chigouem
se 14 góly nejlepším kanonýrem druhé české ligy
✓ aktuálně se v Prostějově věnuje sportovnímu managementu, usiluje o trenérskou licenci
zajímavost: ještě v devětatřiceti letech byl v dubnu 2019 vyhodnocen hráčem měsíce Fortuna:Národní ligy

fotbal
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pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Za běžného režimu by byly všechny regionální kluby ve finální fázi
přípravy a veřejnost by už znala výsledky volebních valných hromad.
Situace je však zcela jiná a stále existuje daleko více otázek než odpovědí. Během března, kdy se opatření
ještě zpřísní, je však jasné, že návrat
na hřiště je nereálný. Nového či staronového vedení by se však region
dočkat mohl. Předchozímu vedení
totiž mandát skončil. „Dorazil nám
e-mail od vlády, který jasně uvádí,
že mezi výjimkami jsou také valné
hromady, ať už jakéhokoliv rázu.
Takže počítáme s tím, že snad už
nebudeme muset znovu šachovat
s termíny. První proběhla na Šumpersku, v polovině března je v plánu
zbytek okresů a jedenatřicátého by
měla proběhnout krajská,“ prozradil
sekretář Olomouckého krajského
fotbalového svazu Pavel Peřina.
Podmínky pro uskutečnění zů-

staly nadále stejné. Kromě povinných respirátorů a dvoumetrových rozestupů tak budou stále
všichni zúčastnění potřebovat negativní antigenní test, který nesmí
být starší než 3 dny. Ohledně testování však upozorňuje sekretář na
jednu důležitou věc: „Určitě je třeba, aby na to kluby myslely a situaci
řešily včas. Měli jsme nyní problém
s objednáním, protože jsou kapacity
víceméně plné a museli jsme na provedení testů týden čekat. Klubům
tak jistě doporučujeme zažádat si
o antigenní test dopředu. Samozřejmě by mohly i na vlastní žádost
v den hromady, ale ten už není zadarmo,“ doplnil sekretář KFS Olomouckého kraje.
Odložený termín valné hromady
Olomouckého KFS je tedy středa
31. března v 17.00 hodin, prezentace
startuje o půl hodiny dříve. Zasedání
se koná na adrese olomoucké ulici
třída Kosmonautů v sále BEA centrum (v přízemí). Kandidátní listiny
se uzavírají týden předem.
Podobná situace je i přímo na Prostějovsku. Odložená volební valná
hromada OFS Prostějov by měla
proběhnout již příští pátek 19.

Èechovice zkouší
systém EOS

Foto: internet

března od 17.00 hodin v kulturním
domě ve Smržicích. „Zatím nemám
zprávy o tom, že bychom museli valnou hromadu odkládat, ale také ještě nemám potvrzené, že ji můžeme
uskutečnit. Počítám, že to však bude
otázka nejbližších dnů a budeme vědět. Už by bylo dobré, aby opravdu
proběhly ve stanoveném termínu,“
prozradil sekretář OFS Petr Antoníček s tím, že i zde se na návrhy
kandidátů do výkonného výběru
včetně předsedy čeká do termínu
jednoho týdne před konáním valné hromady, tj. v tomto případě již
tento pátek 12. března.
Zájem o konání valných hromad je
evidentní. Zvolené vedení už nut-

ně potřebuje okres, stejně jako kraj,
neboť za současné situace nastává
řada problémů, které momentálně
nemá kdo řešit. Pro kluby tak jde
například o dotace, které v současné
chvíli nemá kdo schválit. Pro vedení
jde o různé úřední dokumenty, které
čekají na potvrzení.
Kromě valných hromad jsou však
oba sekretáři i rozhodčí k otázce
dohrání alespoň poloviny ročníku
stále optimističtí. „Zatím se jedná
stále pouze o měsíc, když to řeknu
takhle. My jsme počítali s tím, že
stejně by se nezačalo dříve než na
přelomu března a dubna. K dohrání poloviny ročníku potřebujeme
maximálně šest kol, u většiny sou-

těží je to ještě méně, takže i pokud
bychom začali na začátku května,
měli bychom na to osm víkendů.
Budeme určitě čekat, dokud to půjde, aby se soutěžní ročník alespoň
nějakým způsobem dohrál,“ doplnil sekretář KFS Pavel Peřina. „Teď
je jasné, že další měsíc se zřejmě nic
dít nebude, určitě se však bude snažit vedení FAČR sezónu nějakým
způsobem dohrát a stále na to i během těch tří měsíců bude dostatek
času. Snad se tedy ještě sejdeme na
trávnících. Hlavně ohledně mládeže je to velmi důležité, protože ty
potíže budou opravdu velké už teď,“
uvědomuje si také sekretář OFS
Petr Antoníček.

Fotbalisté Konice mají novou hymnu
KONICE „Hej, hej Konice, nikdo
není přece více!“ I tento slogan
zaznívá v nové hymně konických
fotbalistů.
Autorem chytlavého šlágru je Václav
Růžička, textem jej opatřil Miloš Ha-

Odpadají soustøedìní

Prostějov (jaf) - Krajské kluby byly
vedle drilu na domácí půdě zvyklé
i na krátká soustředění. Letošní ročník
se však bez nich s největší pravděpodobností bude muset obejít. Současné
podmínky stále nedovolují trénovat,
řeč tak nemůže být ani o pár dnech
soustředění. Kromě tréninků se vždy
jednalo také o utužení party, která je
nezbytnou součástí klubů. V letošním
prazvláštním ročníku se však kluby
zřejmě soustředění nedočkají.

PROSTĚJOV Stále se zhoršující situace sice dále boří plány
na návrat regionálního fotbalu na trávníky. Valné hromady
by se však i za těchto tvrdých opatření mělo podařit uskutečnit. Právě ty jsou totiž jako jedny z mála věcí podle vyhlášky
vlády povoleny. Termínových listin by se tak tvrdý lockdown
dotknout nemusel. Pravidla pro její konání zůstala také stejná.

PŮVODNÍ
zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

velka. K hymně vznikl už také vznikl
klip Miroslava Sklenáře. Od soboty
20. února je k vidění na Youtube,
konkrétně pak na kanálu studia VenDa Studio S.
Václav Růžička je coby muzikant

známý zejména díky svému působení
v kapele Rose band. Sám vydal tři autorská CD, klip k jeho písničce Kaktusy se objevil i na hudební stanici
Óčko. Většinu textů k jeho skladbám
mu píše právě Miloš Havelka. (mls)

Prostějov (jaf) - Novinky alespoň
mimo hřiště hlásí celek z I.A třídy Olomouckého KFS. Během zimní dlouhé
pauzy se v Čechovicích rozhodli pro
testování informačního systému EOS,
který by tak měl usnadnit komunikaci
i práci všem klubovým funkcionářům,
trenérům, hráčům i rodičům. Sytém
aktuálně prochází testováním u jednoho mužstva, pokud se osvědčí, přejde
na něj celá tělovýchovná jednota. Kromě webových stránek disponuje tento
systém také aplikací pro chytré telefony a v Čechovicích si od něj slibují
další posun a usnadnění práce.

REDAKCE
35267ħ-296.e+2
9(Ġ(51Ì.8
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PROSTĚJOVSKO
Poslední
naděje na dohrání kompletního ročníku jsou již minulostí.
Březnové zpřísnění opatření už
jednoznačně rozhodlo o tom, že
regionální fotbal se na trávníky
během dalšího měsíce nevrátí. A nikde není napsáno, že by
tomu během měsíce dubna mělo
být jinak. Loňský ročník skončil
anulovaný, v tom letošním stačí
odehrát polovinu zápasů, k tomu
však některé zápasy stále chybí,
navíc v každé soutěži je ten počet
odlišný. Tuto situaci si samozřejmě uvědomují také trenéři regionálních celků napříč soutěžemi.
Jaké šance se dávají dohrání alespoň podzimní části?

Jan FRÉHAR

Milan NEKUDA

FC Kralice na Hané
„Situace dobrá není. Nyní se zase
na tři týdny všechno zastavilo. Jen
těžko se dá odhadnout, jak bude
vše probíhat, jelikož nikdo vlastně
neví, co bude za měsíc nebo dva.
Odhlasovalo se, že pro ukončení
soutěží stačí odehrání poloviny,
jestli se však alespoň ta odehraje,
je nyní ve hvězdách. Celkově je pak

otázka, když bude někdo z klubů
v karanténě v jakékoliv soutěži, jak
se bude tato situace řešit. Budeme
se muset nechat překvapit.“

Pavel RŮŽIČKA
SK Lipová
„Ještě do předminulého pátku jsem
věřil, že by se během jara mohla
odehrát některá utkání. Dnes už
tomu upřímně nevěřím. Ta situace
není dobrá a moc to nevypadá. Rád
bych se mýlil, ale mám obavu, že se
neodehraje ani těch šest kol, které
nyní potřebujeme, abychom dosáhli více než poloviny ročníku. Pokračujeme tak v individuální přípravě,
ale start soutěží už moc nečekáme.“

Petr ULLMANN
Sokol Konice
„Sám nedokážu říct, jak to nakonec
dopadne. Všichni víme, že i ta nepatrná příprava se nyní na minimálně
tři týdny zastaví. Ta situace je teď
nejhorší, jaká tu kdy byla, takže se
asi ani nic jiného čekat nedalo. Celkově se dá počítat i s tím, že pokud
se to rozběhne, dohraje se těch pár
podzimních kol a hotovo. Je to celé
takové nešťastné. Přece jen se jedná

o dlouhodobou soutěž, nejen podzimní část. Kluci jsou teď nažhavení
a připravení, jenže je otázkou, jak
dlouho to může takto probíhat.
Sám už chvílemi v sobě tu motivaci
hledám, když všechno obvoláváte,
řešíte přípravu a pak ji můžete zase
jen zrušit.“

Lukáš KOLÁČEK
Sokol Čechovice
„Do předminulého pátku jsem byl
velkým optimistou a myslel si, že
by se mohlo odehrát alespoň něco
z jarní části. Nyní jím už nejsem.
Podle mého názoru je tam stále
prostor pro dohrání podzimní části.
Ohledně jarní části však neočekávám, že by se vůbec začala. Nyní tak
zůstaneme o další měsíc navíc u individuální přípravy a budeme věřit,
že od dubna už bychom snad mohli
i trénovat spolu.“

Jiří HON
Sokol Otaslavice
„Jelikož jsme se za dvanáct měsíců
posunuli maximálně z jedné roušky na dvě, nedokážu si představit,
co by se muselo stát, aby se soutěž
opět rozběhla. Nicméně bych byl

určitě rád i za to, kdyby se dohrála
alespoň podzimní část, kde chybí
pouhá tři kola. Ale zase na druhé
straně není nic důležitějšího než
zdraví nás všech.“

Jaroslav SVOZIL

TJ Sokol v Pivíně
„Už začínám být velkým pesimistou. Já si myslím, že se už nic neodehraje. Byl bych strašně rád, kdyby
ano. Ale taky by mi to přišlo především pro ty kluby na spodních
patrech tabulky hodně nešťastné
a je otázkou, zda je vůbec regulérní,
aby takto padaly. Řada klubů zbrojí, ať už případně na postup, či právě záchranu, a ta tři kola jen těžko
ukážou, zda se jim to podařilo. Raději bych to tedy anuloval a znovu
to spustil na podzim, až se situace
uklidní.“

Lubomír KELUC

FC Kostelec na Hané
„Já stále věřím, že se to ještě nějakým způsobem rozběhne. Určitě tam budou i tlaky na dohrání,
protože druhý anulovaný ročník
v řadě by už znamenal velké komplikace. Přece jen mužstev, které se

snaží o postup, najdeme celou řadu
a kdyby jim to druhý rok za sebou
uteklo tímto způsobem, mohou to
vzdát. Druhá otázka visí nad sestupy, jak na to budou kluby reagovat,
ta regulérnost může být taky narušena. Nabízelo by se i udělat jedno
kolo mezi první a spodní polovinou, kde by se určitě ukázalo, kdo
si zaslouží postup, ale také o patro
níže. Pevně však věřím, že se to nějak dohraje a od podzimu už budou
všechny soutěže probíhat normálně. Stále si stojím za tím, že sport
přece nemůže lidem uškodit.“

Ivo ZBOŽÍNEK
TJ Smržice
„Já bych ji osobně dohrál, ale moc
tomu nevěřím. Jestli budeme teď
celý březen zavření, tak to je zase
měsíc bez jakékoliv přípravy. S naší
politickou reprezentací je těžké
navíc ještě něčemu věřit. Na druhé straně oni jsou schopni všeho.
Doufám, že nám povolí alespoň trénovat, abychom si mohli zahrát, ale
jestli půjdou dohrát i soutěže, na to
vážně nedokážu odpovědět. Aby se
zase dohrály tři čtyři zápasy a podle
toho se řešilo postavení v tabulce,
mi přijde takové nešťastné. Těch
východisek ale zkrátka není.“

Michal ROCHLA
FC Dobromilice

„Doufám, že alespoň podzimní část
dohrajeme a soutěž se nějakým způsobem uzavře. Ať to skončí, jak to
skončí, tak to alespoň nějak dopadne.
Je pravdou, že kluci teď chodili poctivě běhat, ale během následujících
třech týdnů to mohou zase akorát
ztratit. Ovšem podle mého názoru
ten fotbal na vesnice zkrátka patří, navíc právě sport je podle mého názoru
velmi důležitý pro imunitu. Je otázkou, jak to bude vypadat, těžko říct,
stále to může dopadnout jakkoliv.“

Antonín POSPÍŠIL
Sokol Olšany u Pv.

„Už tomu upřímně přestávám věřit.
Po posledních dnech, kdy se ta situace spíše zhoršuje a ještě se přitvrzuje,
to moc reálně nevypadá. U nás se
sice jedná o jeden až dva zápasy, ale
v dalších soutěžích je to horší, a bůh
ví, zda nás vůbec na to hřiště ještě
do doby, kdy by se to stihlo dohrát,
pustili. Snad se to vrátí co nejdříve
do takového stavu, že alespoň sport
bude povolen, protože nulový pohyb určitě ničemu neprospívá.“
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Distanční pohár lukostřelců je minulostí
PROSTĚJOV Lukostřelba Prostějov patří k trvale nejúspěšnějším sportovním klubům v regionu. A potvrdila to i v Distančním
poháru. Jak už Večerník předeslal v minulém vydání, ten Český
lukostřelecký svaz uspořádal na přelomu ledna a února v šesti
kolech. Následovat měla eliminační nadstavba, nicméně na
tu už nedošlo, svaz celý seriál z důvodu epidemické situace
v zemi zrušil. Definitivně.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Na řadu tak přichází zhodnocení.
Konečné pořadí se stanovilo z celkových výsledků všech šesti kol.
A Prostějov nepochybně mohlo těšit, hned několik střelců se dostalo
na stupně vítězů. „Pohár hodnotíme
velmi pozitivně. Máme dva vítěze
kategorií, a sice Tomáše Valentu
a Elišku Koleňákovou. V mužích byl
na druhém místě Michal Hlahůlek

a na pátém Josef Křesala, dařilo se
taky Michalu Robovi nebo Elišce
Novotné,“ pochvalovala si předsedkyně prostějovského oddílu Magda
Robová. U většiny lukostřelců ale
nešlo příliš o překvapení, jak například Michal Hlahůlek, tak Eliška
Novotná patří dlouhodobě ve svých
kategoriích ke špičce.
Právě Hlahůlek se podle očekávání
do poslední chvíle pral o celkové
prvenství. Nakonec mu ale těsně
uteklo. „Tuhle zimní sezónu vzhledem k opatřením beru hlavně jako
přípravu na jaro, kde nás budou
čekat kvalifikace na olympijské hry.
Doufám, že již brzy dojde k alespoň částečnému rozvolnění situ-

&KUVCPéPÊRQJ¾TUGRTQUVąGNEGUVCNXÊVCPÚOTQ\RVÚNGPÊO

ace, které by mi hodně usnadnilo
tréninky,“ uvedl k poháru Michal
Hlahůlek, úřadující mistr ČR. Celé
klání si pochvaluje i Magda Robová. „Ze strany svazu to byl dobrý
počin, aspoň se lidi mohli udržet
v nějakém režimu, měli motivaci
trénovat, o něco šlo,“ řekla pro Večerník.

Spokojenost pak může vládnout
i s účastí. Nejen v dospělých, ale také
v řadě mládežnických kategorií byl
velký zájem, a tedy velká konkurence. „Pohár hodnotíme velmi dobře,
účastnilo se přes tři sta lukostřelců
z celé republiky. Samozřejmě ne
každý měl možnost v domácích
podmínkách střílet, na druhou stra-

Foto: internet

nu byla účast dobrá,“ vyjádřil se místopředseda lukostřeleckého svazu
David Špinar. Ten podle vlastních
slov doufá, že nic podobného jako
Distanční pohár už nebude třeba
zorganizovat. „Pokud jde o venkovní
sezónu, tak doufáme, že už to nebudeme muset opakovat on-line,“ poznamenal.

6W¿OHWUÇQXMËMDNWRMHQMGH

Biatlonistţm ale chybí sníh
PROSTĚJOV Amatérský sport
se dlouhodobě potýká se zákazy
a omezeními. Sportovci vesměs
nemají možnost své koníčky
provozovat. Dosud to ale úplně
neplatilo o biatlonistech. Ti z biatlonového klubu v Prostějově
využili tužší zimu, aby mohli
potrénovat na závody, kterých se
tedy snad ještě letos dočkají.
„Teď jsme využívali i Drahany,
když byl sníh. Dá se tam vyjet
k Repechám s děcky, protože ta
z padesáti procent jezdí klasiku.
Lze využít i toho, že po škole vy-

jedou s rodiči,“ prozradil Roman
Večeřa, předseda prostějovských
biatlonistů.
I individuální sport, jakým biatlon je, však přísná pravidla vlády
komplikují. Prostějovští biatlonisté
tak třeba už nemohou vyrazit do
Jeseníků, kde trénují. A omezuje je
pochopitelně i katastr obcí. „Teď
spíš s rodiči musí na individuální
trénink. O víkendu si tak každý vyjede sám, odděleně. Doba je prostě
taková,“ povzdechl si Večeřa.
Ani v období sportovního půstu
však nenechává s ostatními trené-

ry svěřence v klidu. „Je zde dost
cyklostezek, využíváme toho tedy
s kolečkovými lyžemi. Je to venku,
takže děti jsou kus od sebe, to je
v pohodě. Nebyly to tréninky, ale
bylo to tak, aby se aspoň čtyřikrát
týdně něco dělalo,“ konstatuje.
A nynější uzávěra? „Závodníci mají
tréninkové plány. Takže dobře vědí,
co mají dělat,“ usmívá se šéf oddílu
jednoho z nejpopulárnějších sportů v Česku.
(sob)
Exkluzivní rozhovor s Romanem
Večeřou čtěte v příštím čísle
Večerníku!

Aleš Novák byl s juniorskými
reprezentantkami ČR opětovně
na soustředění ve slovinském Mariboru
PROSTĚJOV Aleš Novák dělá ve
volejbalovém klubu VK Prostějov šéftrenéra mládeže a zároveň
je i svazovým koučem mládežnických reprezentantek České
republiky. Za posledních dvanáct
měsíců už několikrát vzal členky
národních výběrů různých věkových kategorií na odlišně dlouhá
soustředění do Slovinska. Což
platí i momentálně.
„Máme takový svůj azyl v Mariboru,
kde je krásný sportovní areál s veškerým potřebným zázemím na vysoké

úrovni. A hlavně tam holky můžou
normálně trénovat bez omezení,
což opakovaně využíváme za situace, kdy tohle u nás doma kvůli protikoronavirovým nařízením nejde,“
vysvětlil Aleš Novák hlavní důvod
balkánských kempů.
Na ten aktuální se do oblíbené destinace vydal s necelou dvacítkou juniorek ČR začátkem minulého týdne
poté, co na území naší země začal od
1. března platit přísnější lockdown
proti šíření viru. A za své tak vzala
i do té doby platná výjimka umož-

ňující přípravu aspoň studentkám
speciálních sportovních tříd.
„Dali jsme příležitost holkám, které
měly zájem v současné špatné situaci pro sportování mládeže neztratit
na další řadu týdnů kontakt s milovaným volejbalem. V Mariboru
se věnujeme komplexní přípravě
všeho tak, aby si z toho děvčata odnesla co nejvíc,“ informoval Novák
ze Slovinska, odkud se společně se
svěřenkyněmi tentokrát vrátil už po
jednom týdnu v neděli 7. března.
(son)

20110911702
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Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Příjemný pobyt,
ale zároveň také plný nejistoty.
Vyznavači windsurfingu, mezi
kterými je i Prostějovanka Kristýna Piňosová, závodnice-dorostenka, vyrazili před měsícem na
soustředění do Cádizu. Jenže nakonec se jejich pobyt protahuje.
„V lednu tam odjeli na soustředění.
Mělo trvat do 7. února, ale jsou tam
doteď! Jelikož je tady taková situace
a děti zjistily, že on-line výuku mohou
dělat i tam, tak se svaz tehdy rozhodl,
že se prozatím nevrátí. Než aby děti
přiletěly na týden zpátky a byly týden
doma, pak zase testy, letenky a celý
proces, tak tam zůstaly. Teď je všechno o testech na letišti, není jasné, které
děti budou muset ještě zůstat,“ poznamenala tak trochu rozpačitě Andrea
Piňosová, matka Kristýny.

I tuto akci jako v současné době
snad každou pohltila nejistota.
Uskuteční se v Cádizu vše tak jak
má? Jeden závod už tam zrušili. Jak
se později ukázalo, dorostenci se zápolení neměli dočkat. „Závod, který měly jet děti, nepovolili. Přitom
dospělé kategorie se normálně jely.
Nerozumím tomu,“ kroutí hlavou
Piňosová.
Nejen pro její dceru je to taky určitá škola, vzdálená od rodiny se
v patnácti letech musí prostě postarat sama o sebe. A zároveň se
jedná o velice vydatný trénink.
„Žijí si tam sami, a mně se to moc
líbí. Musí si uvařit, vyprat, vede je
to k samostatnosti. Navíc v životě
netrénovala tolik na vodě jako teď
v době koronaviru,“ je ráda za cestu
své dcery.
(sob)

hokej
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PROSTĚJOV Konec sezóny nezastihl prostějovské hokejisty v
dobré formě. Jestřábi však přesto mohou jásat, s předstihem si
v únoru zajistili účast v předkole play-off. Přestože nakonec neskončili rovnou ve čtvrtfinále Chance ligy, rozhodně vylepšili dojem po minulé nepovedené sezóně. Nyní je tak na čase brojit na
play-off. Soupeř pro předkolo ale ještě není jasný, při našlapané
tabulce přichází v úvahu Poruba, Vsetín a Litoměřice.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jestřábi zažívají hodně divoký březen
a předtím únor. Pět vítězství totiž vystřídali šesti porážkami. A ze sedmého
místa a boje o špici tabulky se dostali
až na 11. místo. Objevují se tak úvahy
o tom, že by tým změnil před předkolem trenéra? „Myslím si, že o tom se

neuvažuje, doufám v to. Trochu nás
doběhla ta covidová doba v závěru sezóny. Samozřejmě šest porážek, to není
dobré, ale důležité je, že jsme se dostali
do předkola,“ uvedl sportovní manažer
klubu Jiří Vykoukal. Mírně ještě tým
může vylepšit své postavení pro předkolo, dnes totiž hraje ještě poslední kolo
s Porubou. Tým už se ale podle Vykoukala soustředí hlavně na vyřazovací část.
„V pondělním zápase prakticky o nic
nejde, necháme odpočinout některé
hráče a vše budeme směřovat k play-off,“ vyslovil se Jiří Vykoukal.

Pro
ostějo
ovp
potéé neb
budee míít moc času
na odpo
očin
nek.. Už ve čtvrttek a po
oté v
páteek hrajee prrvníí záp
pasyy přeedk
kola.
Začít by měl ve venkovním prostředí.
Vzhledem k absenci fanoušků ale je
fakticky jedinou nevýhodou nutnost
dlouhé cesty na místo zápasu. Ani takové věci si ale hráči v této fázi sezóny
nemohou připouštět. „Teď se opravdu
musí hrát na krev, musí se dodržovat
věci kolem taktiky, osobní souboje dohrávání hráčů, tlak do brány. Vyvarování
se zbytečných faulů. A kde nás nejvíce
tlačí bota, tak chození do zakončení, do
střelby,“ říká trenér Jestřábů Jiří Šejba.
Ten se rovněž vyjádřil k častým faulům
týmu. „To je další aspekt, který ty věci
bourá. My se dostaneme do přesilovky,
špatnou přihrávkou ztratíme kotouč a
znovuzískání řešíme faulem. Toho se
musíme vyvarovat a hrát s co nejmenším počtem vyloučení,“ poznamenal

trenér po sobotní porážce se Slavií.
Na požádání Večerníku pak přišla
na přetřes také sestava do začátku
play-off. O některých částech týmu
už je víceméně jasno. „Dvě pětky
máme jasné, ty, co hrály poslední
dobou pohromadě – tedy ta Bartošova a Chlánič s Gagičem a Žálčíkem. Pak se rozhodneme, co dál, zda
vytvořit zbylé dvě jen takové, aby
hrály na taktiku,“ vysvětlil Jiří Šejba.
Ať už do play-off na úvod dostanou
Jestřábi, koho chtějí, nečeká je nic
lehkého. Poruba po změně trenérů
zapnula a začala vyhrávat. Vsetín zjevně povzbudil návrat kouče Romana
Stantiena – z posledních devíti zápasů vyhráli Valaši osm. A Litoměřice?
„Ty mají dvě lajny hráčů s extraligovými zkušenostmi, daly by hodně extraligových startů dohromady. Přestože
je to akademie, tak věkový průměr

deseti klíčových hráčů se bude blížit
třiceti letům. Takže tam si nevyberete,“ mudruje před předkolem Jiří
Vykoukal.
Jiří Šejba naopak má favority. „Těžko
vybírat. Kdo nám připadne, podle toho
se musíme připravit. Já bych volil pořadí
Litoměřice, Poruba a Vsetín,“ zhodnotil
potenciální soupeře Jestřábů. A jak by
volil takový David Bartoš? „Asi si nebudeme nic nalhávat, do sérií půjdeme
jako outsideři. Ale co se týká vzdálenosti, tak Litoměřice by byly nejhorší, ty
zbylé dva týmy by byly v tomhle lepší
a zápasy s nimi i zajímavější,“ konstatuje
druhý nejproduktivnější hráč Jestřábů.
Je hlavně rád, že se týmu zadařilo při
cestě dál. „Pozitivní na celé sezóně je,
že jsme se do něj dostali. Nevíme, jestli
budeme jedenáctí nebo dvanáctí. A tím,
že máme dopředu své jisté, je to pro nás
trochu klidnější,“ vyjádřil se.

&TWJ¾PGLX[wwÊUQWV÷åUGEJ[UV¾PCX[ąC\QXCEÊDQLG
Představujeme týmy v předkole Chance ligy
*%6QTCZ2QTWDC

ných hráčů, přestože se jedná o mládež- vaných pozic. Tým disponuje jednak
nickou akademii. Stadion využívá skoro týmem zkušeným, jednak takovým, co
Jeden z adeptů na postup do extrali- 23 procent přesilovek.
už je nějaký čas pohromadě. Hráči jako
gy. Ostatně klub se nijak ambicemi
Nedvídek, Psota, Vodný jsou už stálicenetají. Před sezónou mohutně posílil
mi. A důvěru v ně vloženou trenérům
8*-4QDG8UGVÊP
a nyní se může pochlubit prvoligovými
splácí. A ve středu týmu je nejlepší
hvězdami jako Tomáš Jáchym, Markus Valaši byli rovněž v širším okruhu favo- střelec soutěže Ladislav Bittner. Přesto
Korkiakosku či Lukáš Endál. Tým má ritů. Přesto jednu dobu byli až jedenáctí. se jedná o mužstvo s nejhorší aktuální
obrovskou sílu dopředu a spoléhá se V posledních kolech se však výrazně bilancí. Z posledních devíti utkání osm
na jednoho z nejkvalitnějších brankářů zvedli. Tým nestřílí mnoho branek, ztratil.
soutěže Ervinse Mustukovse. Tým zdo- přesto se ale dokáže držet vysoko v tabí dobře hraná oslabení. Nedávno vy- bulce, a to díky fungující obraně. Celek
*%5NCXKC2TCJC
měnil trenéry, od té doby to v ostravské disponuje vyrovnanou brankářskou
dvojicí, celkově se jedná o velice zkuše- Slavia Praha se potýká s nevyrovnaností
Porubě znovu šlape.
ný tým: Pechanec, Gorčík, Kucharczyk, výkonů i výsledků. Chvíli poráží špičku
HC Stadion Litoměřice
S Litoměřicemi se tolik nepočítalo. Hryciow…, to vše jsou kvalitní hráči, soutěže, jindy má problém s Kadaní.
Nevyrovnanost výsledků se nezměnila
Přesto jsou nakonec v tabulce velmi s nimiž může Vsetín dojít daleko.
ani poté, co došlo k rošádě na střídačce.
vysoko. Tým prošel i horšími chvilkami,
5-*QT¾EM¾
V týmu ale najdeme několik velezkuposlední dobou ale předvádí stabilně
šených hvězd. Hráče jako Vampola,
velmi dobré výsledky. Zejména duo
5N¾XKC6ąGDÊé
Bednář nebo Jan Novák na hřišti nepřeMiškář-Beran řádí, oba hráči okupují přední příčky statistik Chance ligy. Mizerný únor nakonec pro Třebíč hlédnete. A když je doplní dravé mládí
V týmu najdeme i několik velezkuše- znamenal určitý ústup z tvrdě vybojo- v podobě třeba Šmerhy, je z toho dobře

namíchaný hokejový koktejl. Neradno ročníku je ale vypadnutí mimo desítku
zklamáním. Prostějov má velkou sílu
podcenit.
v útoku, ale limituje ho počet hráčů.
*%$CPÊM5QMQNQX Obrana patří ke slabinám, stejně tak ale
přesilovky. Prostějov nicméně nejedJako na houpačce si museli v posled- nou dokázal, že se umí kousnout a otáních týdnech připadat hráči Soko- čet zápasy. Velkou jistotou je brankář
lova. Jejich výsledky byly skutečně Ondřej Bláha.
divoké, v jednu chvíli dostanou šestku
s Frýdkem-Místkem, následně naopak
*QMGL·UVÊPCF.CDGO
sestřelí Vrchlabí. Pak přijde porážka
s Kladnem, aby následně umlátili bod Na poslední chvíli do předkola proza porážku 0:1 s Přerovem. Sokolov klouzlo také Ústí nad Labem. Do vyřanicméně platí za příjemné překvapení. zovací části se podívá poprvé od roku
A kromě exkarlovarských hráčů tomu 2017. Ústí nad Labem se prezentovalo
hodně pomohl také někdejší Jestřáb poměrně nevyrovnanými výkony, na
dvanácté místo to ale nakonec stačilo.
Jakub Neužil.
Severočeši mají k dispozici velice zku.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX šený tým: Vrdlovec, Severa, Trávníček,
Drtina, to jsou všechno už mazáci.
Je pravdaou že s nepříliš zkušeným tý- Paradoxně však předkolo vychytal zemem a po loňské sezóně by ještě v září jména teprve dvacetiletý brankář Petr
fanoušci toto umístění brali. Po vývoji Hamalčík.
(sob)

32. kolo: Vrchlabí – Šumperk 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Branky:=HPDQ 0RQtN.RIIHU 0UĖD 8UEDQ+R]iN 
0UĖD /LQKDUW.\QþO 0DWêV =HPDQ+HĜPDQ 
±.UDWRFKYtO .UiO=iUXED 0LOIDLW .UDWRFKYtO
.UiO   3ĝHURY ² .DGDė      %UDQN\
6XVV -6YRERGD'OXKRã 6XVV +HMFPDQ-
6YRERGD -6YRERGD =ERĜLO+HMFPDQ ±9HVHOê +RPHU+RUiþHN  9VHWtQ²ÓVWtQDG/DEHP
(0:0, 1:0, 0:0). Branky: %HUJHU 2QGUDþND=HPDQ 
+DYtĝRY²%HQiWN\QDG-L]HURX61 
– 0:0). Branky:.DFK\ĖD'RNWRU 0URZLHF 
6HPDQ 5XGRYVNê%RĜXWD UR]KRGXMtFtQiMH]G23URFKi]ND±'6YRERGD $XEUHFKW:LHQFHN -LUXã
-DQVDýHGHUOH .ĜHSHOND âDIDĜRYVNê6WUQDG *
/LWRPčĝLFH²3URVWčMRY   3RUXED²
7ĝHEtÿ  %UDQN\7HSHU 8UEDQHF
+XGHþHN 6]DWKPiU\ 3RĜt]HN+XGHþHN 3RĜt]HN 6LNRUD-iFK\P ±%LWWQHU =XNDO&KDOXSD 
1HGYtGHN %HUiQHN  .ODGQR²6RNRORY 
1:0). Branky:0DFKDOD -iJU )LOLS +DMQê 
+ODYD .XEtN .XEtN 0DURV]5DþXN 0DFKDOD
-iJU ±9UDFRYVNê *XW75RKDQ 9UDFRYVNê
3RKO*XW  .ROtQ²-LKODYD  %UDQN\
âDIUiQHN 9iFKDO=.UiO +XVD =.UiO-DQNRYVNê ±-LUiQHN,OOpã +DUNDEXVýHUQê 6NRĜHSD )URQNýDFKRWVNê &KOXEQD 'XQGiþHN)URQN 
,OOpã =DGUDåLO ,OOpã =DGUDåLO %URå .ROiĜ
/LFKDQHF &DFKQtQ )URQN-LUiQHN 
33. kolo: Vrchlabí – Kolín 6:3 (3:0, 0:1, 3:2). Branky:
 &KDOXSD  0UĖD 8UEDQ /LQKDUW   0UĖD 8UEDQ+R]iN 1RX]D &KUWHN+HĜPDQ &KUWHN
1RX]D +HĜPDQ   0DWêV +HĜPDQ  ±  6WHKOtN
3êFKD6HPLUiG =.UiO +XVD-DQNRYVNê 
6HPLUiG %ODKD6WHKOtN  ÓVWtQDG/DEHP²+DYtĝRY
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PROSTĚJOV
Druhým nejproduktivnějším hráčem
Jestřábů
v aktuální sezóně nadále zůstává teprve jednaJe
dvacetiletý útočník Petr Chlán (na snímku). Gólově se
prosadil i v prohraném sobotním střetnutí proti pražské Slavii (2:5), navrch přidal jednu asistenci. Načež
se rozpovídal o tomhle nezvládnutém duelu, dlouhé
sérii porážek a také o nadcházejícím play-off.
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yy Co říct k dalšímu neúspěšnému
né zápasu?
„Po dlouhé době jsme do utkání
vst
vstoupili
aktivně a líp než soupeř Přesto jsme dostali první gól,
peř.
ale dokázali pak rychle vyrovnat
těsn po skončení přesilovky.
těsně

Úvodní třetina byla z naší strany
dobrá i díky tomu, že jsme hráli
bez vyloučení. Což nám potom
nevydrželo, faulů přibývalo. I tak
jsme drželi po dvou třetinách stav
2:2, rozhodoval až závěr. A tam se
štěstí přiklonilo na stranu soupeře.“
yy Rozhodlo o výsledku pět vyloučení vašeho mužstva během
prostřední části a zkraje třetí?
„Těžko říct, ale hru to samozřejmě
ovlivnilo. Některé zákroky byly
na hraně a nevím, jestli se za ně
muselo vylučovat. Každopádně

jsme byli často na trestné, hosté
hráli chvilku i pět na tři, získávali
tlak a z přesilovky dali vítězný gól.
Celkově bych ale náš dnešní výkon neviděl až tak černě.“
yy Vy osobně jste minule v Litoměřicích nenastoupil. Proč?
„Doléčoval jsem zranění, nebylo
mi zrovna nejlíp a od trenérů jsem
proto dostal volno. Spíš pro jistotu, aby z toho problému nevzniklo
něco většího. Teď už jsem zdravý.“
yy S čím pojedete do Poruby,
když tamní špíl pro vás krátce
před play-off nic moc neřeší?
„To je sice pravda, ale i na tohle
utkání se musíme dobře připravit
jako na kterékoliv jiné. Zvlášť pokud chceme přetrhnout šňůru proher a po delší době bodovat. Takže
na Porubu půjdeme naplno s cílem
uspět. V předkole pak začne vlast-

ně nová soutěž a tam musíme mít
čistou hlavu, abychom postoupili.
To znamená nezatěžovat se žádnou špatnou sérií, která už bude za
námi.“
yy Koho byste si přál do úvodní
série vyřazovací fáze?
„Tím, že jsem mezi chlapama ještě play-off nehrál, je mi to úplně
jedno. Ze čtveřice Poruba, Vsetín,
Litoměřice a Třebíč bych však
nejvíc uvítal asi Třebíč.“ (Jenže
Horácká Slavia skončí osmá a LHK
na ni tudíž nemůže narazit – poznámka autora.)
yy Co vlastně od K.O. bitev
očekáváte?
„Mám za sebou několik play-off
z mládežnických kategorií, kde bývalo málo diváků a komornější atmosféra. Tím, že teď nesmí fanoušci
do hlediště kvůli koronaviru, bude

GRE\´

ta kulisa dost podobná. Rozhodovat bude podle mě taktika, kdo ji
dokáže lépe i déle v jednotlivých
zápasech týmově dodržovat až do
konce. A samozřejmě bojovnost,
nasazení.“
yy Sérii odstartujete dvěma
duely venku. Jde o velkou nevýhodu?
„Za současné situace bez fanoušků na stadionech nebývá domácí
prostředí až tolik rozhodující. Důležitější pro nás bude jít do předkola s čistou hlavou, makat, nic jiného neřešit. Prostě třikrát vyhrát
a postoupit dál.“

46

8. března 2021

HRÁČ

PROSTĚJOV
OSTĚJOV Na úspěch z posledního kkola
ola
l základní
d í čás
části Kooperativa NBL navázali basketbalisté BK Olomoucko
v úvodu nadstavby, když ve skupině A2 ovládli své první dva
zápasy. V průběžné tabulce tak přeskočili Ostravu a na desátou pozici, ze které se postupuje do předkola play-off, ztrácí
osm kol před koncem už jen dvě výhry. Povede se zmrtvýchvstání, nebo šlo jen o záblesk papírově oslabeného týmu?

5$'29$1.28´,/

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Prostějov (lv) – Podruhé v řadě
budou mít basketbalisté Olomoucka k dispozici domácí palubovku. V rámci 4. kola nadstavbové části přivítají Děčín. Hrát
se bude 10. března od 18 hodin.
Hanáci se pokusí navázat na předchozí sérii tří výher v řadě. „Děčín
je rozhodně hratelným soupeřem, potřebujeme ale podat lepší
výkon než proti Ostravě. Hlavně
pod vlastním košem potřebujeme
přidat,“ uvědomuje si trenér Hanáků Michal Pešta. Hlavní oporou
Válečníků je Ondřej Šiška, kterého
se domácí pokusí odstřihnout od
míče. „Hraje opravdu dobře, tím
Děčín táhne,“ říká Pešta.

basketbal/ﬂorbal

START
DO
NADSTAVBY
VEČERNÍKU PARÁDNÍ
Olomoucko živí naději na postup do předkola

Do zápasů nadstavbové části vstoupil ústřední rozehrávač ve velkém stylu a výrazně pomohl k důležitým výhrám. Úsilí spoluhráčů
ve dvou duelech podpořil šestnácti asistencemi
a sedmatřiceti body. Střelecky zářil především
v klíčových pasážích, kdy na sebe vzal zodpovědnost za výsledek. Proti Ostravě si dvaceti
body vylepšil své sezónní maximum, Turům
zase nasázel čtyři trojky, což se mu v ročníku
dříve nepodařilo.

DAVID
PEKÁREK

WWW.VECERNIKPV.CZ

Situaci ve skupině A2 momentálně
komplikují odložené zápasy Královských Sokolů. To ale může být
pro Olomoucko výhoda, protože
díky tomu mají utkání z Hradcem
Králové k dobru, což může hrát svoji
roli. V každém případě ale stále mají
Hanáci co dohánět. „Ztráta na před-

RADEK
PUMPRLA

kolo není malá. Na to ale nechceme
myslet. Plánujeme vždy přípravu na
příští zápas. Ten chceme vyhrát. Na
co to bude stačit, zjistíme později,“
nechce nad tabulkou příliš spekulovat trenér Michal Pešta.
Také kouč však uznává, že odložení
utkání s Hradcem může mít svoji
váhu. Pokud se tým udrží na vítězné
vlně, narazí na těžkého protivníka ve
Foto: bkolomoucko.cz
chvíli, kdy bude mít potřebné sebevědomí. „Může to být drobná výhoda, V každém případě poslední výsledky sezóny. To by se podařilo pouze ve
pokaždé ale rozhodne konkrétní vý- kabinu povzbudily. Hráči cítí, že mů- chvíli, kdy Olomoucko postoupí do
kon na palubovce,“ připomíná Pešta. žou ještě napravit dojem z rozpačité vyřazovací části Kooperativa NBL.
„Je to náš cíl. A nebereme to jako
žádné sci-fi. Všichni jsou teď porazitelní a my nic nevzdáváme,” prohlásil
za kabinu David Pekárek, jedna z klíčových osobností v týmu. „Musíme
hrát dobře především v obraně. Ta
nás trápí celou sezónu. Pracujeme
na tom a snad to už začíná přinášet
ovoce,“ doufá Pekárek.

0@IU<àIÁJ=M<OQKJNG@?IÁàOQMODIîKüDI@NGÎNKî>C
SVITAVY, PROSTĚJOV Neuvěřitelný průběh mělo středeční utkání na svitavské půdě, kterým hráči
BK Olomoucko vstoupili do nadstavbové skupiny A2 Kooperativy
NBL. Ještě jedenáct minut před
koncem prohrávali svěřenci nového kouče Michala Pešty o jednadvacet bodů, nakonec se radovali
po výsledku 88:83, když v poslední periodě nasázeli Turům 33 bodů
a sami inkasovali pouze jedenáct!
V první čtvrtině se Olomoucko ani
v jednom případě nedostalo do vedení. Největším problémem týmu
byla vychýlená muška. Během deseti minut proměnili hráči pouze šest
z dvaceti střeleckých pokusů z pole
a dostali se až do osmibodového
deficitu. O domácí body se staral
především Slezák, který jen v první
periodě dal jedenáct bodů. Posled-

ní dva útoky ale vyšly Hanákům a ti
díky tomu snížili na 17:22.
Zkraje druhé části utkání Tuři na chvíli
ještě více odskočili, Olomoucko se ale
probudilo po tříbodové akci Feštra
a začalo dotahovat. Podařilo se to v 16.
minutě, když svoji střelu z dálky proměnil Pekárek. Pak ale hosté vypadli
z rytmu a Svitavy se dostaly do trháku,
když zaznamenaly šňůru jedenácti
bodů. Těsně před sirénou se na druhé

PROSTĚJOV Hodně dramatický
duel nabídl duel 3. kola nadstavbové skupiny a Kooperativy NBL mezi
Olomouckem a Ostravou. Sobotní
bitvu sousedů v tabulce nakonec
pro sebe v koncovce urvali domácí,
kteří zvítězili 88:79 a v průběžné
tabulce se z pohledu počtu výher
dotáhli právě na Novou huť.

dy. Přesto po deseti minutách vedli
s přehledem 25:12.
Ve druhé části střetnutí Olomoucku
na několik minut odešla střelba a toho
jejich soupeř dokázal využít. Ve 13.
minutě Nová huť snížila na 19:25
a na rozdíl šesti bodů se dostala také
o čtyři minuty později. V průběhu
poslední minuty dokonce Svoboda

straně prosadil Henry a snížil poločasové skóre na 35:44.
Po přestávce téměř čtyři minuty hosté nedokázali bodovat a Svitavy natáhly svůj náskok až na patnáct bodů
(50:35). Ve stejném čase sice odešel
střídat po čtvrtém faulu Slezák, dvouciferný náskok ale Tury uklidnil. Rozstřílel se Svoboda a Welsch a s jejich
pomocí domácí kontrolovali pohodlný náskok. Ve 29. minutě už Svoboda

KOOPERATIVA NBL; SKUPINA A2 - 2. KOLO
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upravil trojkou na 70:49 a tuto ztrátu
hosté do konce čtvrtiny jen lehce upravili – 55:72.
Poslední periodu Hanáci zahájili trojkami Sychry a Feštra a ucítili šanci.
Tuři se naopak začali bát o výsledek

a netrefovali ani otevřené pozice. Nabídnutou šanci hosté využili dokonale.
Ve 37. minutě se poprvé v průběhu
střetnutí dostali do vedení, zvládli koncovku a dohráli v poklidu s míčem ve
svém držení.
(lv)

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

/XN½v3,92'$s7XÔL6YLWDY\
„Troufám si říci, že jsme po tři čtvrtiny byli lepším týmem, ale basketbal se hraje na
čtyři čtvrtiny. My jsme v poslední čtvrtině absolutně vypadli z tempa. Přestali jsme
být produktivní na útočné polovině, ale hlavně jsme absolutně nebránili. Nebyla
tam potřebná bojovnost. Nechali jsme soupeře doskakovat, a z toho dávali body
z druhých šancí. Velký problém nám dělal Kouřil na cloně hráče s míčem na vrcholu trojky. S tím jsme si nedokázali poradit.“

0LFKDO3(h7$s%.2ORPRXFNR
„Náš vstup do utkání byl trochu slabší. Hlavně to, co jsme si řekli k obraně, jsme
nedodržovali. V útoku jsme volili velmi těžké střely, proto tam byla ta úspěšnost
nižší. A to samé v obraně, kde to nebylo tak úspěšné, jak bychom chtěli. V poločase
jsme si řekli chyby a ve třetí a čtvrté se je podařilo napravit. Čtvrtou čtvrtinu jsme
začali skvěle bránit a jednoduchou hrou jsme začali dávat lehké koše. To nám právě
pomohlo k vítězství.“

%DVNHWEDOLVWÅVHSRNXVÉ
Y¶VWÉRSÈWY\KU½W
Ústí nad Labem (lv) – První polovinu nadstavby zakončí hráči BK
Olomoucko v severních Čechách
na půdě Ústí nad Labem. Proti
Slunetě se pokusí navázat výkon
v předchozím vzájemném utkání, po kterém si odvezli vítězství
81:70 a především v defenzivě odvedli kvalitní práci. „Bude to hodně
těžké, protože Ústí do nadstavbové
části soutěže vstoupilo pod novým
trenérem ve výborné formě a míří
do předkola play-off. Musíme být
zodpovědní v obraně a efektivní
při zakončení. Když se to sejde,
můžeme uspět,“ věří trenér hanáckého výběru Michal Pešta.

výsledkový servis najdete

na straně 33

Ladislav VALNÝ
Oslabenou Ostravu domácí na začátku vůbec nepodcenili a už ve 4. minutě získali dvouciferný náskok (14:3),
na což hostující lavička reagovala oddechovým časem a postupně vystřídala téměř celou základní pětku. Ani
to moc nepomohlo. Hanáci odskočili
až na 22:8 a jen mírnou korekci skóre
dovolili Nové huti až v závěru perio-

trojkou upravil na 30:35 z ostravského pohledu, poslední slovo měl však
Bezbradica a jeho střela z dálky určila
poločasové skóre 38:30 pro domácí.
Ani vstup do druhého poločasu se
Olomoucku nepovedl. Ve 23. minutě
Pumprla upravil na 41:38 a následovala další domluva domácího kouče
během oddechového času. Nová huť

.223(5$7,9$1%/6.83,1$$.2/2
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se na rozdíl jediné střely z dálky dostala
během čtvrtiny hned několikrát, vyrovnat ovšem ani jednou nedokázala.
Olomoucko zase nevyužilo několik
možností navýšit své vedení a do poslední části vstupovalo za stavu 59:55.
Ostrava o svoji šanci na obrat bojovala

také od začátku poslední periody a vyplatilo se jí to. Ve 33. minutě Snopek
vyrovnal na 64:64 a domácí byli pod
velkým tlakem. Na chvíli jim pomohla série pěti bodů v řadě a také zranění
nejlepšího ostravského střelce Heizla.
I díky tomu koncovku zvládli.

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

0LFKDO3(h7$s%.2ORPRXFNR
„Začátek se nám docela povedl, pak jsme ale přestali hrát, co jsme chtěli. Spíše jsme
se srovnali se soupeřem. Pivotům se příliš nedařilo, i proto musela hrát menší sestava.
Nakonec se nám podařilo vyhrát a potvrdit předchozí úspěch. Čekal jsem náročný zápas, přesto jsem si myslel, že budeme silnější pod košem a využijeme oslabení Ostravy
na pivotu víc, než se podařilo.“

3HWHU%/,17s1+2VWUDYD
„V první čtvrtině to z našeho pohledu nebylo povedené utkání, soupeř nám hodně odskočil. Sice jsme se dokázali vrátit, stálo nás to ale hodně sil. V závěru se navíc zranil náš
jediný klasický pivot Dominik Heinzl a to už bylo hodně složité. Sice jsme se snažili až do
konce, především na doskoku ale měl tým problémy a podle toho to dopadlo.“

„Ještì se o postup popereme,“ øíká bojovnì František Váòa
PROSTĚJOV Na nepovedenou základní část Kooperativa NBL
se rozhodli zapomenout hráči BK Olomoucko v nadstavbové
skupině A2 a zatím se jim to daří. Po svitavských Turech přetlačili také Ostravu a oživili naději na postup do předkola vyřazovací
části. „Je to věc, kvůli které se hecujeme, a do každého zápasu
jdeme naplno. Nechceme soutěž jen dohrát,“ tvrdí kapitán týmu
František Váňa (na snímku).

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

yy Po vítězství v přímém souboji jste v tabulce přeskočili Ostravu. Jaké to bylo utkání?
„Po dobrém začátku jsme usnuli
na vavřínech. Přizpůsobili jsme se
soupeři a přišli o náskok. Na koukání to příliš nebylo. Ale i takové
vítězství se počítá a v naší situaci
má docela velkou cenu.“
yy V posledních zápasech se
dostává do velké formy Rado-

van Kouřil. Co říkáte jeho příyy Vracít
Vracíte se do hry
spěvku týmu?
play-of Je to cíl
o play-off.
„Musím to zaklepat. Hraje
raje opravv
týmu?
du výborně. Dívá se na koš,
„Snaží
„Snažíme
se souba.
vystřelí, když je třeba.
stř
středit a kažUkazuje svoje kvality. Jee
generál na palubovce,,
to od něj potřebujeme.
Škoda že se mu tak
nedařilo od začátku
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
sezóny.“

dý zápas, pokaždé chceme vyhrát.
dyby se to podařilo desetkrát v řadě,
jedině dobře a pojedeme dál.“
yy Cítíte, že stále existuje šance
zachránit probíhající ročník?
„Myslíme na to. Proto trénujeme,
je to důvod, proč se maximálně
připravujeme na každé následující utkání. Máme možnost zachránit alespoň zbytek sezóny, to nás
drží. Ještě se o postup popereme.“

sport
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„Pokud ne, mám nápad,“ nabízí pomoc Richard Beneš

PROSTĚJOV Ještě týden před uzávěrkou přihlášek do nohejbalových soutěží družstev mužů ČR 2021 zůstávala prázdná řada
účastnických míst. Váhající kluby se však poté rozhoupaly, přihlášky včas podaly. A navzdory přetrvávající koronavirové nejistotě jsou tak všechny ligy týmově naplněny.

původní
zpravodajství
ajství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
„Do naší první ligy se nakonec
přihlásilo všech osm kolektivů
s právem účasti, stejně tak do elitní
extraligy. A tuším, že ve skupinách
druhé ligy zůstalo jediné volné mís-

to, maximálně dvě. Což mě vzhledem k nedávné situaci, kdy mnoho
oddílů dost dlouho čekalo, příjemně překvapilo,“ prozradil Večerníku
hlavní trenér nohejbalistů TJ Sokol
I Prostějov Richard Beneš.
Začátkem tohoto týdne už by mělo
světlo světa spatřit kompletní rozlosování. „Pořád platí původní plán,
že by se startovalo začátkem dubna.
To se ale za současné situace s šířením covidu a v přísnějším lockdownu platném zatím do závěru března

povede jen velice těžko. Proto budou
v zápasovém rozpisu odložena úvodní dvě kola, přesné termíny i soupeře
poznáme už brzy,“ těšil se Beneš.
Pozorně sleduje aktuální vývoj
s počty nakažených i všemi dalšími
okolnostmi. „Teď to všechno nevypadá u nás v zemi vůbec dobře, ale je
možné, že tvrdší hygienická opatření
pomohou ke zlepšení. Zahájení nohejbalových soutěží někdy ve druhé
polovině dubna tak může být reálné
i s ohledem na to, že jsme venkovní
sport. A pokud by se situace tolik
nelepšila, mám v hlavě jeden nápad,“
prozradil Beneš. Jaký? „Navrhl bych
vedení svazu i celé komunitě nohejbalistů v České republice, jestli by
nestálo za to zkusit rozjet aspoň

0QJGLDCNKUVÆUGWåV÷wÊPCMWTVCOKUVTQXUMÆDQLG2QFCąÊUGTQ\LGVNGVQwPÊUG\ÐPW"

extraligu a první ligu s pomocí pravidelného antigenního testování
všech účastníků před každým zápasem. Tedy takovým způsobem,

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷
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PROSTĚJOV, PETROHRAD Do třetí světové stovky se po úspěšném vystoupení v Petrohradě probil
Vít Kopřiva, když postoupil až do semifinále turnaje
kategorie challanger. Na své cestě porazil i dva nasazené tenisty, v posledním utkání prohrál s Belgičanem Zizou Bergsem.
„Především ve druhém setu mi trošku chyběly síly. Předchozí program byl docela náročný, hrál jsem těžké zápasy. Ale postup do semifinále je dobrý výsledek, rozhodně nejsem zklamaný,“ řekl Kopřiva, který se na dvě místa
přiblížil svému maximu ve světovém žebříčku ATP.
Prostějovský tenista v posledním utkání turnaje, kde
se v kvalifikaci představil také Jiří Lehečka, trápil svého
soupeře především v prvním setu. Ve zkrácené hře měl
dokonce setbol. V dalším průběhu už ale zaostával a po
dvou hodinách musel uznat svoji porážku.
(lv)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vážnost situace. Na druhou stranu
je smutné, do jak obrovských problémů se dlouhodobou nečinností
dostává mládežnický a amatérský
sport. Třeba naši kluci z mančaftu se
moc těší, až si konečně zase kopnou
do balónu a budou si jít moci zahrát.
Například bratři Pírkové mi pravidelně hlásí, kolik mají za leden i únor
naběhaných kilometrů, ale pochopitelně bez míče, který nejen jim moc
chybí. Kluků je mi opravdu líto, snad
se společně dočkáme zlepšení. Co
nejdřív...,“ zadoufal Richard Beneš.

Radek Flajsar kandiduje
PROSTĚJOV Hned dva zástupci tenisu s prostějovskou stopou hlásí pauzu, ve které vynechají některé
naplánované turnaje. Kmenový hráč TK Agrofert Jiří
Veselý se nepředstaví na turnaji ATP ve francouzském
Marseille, z něhož se rozhodl odhlásit. V Dubaji zase
bude chybět Karolína Muchová, dcera zdejšího rodáka Josefa a sestra současného brankáře eskáčka.
Tenistka se po zranění břišního svalu vrátí na kurty až
koncem března v americkém Miami. Semifinalistka
Australian Open již po návratu domů avizovala, že pokud nebude v pořádku, tak do Dubaje nepojede. „Bohužel jsem se musela odhlásit. Moje zranění jednoduše
potřebuje více času,“ uvedla Muchová. S trenérem Davidem Kotyzou se bude aktuální světová dvaadvacítka
připravovat na turnaj v Miami, který začne 23. března
a potrvá do 3. dubna.
(lv)
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jakým teď běží profesionální soutěže
ledního hokeje, basketbalu, házené,
volejbalu i florbalu. Šlo by samozřejmě o to, zda by na takovou variantu přistoupily samy oddíly včetně
financování testů. A hlavně jestli by
rozjezd nohejbalu povolily státní autority,“ uvažoval Beneš.
Jako velkého a celoživotního sportovního nadšence ho momentální
stav kvůli koronaviru – platný s letní přestávkou už jeden rok – velice
mrzí. „Ke koronaviru mám respekt,
sám jsem jej prodělal a vnímám

l(1<
Dauhá – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo:.ULVWêQD3OtãNRYi±3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR 2. kolo: KviWRYi  ±3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR .DUROtQD3OtãNRYi  ±'åDE~URYi 7XQLVNR þWYUWÀQiOH.YLWRYi±.RQWDYHLWRYi (VWRQVNR .DUROtQD
3OtãNRYi±3HJXODRYi 86$ 6HPLÀQiOH.YLWRYi±3HJXODRYi 86$ 
)LQiOH.YLWRYi±0XJXUX]DRYi âS 
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PROSTĚJOV V sobotu 13. března
se formou internetového on-line
videopřenosu uskuteční předčasná volební konference Českého
svazu házené, jejíž delegáti zvolí
nové vedení tohoto sportu v ČR.
Prostějovský region přitom bude
mít jednoho kandidáta do vrcholné funkce
Stane se jím bývalý známý házenkář
Radek Flajsar, který v minulosti nastupoval za TJ Sokol II Prostějov i TJ
Sokol Kostelec na Hané. Po skončení aktivní hráčské kariéry se vydal
na trenérskou dráhu, působil mimo
jiné u mládeže v extraligovém Novém Veselí. Loni na jaře se ale vrátil
„domů“ a stal se šéftrenérem nově
vzniklé Házenkářské akademie Olomouckého kraje.
Nyní kandiduje i na člena Exekutivy ČSH odpovědného právě za oblast mládeže. „Rozhodl jsem se do
toho jít jako nezávislý kandidát, a to

4CFGM(NCLUCTMCPFKF¾VFQ'ZGMWVKX[è5*\CQDNCUVON¾FGåG
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během loňského podzimu po několika rozhovorech s kolegy z házenkářského hnutí. Mou motivací je
čistě pomoci české házené a přispět
k nastartování procesu změn tak,
aby se vrátila hrdost všem členům
našeho hnutí. Věřím, že mé různorodé zkušenosti mohou být pří-

nosem, a jsem připraven dát svou
energii i emoce ve prospěch české
házené,“ vyložil Radek Flajsar, který
své myšlenky a vize prezentoval při
jednotlivých krajských konferencích.
Uspěje nyní v celostátních volbách?
(son)

Koronavirus

Çâqá]óÞçä]ìähìèîíiÞæÚãqçÞãóÚóqéå]ç¥ odsunul
valnou
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PROSTĚJOV Celobřeznový
tvrdý lockdown, který momentálně svírá Českou republiku, přiměl vedení tuzemské
házené k jednomu důležitému
kroku: k vytvoření poslední
varianty, jak termínově dokončit alespoň půlku zápasového
rozpisu v nižších soutěžích
dospělých i v mládežnických
ligách 2020/2021. Ty už stojí
dlouhých pět měsíců od začátku října, kdy musely být vinou
šíření koronaviru a následných hygienických opatření
přerušeny.

Marek SONNEVEND
S čím tedy Soutěžní komise Českého svazu házené přišla? Jde
o termínovou verzi nazvanou
COVID 3. Pro týmy TJ Sokol
Kostelec na Hané HK i TJ So-

kol II Prostějov, které působí ve
2. lize mužů, stejně jako pro kolektivy Házenkářské akademie
Olomouckého kraje i TJ Sokol
Centrum Haná hrající dorostenecké ligy by její reálné uskutečnění znamenalo nový restart
o posledním dubnovém víkendu.
Na podzim dosud proběhla čtyři
kola, opětovně by se tedy pokračovalo pátými dějstvími. A do
poloviny června by se takhle
stihlo jedenáct kol, což je přesně polovina původního rozpisu
střetnutí. Tudíž nezbytné minimum k tomu, aby vstoupily
v platnost postupy i sestupy mezi
jednotlivými soutěžemi. Nejzazším datem k jejich definitivnímu ukončení bude 30. červen,
takže v termínovce ještě zůstane
prostor k případným dohrávkám
a barážím.

Nezbytnou podmínkou k naplnění celého tohoto plánu
samozřejmě je příznivý vývoj
s šířením koronaviru v České
republice. Jinými slovy řečeno,
včas musí dojít k rozvolnění
stávajících omezení tak, aby se
mohlo hrát. Zveřejněný plán
ČSH také pamatuje na různé
okolnosti s karanténami v jednotlivých družstvech či například na to, že druholigové duely
mohou probíhat při dohodě
obou soupeřů na venkovním
hřišti pod otevřeným nebem.
Podaří se aktuální sezónu
tímhle způsobem zachránit,
aby nebyl zrušen už druhý
ročník házenkářských soutěží za sebou? Názory klubových zástupců našeho regionu
přineseme v příštím vydání
Večerníku!

TERMÍNY DOHRÁNÍ SOUTĚŽÍV HÁZENÉ ČR 2020/21
/,*$08lµ-0
24. a 25. dubna: 5. kolo. 1. a 2. května: náhradní termín pro dohrávky. 8.
a 9. května: 6. kolo. 15. a 16. května:
7. kolo. 22. a 23. května: 8. kolo. 29.
a 30. května: 9. kolo. 5. a 6. června:
10. kolo. 12. a 13. června: 11. kolo.
19. a 20. června a 26. a 27. června:
náhradní termíny pro dohrávky.

2. LIGA STARŠÍCH
'25267(1&µ-0
24. a 25. dubna: 5. kolo. 1. a 2. května: 6. kolo. 8. a 9. května: 7. kolo. 15.
a 16. května: 8. kolo. 22. a 23. května: 9. kolo. 29. a 30. května: 10. kolo.
5. a 6. června: 11. kolo. 12. a 13.
června: 12. kolo. 19. a 20. června:
13. kolo. 26. a 27. června: 14. kolo.
Stihl by se kompletní program sezóny!

1. LIGA MLADŠÍCH
'25267(1&µ
24. a 25. dubna: 5. kolo. 1. a 2. května: 6. kolo. 8. a 9. května: 7. kolo.
15. a 16. května: 8. kolo. 22. a 23.
května: 9. kolo. 29. a 30. května:
10. kolo. 5. a 6. června: 11. kolo. 12.
a 13. června a 19. a 20. června a 26.
a 27. června: náhradní termíny pro
dohrávky.

2. LIGA MLADŠÍCH
'25267(1&µ-0
24. a 25. dubna: 5. kolo. 1. a 2. května: 6. kolo. 8. a 9. května: 7. kolo. 15.
a 16. května: 8. kolo. 22. a 23. května: 9. kolo. 29. a 30. května: 10. kolo.
5. a 6. června: 11. kolo. 12. a 13.
června a 19. a 20. června a 26. a 27.
června: náhradní termíny pro dohrávky.

hromadu

PROSTĚJOV Do života všech
sportovních oddílů v České republice výrazně zasáhla protikoronavirová opatření. A postihla
samozřejmě i florbal. V případě
prostějovských „playmakerů“ však
ne pouze po herní stránce. Na
26. března totiž měli plánovanou
valnou hromadu, navíc volební.
Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti ji uspořádat se však bude
muset přesunout na neurčito.
„Doufali jsme, že se situace kolem koronaviru uklidní. Bohužel nastal pravý
opak. Valné hromady se u nás mohou
účastnit hráči už od patnácti let. Vzhledem k pravděpodobně vysoké účasti
jsme se tak z důvodu přehlednosti rozhodli neuspořádat schůzi on-line, ale
prezenčně, hned jak to půjde,“ konstatoval sekretář klubu Michal Sobecký.
Valná hromada měla kromě volby nového vedení nabídnout i vizi do dalších let, investice klubu a jako jedno
z hlavních témat měla přijít na předstřel mládež. Nyní se setkání odkládá
předběžně na červen.
(red)
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PROSTĚJOV Už pět měsíců trvající zákaz organizovaného sportování platící téměř pro všechny (kromě profesionálů a studentů
specializovaných sportovních tříd) doslova paralyzuje pohybové aktivity i zdravý životní styl českého národa. Což má a bude
mít obrovsky negativní dopad především na mladou generaci.
Večerník dnes navazuje na úvodní únorový díl tématu, jemuž se
budeme věnovat i v dalších tohoto pro sport tolik krušného období prozatím bez světla na konci tunelu...

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Současný lockdown proti většímu
šíření koronaviru neradostnou situaci ještě umocňuje. A spoustě lidí,
kterým na dětech a mládeži opravdu
záleží, nedává klidně spát. Podstatná
je přitom samozřejmě jedna věc, aby
se po vypršení aktuálního nouzového stavu, jenž zatím platí do 28.
března, konečně mohlo začít ve větší
míře zase sportovat.
Ale za jakých podmínek? Možný recept poradil jeden z členů
Sportovní komise statutárního
města Prostějova. „Přečetl jsem si

ve Večerníku skeptický rozhovor
s volejbalovým nadšencem Laďou
Sypkem o jeho obavách z budoucnosti. Aby se tyhle hrozby nenaplnily, musí zodpovědní lidé myslet
nejen na to, co je právě teď, ale i na
následky a co přijde potom,“ upozornil Jiří Kremla.
Úspěšné řešení vidí v sousedním
Rakousku, kde má dva malé vnuky.
„Donedávna tam také platil zákaz týmového sportování, ale před dvěma
týdny jej pro děti a mládež zrušili.
Systém je teď takový, že každý, kdo
chce své odvětví provozovat, si pravidelně musí dělat sám doma testy
na covid. Vyzvedne si je v lékárně,
tam je po otestování rovněž odevzdá a výsledek vždycky pošle i svému trenérovi, vše se shromažďuje
pro případnou kontrolu,“ popisoval
Kremla.

Podstatným faktorem je, že tento
čerstvě nastavený rakouský systém
funguje pro všechny zdarma. „Dokážu si představit, že právě financování
může být v naší zemi problém. Napadlo mě, že sem by mohly směřovat
například peníze z dotací pro sportovní kluby na akce a soutěže, které
se kvůli koronavirovým omezením
za poslední rok vůbec neuskutečnily,“ uvažoval bývalý házenkář a propagátor korfbalu.
Stěžejní ovšem bude pochopitelně
to, aby v České republice vůbec byla
vůle organizované sportování dětí
a mládeže v dohledné době (rozuměj po skončení stávajícího lockdownu) obnovit. „Někdo musí celý
systém vymyslet i prosadit tak, aby
skutečně fungoval. O což by se měla
určitě postarat Národní sportovní
agentura v návaznosti na schválení
vládou i hygienou ČR. Hlavní je už
na nic nečekat a konat, pohybová nečinnost budoucích generací je totiž
strašně dlouhá,“ zdůraznil Kremla.
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PROSTĚJOV Je to jeden obrovský paradox: aby část lidstva
ohrožená na životě nemocí COVID-19 nezemřela, musí úplně
všichni – včetně valné většiny
mimo rizikové skupiny – dodržovat už dlouhé měsíce spoustu
hygienických opatření včetně
zákazu organizovaného sportování (s výjimkou profesionálů) i kolektivního aktivního
pohybu. Čímž sice v globálním
měřítku přežíváme, ale fyzický
a psychický stav našich tělesných schránek jde rapidně dolů.
Z hlediska budoucnosti přitom
nejvíc trpí děti a mládež.

Marek SONNEVEND
Jak by mohlo vypadat optimální řešení koronavirové situace
z pohledu laika? Určit zdravotně
rizikové občany a u těch zajistit,
aby se nenacházeli na místech
s vyšší koncentrací lidí. To znamená vytvořit fungující systém
nakupování pro důchodce a vážně nemocné s využitím rodinných
příslušníků, armády, dobrovolnických organizací i individuálních
dobrovolníků. Procházky ven
pro ohrožené bez omezení podle
vlastní potřeby, ovšem nikoliv do
nákupních center a podobně. Pro
všechny ostatní pak možnost normální existence s dodržováním
základních hygienických pravidel,
aby produktivní část společnosti
držela její ekonomickou stabilitu
a zároveň mohla plnohodnotně
relaxovat, vést kondičně i mentálně vyvážený život. A příslušníci
mladé generace by bez omezení
chodili do škol, zájmových krouž-

fyzicky i psychicky
ků, sportovních oddílů atd., to
znamená normálně se rozvíjeli
jako osobnosti po všech stránkách.
Realita? Ta vypadá dost odlišně.
Omezení trvale platí pro všechny
bez rozdílu, ať jste dítě, puberťák,
teenager, mladý či starší dospělý,
starý člověk nebo kmet. Úplně
zdravý, s menšími problémy či
většími, případně vážně nemocný.
Hubený, s běžnou váhou, tlustší
nebo vyloženě obézní. Na žádném z těchto covidově důležitých
aspektech vlastně nezáleží, neboť nakupovat do hypermarketů
může kdokoliv, zatímco sportovat
i pohybovat se ve větším počtu
lidí nesmí kromě profíků nikdo.
Vrcholem pak jsou zavřené školy
s řešením v podobě distanční výuky. Tudíž naše potomstvo hloupne, chybí mu sociální kontakt s vrstevníky a stejně jako my dospělí
přibírá na hmotnosti, současně
ubírá na zdravém způsobu života.
Tedy fyzické i psychické strádání,
tím snížená odolnost vůči jakýmkoliv chorobám. Živoření v zájmu
přežití, navíc při rychle rostoucím
ultramiliardovém zadlužení.
Odpověď četným kritikům tohoto status quo je ze strany vlády
ČR i obecně všude na světě od
mocenských institucí stejná: jiné
řešení než zakazovat všem plošně
neexistuje, odlišný systém boje
proti C-19 nelze uvést v praxi. Nic

Dlouhodobý zákaz sportování
kvůli koronaviru vede ke ztrátě
kondice i odolnosti, k tloustnutí,
apatii a náchylnosti k nemocem

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
U

Michal SOBECKÝ
Ý

Koronavirus zanechá v mládeži
pořádné šrámy

Poznámka: Jde o čísla z průzkumu specializované agentury za uplynulých
deset měsíců od března 2020 do ledna 2021.
platné nejsou ani četné protesty vývoje především pro naše potomjak obyčejných lidí, tak renomo- ky. Odpověď povolaných je přesto
vaných odborníků z různých ob- stále stejná: musíme ještě vydržet.
lastí, kteří opakovaně upozorňují Tudíž současnost je důležitější než
na extrémní důsledky současného budoucnost…
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NÁZOR SPORTOVNÍHO ODBORNÍKA
„Nechci zpochybňovat závažnost zdravotní situace v souvislosti s koronavirem,
ale úplný zákaz organizovaného sportování, který kromě profesionální sféry už
dlouho platí v České republice, není dobrým řešením. Hlavně pro děti a mládež. Dospělí se s danou situací umí nějak vyrovnat, zatímco mladé směřují
nastavené podmínky k nezdravým návykům. Navíc ani nechodí do škol, celkově jim chybí sociální kontakt a přirozené rozvíjení osobností v kolektivech. Pro
některé věkové kategorie budou následky mnohaměsíčního nouzového stavu
nenahraditelné, třeba maturanti přišli o životní zážitky, které jim už nikdo nevrátí. S ohledem na veškeré okolnosti včetně zhoršené ekonomiky je zřejmé, že
spoléhat na trvalé obnovení dosavadního fungování společnosti včetně sportu
bude ošidné. Podle mého názoru může pomoct návrat k přirozenému rozvíjení
pohybové všestrannosti, vést děti v rodinách už od mala k různému sportování.
Chodit, běhat, skákat, cvičit a hrát hry, co nejvíc venku včetně přírody. A na
jednotlivá odvětví se víc specializovat až později v trochu vyšším věku. Kdo má
jednou lásku k pohybu i sportu pevně v sobě, nenechá se o ni ničím připravit.
Navíc platí, že zdravě žijící lidé jsou mnohem víc odolní proti jakýmkoliv nemocem. Na to by se nemělo zapomínat.“
JIŘÍ KREMLA, někdejší házenkář, zakladatel prostějovského korfbalu a bývalý předseda sportovních komisí Olomouckého kraje
i města Prostějova

OMEZENÝ
PROVOZ
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Žádná škola, žádné kroužky, tréninky, sešlosti, prostě nic. A vládu
dokonce napadlo zamezit veřejným
wi-fi v obchodních centrech. Mládež
to zkrátka v době koronaviru nemá
jednoduché a zejména mládež
sportující ne. Ze dne na den se ocitla bez zápasů, turnajů i tréninků.
Zábavu, nejen pohyb, si nově museli hráči dorostového i žákovského
věku hledat sami.
Odpověď je přitom nasnadě, vlastně jsou dvě. Část mládeže chvatně
zasedla k notebookům, chytrým
telefonům, tabletům. A ponořila se
do tolik lákavé virtuální reality, kde
se člověk může stát vlastně kýmkoli,
a to bez jakékoli námahy a dřiny.
A část vyrazila do ulic. I přes zákazy shromažďování bylo možné
i v Prostějově potkat skupinky mladých, jak vyráží do parků nebo do
hypermarketů, vysedávají, pouští
hudbu a podobně. Ke sportu však
tato činnost měla daleko.
Jestliže zkrátka doteď trenéři i rodiče brečeli, že se jejich dítka nehýbou, nyní by měli být přímo zoufalí.
Nouzový stav a vlny přísných opatření nejenže znemožnily kolektivní
sport pro mládež, ale celkově mladé
lidi ve větší míře zatlačily zpět
domů. Obavy o fyzičku svěřenců teď
má určitě nejeden trenér. Protože,

ruku na srdce, kdo z nás sportovců
dobrovolně dělá něco navíc? Kdo
má rád, zvládá ji a dělá pravidelně
individuální přípravu? A i když si
na tyto otázky hrdě odpovíme „já,
já a já“, bude odpověď stejná, když
si sebe sami představíme ve věku
dvanácti nebo třeba šestnácti let?
Tohle všechno, tato nucená neaktivita, přitom může vést k velkému
propadu. A sice propadu počtu
mládežníků. Důvod je prostý, zpohodlní. Už nebudou chtít znovu naběhnout do tréninkového procesu.
Snaha? Na co? Někteří zase prostě
zjistí, že fotbal, hokej, florbal nebo
třeba tenis k životu jednoduše nepotřebují. Že sezení doma a vypisování na Facebook nebo projíždění
Instagramu je zábavnější.
Je samozřejmě těžké odhadnout,
jak velké ztráty kluby čekají. Ale
budou tady. A kluby s nimi musí
počítat. Stejně tak jako třeba s propadem dotací ze strany měst, která
nyní budou ve větší míře utahovat
opasky. Snad jediné, co v souvislosti s nastalou situací může trenéry
a vedoucí těšit, je to, že se prokáže,
kdo to se sportováním myslí vážně
a kdo ne. Při možném budoucím
pohledu na poloprázdné tréninkové plochy to ale bude jen slabá
útěcha.

